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 بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريلل

 بينوالشمامسة والمتره   األساقفة والكهنةإلى 

 ةة الروسي  المخلصين للكنيسة األرثوذكسي   بناءاألوجميع 

 

الرهبان رون؛ الموق   ةوساالقس؛ اآلباء األجال ءأصحاب النيافة األساقفة ، ائي في هللاأحب  
 اء!أخواتي األعز  ي و إخوت؛ ن هللووالراهبات المحب  

رب نا ومخل صنا يسوع  سر  ميالد أجواء من البهجة والفرح في المقد سةنيسة كد الاآلن تمج       
دِ ظ  "مريم العذراء الفائقة الطهارة. والخالق إذ أحب  خليقته فهو  المسيح المولود من س  " ه ر  ِفي اْلج 
باً  ْيٍء ِمْثُلن  " وأصبح إنسانًا مجرَّ ِطيَّةٍ ِفي ُكلِ  ش  (. اضطجع 11: 4؛ عب 11: 3تي  1" )ا، ِبال  خ 

من االنهيار الروحي واألخالقي  لقد فعل ذلك لكي يخل ص العالم .الطفل في مذود بيت لحم
ر اإلنسان من خوف الموت. يعرض علينا الخالق قبول أعظم نعماته أال وهي محبته  ويحر 

نيل األمل الذي يقهر الخوف والحصول ى كمال الحياة. في المسيح نصبح قادرين علاإللهي ة و 
 على القداسة وعدم الموت.

بالخطايا لكي يثبت بميالده وحياته وآالمه وموته على الصليب  ذي يضجإنه يجئ إلى عالمنا ال
ًة أ ن ا أُْعِطيُكْم: أ ْن ة المحب ة. "وصي  هي وقيامته المجيدة ناموسًا جديدًا ووصي ة جديدة  ِديد  ِصيًَّة ج  و 

ا أ ْحب ْبُتُكْم أ ن ا ُتِحبُّون  أ ْنُتْم أ ْيًضا ب ْعُضُكْم ب ْعًضاُتحِ  (. هذه 13: 31" )يو بُّوا ب ْعُضُكْم ب ْعًضا. ك م 
إلى الذين عاشوا حينذاك والذين  أجمع،هها الرب  إلى تالميذه ومن خاللهم إلى العالم األقوال وج  

 منة.نهاية األز  حتى يعيشون اآلن والذين سيعيشون بعدنا

حقيقة رحمته وعظمة أظهر المسيح لنا  وكماهذه الوصي ة بأعماله.  يلب  كل  إنسان مدعو ألن ي
تقتصر . ينبغي أال اآلخريننتحل ى بالرحمة والحلم تجاه  علينا أن يجب ذلككإزاء عيوبنا،  لمهحِ 

 أوـ (، 8: 1تي  1) مع إعطائهم األولوي ة في ذلكـ  وحدهمأهالي بيوتنا وأقربائنا على  عنايتنا
 إلى مرتبةبعد  يصلوالم  أن تشمل أولئك الذين، بل وحدهم شركائنا في الرأيأصدقائنا أو على 

 يظلموننانصل ي ألجل الذين أن ة و المخل ص في المحب   نحاكيمدعوون ألن  إننامع هللا.  وحدةال



 الوطنو  الشعب أفرادجميع خير  ةدمفي خ (، وأن تكون أفكارنا دوماً 44: 1يسيئون إلينا )مت و 
 أمامناإلى األفضل ولو قلياًل بأعماله الحسنة. ليس  الواقعكل  من ا أن يغي ر  مقدورفي . ةكنيسالو 

: 1ور الحياة الحقيقي ة )يو ن، فكما ال يمكن للظلمة أن تدرك معاً صبح أقوى ر ألن نسبيل آخ
 .أن يغلب المحب ة يستطيعاإلثم ال  كذلك(، 1

من أكثر  مخرجاً  دويج المشق ات ىيتحد   ظهر كيف كان شعبناكثيرة تُ  شهد تاريخ وطننا أمثاالً 
 متوك اًل على هللا. شد ة المحن

العام الماضي. لقد احتفلنا بمرور أربعة قرون على تجاوز  كثير من تلك األحداث تذك رناها
عادة الوحدة الوطني   للحرب الوطنية  نة. كما أحيينا الذكرى المئتيالفتنة التي انتهت بطرد الغزاة وا 

ار الذي جمعه ش الجب  أمة"، الجي ة، التي قاوم أجدادنا أثناءها اجتياح "اثنتي عشر 1811عام 
 أوروبا المقهورة. أنحاء نابوليون آنذاك من كل  

سنة على تعميد روسيا على يد األمير العظيم المساوي  1111سنحتفل بمرور  1113في عام 
ال يزال نور و صفحة جديدة في حياته.  لألرثوذكسي ةعبنا للرسل فالديمير. لقد فتح اعتناق ش

مواطني حتى اآلن قلوب  ينيركييف المباركة  هضابأشرق حينها على حقيقة المسيح الذي 
 انا إلى سبيل األعمال الحسنة.ة، مرشدا إي  روسيا التاريخي   بالد

على  مأ الوفيرةالعظيمة مراحمه  علىأكان ذلك سواء هلل الحمد نرفع ، لالعام المنصرممع نهاية 
نعانيها. على امتداد تاريخها لم تعرف الكنيسة فترات راحة طويلة،  حتىهللا سي ب التي  الضيقات

 كانت ظرف . لكن في كل  محنو شدائد أزمنة  ال محالةطمئنان تتلوها السالم واالإذ كانت أزمنة 
المجتمع المبني على  أنعلى اهدة تعلن حقيقة هللا قواًل وعماًل، وهي ال تزال تعلنها شالكنيسة 

نكار  ،وتجاهل القيم األبدي ة ،ية غير المحدودةوالحر   ،ةالربح واإلباحي   هو  أي سلطة معنوي ةوا 
 .كثيرةض لمخاطر أخالقيًا ومعر   مريضمجتمع 

وشعب هللا  إلى الصبر الذي أوصانا هللا به والصالة من أجل الكنيسة األم   اً إني أدعوكم جميع
ْوا. قول رسول األمم: " روا دوماً ننا. تذك  وأرض وط ااًل. ت ق وَّ اِن. ُكوُنوا ِرج  ِاْسه ُروا. اْثُبُتوا ِفي اإِليم 

بَّةٍ   (.14-13: 11كو  1) "ِلت ِصْر ُكلُّ ُأُموِرُكْم ِفي م ح 



المسيح أن يعطينا  ، فإني أتضر ع إلى الطفل اإللهي  ئكم من صميم قلبي بهذا العيدوأنا إذ أهن  
أن رب نا المولود  بحياتهعالم ال يشهد أمامالقوى الروحي ة والجسدي ة كي يستطيع كل  منا أن  اً جميع

لهنا   (. آمين8: 4يو  1ة )محب  هو اآلن وا 
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