
رسالة عيد ا)ي+د ا)جيد يناير2013

النور يضئ فى الظلمة 

أحبائى أبناء الكنيسة ا)بارك9

     يسعدنى أن اهنئكم جميعـاً بعيد ا)ي+د ا)جيد الذى فيه نحتفل بمي+د الهنا ومخلصنا يسوع ا)سيح 
الذى تجسد \جل خ+صنا.

      مي+د ا)سيح هو بداية جديدة للبشرية كلها. لقد أشرق ا)سيح بمي+ده على البشرية مثلما يشرق 
النور وينير الظلمة الحالكة. فالقديس يوحنا يقول "والنور يضئ فى الظلمة والظلمة لم تدركه .....كان 
النور الحقيقى الذى ينير كل انسان آتيا إلى العالم. كان فى العالم وُكّون العالم به ولم يعرفه العالم". 
 ً يو1: 5 ، يو1: 9-10 والقديس متى يذكر نبوءة أشعياء القائلة "الشعب الجالس فى ظلمٍة ابصر نورا

عظيمـاً والجالسون فى كورة ا)وت وظ+له أشرق عليهم نور". مت 4: 16 

أحبائى

مي+د ا)سيح يحمل بداية جديدة مفرحة ومشرقة لع+قة اs باqنسان وع+قة اqنسان باs وع+قة اqنسان 
بأخيه اqنسان.

     اs فى عظم محبته خلق اqنسان وخلقه على صورته ومثاله. اqنسان لم يثبت فى محبة اs وأخطأ 
 sنسان تغيرولم يعد يشعر بمحبة اqل+نسان لم تتغير ولكن ا sوصار تحت حكم ا)وت ولكن محبة ا

وصار فى ظلمة الشر بعيداً عن اs. ا)سيح بتجسده أشرق علينا بنور محبة اs. فكما يقول القديس 
يوحنا "بهذا أُظهرت محبة اs فينا أن اs قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكى نحيا به. فى هذا هى 

ا)حبة ليس أننا نحن أحببنا اs بل إنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا" 1يو4: 9-10 مي+د 
ا)سيح هو بداية جديدة فى ع+قة اs باqنسان ، بداية عهد جديد، عهد الخ+ص. لذلك نجد تسابيح 

 sوتقول "تعظم نفسى الرب وتبتهج روحى با sا)ي+د تتغنى بعمل الخ+ص. فالسيدة العذراء تسبح ا



مخلصى" لو1: 46-47 وتضيف "صنع قوة بذراعه. شتت ا)ستكبرين بفكر قلوبهم. أنزل ا\عزاء عن 
الكراسى ورفع ا)تضع9. أشبع الجياع خيرات وصرف اqغنياء فارغ9. عضد اسرائيل فتاه ليذكر 

رحمة كما كلم آبائنا qبراهيم ونسله إلى ا\بد". لو1: 51-55 وزكريا الكاهن سبح اs قائ+ً "مبارك الرب 
إله اسرائيل \نه أفتقد وصنع فداء لشعبه وأقام لنا قرن خ+ص فى بيت داود فتاه" لو1: 68- 69 

وسمعان الشيخ أخذ الطفل يسوع على ذراعيه وبارك اs وقال "ا�ن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك 
 ً بس+م. \ن عينى قد أبصرتا خ+صك الذى أعددته قدام وجه جميع الشعوب نور إع+ن ل+مم ومجدا

لشعبك اسرائيل". لو2: 28-32 انها بشرى الخ+ص للجميع qسرائيل ول+مم بدون تفرقه فا)سيح جاء 
ليخلص البشرية كلها. مي+د ا)سيح هو مصالحة للبشرية كلها فالقديس بولس يقول "ا\شياء العتيقة 
قد مضت. هوذا الكل قد صار جديداً. ولكن الكل من اs الذى صالحنا لنفسه بيسوع ا)سيح واعطانا 
خدمة ا)صالحة اى أن اs كان فى ا)سيح مصالحـاً العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم واضعا 

فينا كلمة ا)صالحة". 2كو5: 19-17 

     مي+د ا)سيح رسالة مصالحة لنا فكما يقول القديس بولس الرسول "اذا نسعى كسفراء عن ا)سيح 
كأن اs يعظ بنا. نطلب من ا)سيح تصالحوا مع اs". 2كو5: 20 دعوة ا)صالحة هى دعوة لع+قة 

جديدة مع اs. ع+قة تقوم على ا)حبة "نحن نحبه \نه أحبنا أوqً". 1يو4: 19 ا)حبة تعنى الثبات فى 
اs "اs محبة ومن يثبت فى ا)حبة يثبت فى اs واs فيه" 1يو4: 16 والثبات فى اs يقوم على ا�يمان 

السليم "من اعترف أن يسوع هو ابن اs فاs يثبت فيه وهو فى اs" 1يو4: 15 والروح القدس يهبنا 
فى ا\سرار ا)قدسة الطبيعة الجديدة والتوبة ا)ستمرة وبهذا نستمر فى الثبات فى اs "بهذا نعرف 
أننا نثبت فيه وهو فينا أنه قد اعطانا من روحه". 1يو4: 13 ثباتنا ا)ستمر فى اs يتغذى بتناولنا من 

جسده ا)قدس ودمه الكريم "من يأكل جسدى ويشرب دمى يثبت فى� وأنا فيه" يو6: 56 

     مي+د ا)سيح يهبنا بداية جديدة فى ع+قتنا بعضنا ببعض. فاqنسان الثابت فى محبة اs ينفتح قلبه 
با)حبة نحو اqخرين "ولنا هذه الوصية منه أن من يحب اs يحب اخاه ايضـاً" 1يو4: 21 "ايها اqحباء 

ان كان اs قد احبنا هكذا ينبغى لنا ايضـاً ان يحب بعضنا بعضـاً" 1يو4: 11.

     لنفرح بالهنا الذى أحبنا وجاء إلى عا)نا ليخلصنا ونثبت فيه ونثبت فى محبتنا بعضنا لبعض. نصلى 
\جل س+م الكنيسة ونصلى \جل أبينا الحبيب قداسة البابا تواضروس الثانى ونصلى \جل ب+دنا 

الحبيبة أمريكا ومصر ليعم الس+م فى العالم كله.

وكل عام وأنتم بخير ،

ا\نبا سرابيون
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