الرسالة الرعوية لعيد ا$ي'د ا$جيد
 ٧يناير ٢٠٢١
اIحباء اEبارك Gفي اEسيح  ،اCباء الكهنة وشعب ايباريشية ميسيسوجا وفانكوفر وغرب كندا،
أتمنى لكم جميعا ً عاما جديدا و سعيدا وعيد ميLد مجيد.
إنى أفتقدكم جميعا.
خــLل فــترة هــذا الــوبــاء  ،يــعانــى الــكثير مــنا مــن اaحــباط و نــحن فــي اشــد الــحاجــه الــي اCمــل و الــرجــاء الــذي يــمنحنا إيــاه عــيد مــيLد
دروسا كثيرة عن الرجاء من عيد اEيLد .لذلك  Cتستسلموا! واصلوا التقدم!
رب اEجد يسوع اEسيح .و يمكننا أن نتعلم
ً
الـدرس ا3ول هــو اCســتمرار فــي تــتبع النجــم الــذي ارشــد عــن مــكان مــولــود اEــزود .لــقد أرشــد النجــم اEــجوس إلــى بــيت لحــم .تــلهمنا
قـصة اEـجوس بـاIمـل فـي أنـه إذا تـتبعنا النجـم  ،فـسوف نـصل بـالـتأكـيد إلـى بـيت لحـم  ،مـثل اEـجوس  ،حـيث سـنلتقي بـالـرب يـسوع
اEـسيح .فـي حـياتـك  ،قـد يـكون هـذا النجـم هـو الـكتاب اEـقدس  ،أو كـلمة ا ، xأو أب اعـترافـك أو شـفيعك .عـندمـا نـتبعهم يـقودونـنا إلـى
ربنا يسوع اEسيح.
الـدرس الـثانـي هـو أن نـقول "نـعم" لـلرب فـيمنحنا الـرجـاء .قـالـت الـقديـسة مـريـم أعـظم كـلمات خـLل هـذا الـوقـت " ،لـيكن لـي كـقولـك"
ر ًدا عــلى بــشاره رئــيس اEــLئــكة جــبرائــيل بــأنــها ســتلد ابــن ا .xهــذه الــكلمات غــيرت حــياتــها تــما ًـمـا مــن كــونــها فــتاة عــاديــة إلــى كــونــها
والـدة اaلـه" .فـقال ِ
ـرب .لـيكن لـى كـقولـك .فـمضى عـنها اEـLك ” )لـوقـا  .(٣٨ :١إن اسـتجابـة الـقديـسة مـريـم تـولـد
ـت مـريـم هـوذا انـا أ َ َـم ُة ال ّ
اIمــل لجــميع اEــؤمــن .Gأنــه بــقول "نــعم"  ، xســتتغير حــياتــنا تــما ًـمـا .إنــه يــطلب مــنا أن نــتوب ونــتبعه .إذا فــعلنا ذلــك  ،ســتتغير حــياتــنا
ومسـتقبلنا .سـأل رجـل ذات مـرة الـقمص بـيشوي كـامـل " ،مـا الـفرق بـ Gالـقديـس والـخاطئ؟" فـأجـاب أبـونـا بـيشوي" :كـLهـما خـطاة
ولـكن الـقديـس هـو الـذي يـتوب" .ايـضا أن ردودنـا وكـلماتـنا لـèخـريـن مـن حـولـنا لـها تـأثـير قـوي .قـد تـغير كـلماتـك لـزوجـك أو لـزوجـتك أو
Iطفالك حياتهم لêفضل أو لêسوأ.
الـدرس الـثالـث هــو أن عــيد اEــيLد يــمنحنا اIمــل عــندمــا نــتذكــر الــحضور اEــبهج و اEــطمئن لــلمLئــكة فــي حــياتــنا الــذيــن يــرســلون لــنا
رسالة أننا لسنا وحدنا .نحن محاطون بالعديد من اLEئكة" .مLك الرب حال حول خائفيه وينجيهم" )مزمور .(٧ :٣٤
الـدرس الـرابـع هــو أنــه فــي وقــت الــظLم ،يــمنحنا عــيد اEــيLد اIمــل .ظهــر مــLك الــرب لــلرعــاة لــي Lو وأخــبرهــم عــن مــيLد ربــنا يــسوع
ص هـ ــو اEـ ــسيح
اEـ ــسيح قـ ــائـ ــ” ، Lهـ ــا أنـ ــا ّ ـ
ابشـ ُركـ ــم بـ ــفرح ٍ عـ ــظيم يـ ــكون لجـ ــميع الـ ــشعب .ان ـ ـ ُه ُولِـ ــد لـ ــكم الـ ــيوم فـ ــى مـ ــديـ ــنة داود مخ ـ ـ ّل ٌ
ـرب) “.لـوقـا .(١١-١٠ :٢لـم يـدخـل ا xعـاEـنا وقـت الـظهيرة .لـقد دخـل حـياتـنا وقـت الـظLم ،وأرشـدنـا إلـى طـريـق الـنور  ،وقـادنـا إلـى
ال ô
الـحب  ،وب ّـ Gكـيف نـتغلب عـلى الـظLل والـظLم .يـعلمنا عـيد اEـيLد أنـه حـتى عـندمـا تـبدو الـظروف مـظلمة لـلغايـة  ،يـمكننا أن نـثق فـي
اEسيح اIبدي اللذي ينير لنا.
 Cتفقدوا اIمل في ا!x
الرب مع جميعكم و يبارك حياتكم بصلوات ابينا الطوباوي قداسة البابا تواضروس الثاني

اﻧﺒﺎ ﻣﯿﻨﺎ
اﺳﻘﻒ اﯾﺒﺎرﯾﺸﯿﺔ ﻣﯿﺴﯿﺴﺎﺟﺎ و ﻓﺎﻧﻜﻮﻓﺮ و ﻏﺮب ﻛﻨﺪا

Email: anbamina762009@gmail.com

Postal Address: 1245 Eglinton Ave. West, Mississauga, Ont., Canada, L5V 2M4
Tel: (647) 772-2233

