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The Bulletin 
St Nicholas Antiochian Orthodox Church 

Sunday 13th of January 2019 

Sunday After The Theophany Of Christ 

THE READING FROM THE HOLY GOSPEL ACCORDING TO ST. MATTHEW (4:12-17) 

Brethren, grace was given to each of us according to the measure of Christ’s gift. Therefore, it is said, “When He 

ascended on high He led a host of captives, and He gave gifts to men.” (In saying, “He ascended,” what does it 

mean but that He had also descended into the lower parts of the earth? He who descended is He who also        

ascended far above all the heavens, that He might fill all things.) And His gifts were that some should be apostles, 

some prophets, some evangelists, some pastors and teachers, to equip the saints for the work of ministry, for 

building up the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, 

to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ.  

THE READING FROM THE EPISTLE OF  ST. PAUL TO THE EPHESIANS (4:7-13) 

Let your mercy, O Lord, be upon us. Rejoice in the Lord, O ye Righteous. 

Confession is available by appointment with Father John and Father Romanos. Please feel free to contact them.   

SERVICE VARIATIONS 

DONATION DETAILS  

St Nicholas School Building 
Fund  (for Tax deductible           
donations) :  
 
.BSB 062 301  
.AC 1038 4475  

St Nicholas General Account   
(for pledges and donations) :  
 
 
.BSB 062 141  
.AC 10026336  

QUOTE OF THE WEEK 

At that time, when Jesus heard that John had been arrested, he withdrew into Galilee; and leaving Nazareth he 

went and dwelt in Capernaum by the sea, in the territory of Zebulon and Naphtali, so that what was spoken by 

the prophet Isaiah might be fulfilled: “The land of Zebulon and the land of Naphtali, toward the sea, across the 

Jordan, Galilee of the Gentiles—the people who sat in darkness have seen a great light, and for those who sat in 

the region and shadow of death light has dawned.” From that time Jesus began to preach, saying, “Repent, for 

the kingdom of Heaven is at hand.”  

TROPARION— RESURRECTION (TONE 8) APOLYTIKION—THEOPHANY OF CHRIST (TONE 1) 

From the heights you did descend, O compassionate One, 

and you did submit to the three day burial, that you might 

deliver us from passion; You are our life and our 

Resurrection, O Lord, glory to You. 

When You were baptised in the Jordan, O Lord, the 

worship of the Trinity was made manifest; for the voice of 

the Father bore witness to you calling you his beloved son. 

And the spirit in the form of a dove confirmed the certainty 

of the word. O Christ our God who has appeared and has 

enlightened the world, glory be to you. 

TROPARION—ST NICHOLAS (TONE 4) KONTAKION—THEOPHANY OF CHRIST (TONE 4) 

The truth of your dealings, our father and bishop 

Nicholas, showed you to your flock as a standard of faith, 

as the image of gentleness, and as a teacher of self—

discipline. By lowliness you attained to the heights, by 

poverty to great riches. Therefore, we beseech you, pray to 

Christ our God for the salvation of our souls. 

On this day You have appeared unto the whole world, and 

Your light, O Sovereign Lord, is signed on us who sing 

Your praise and chant with knowledge: You have now 

come, You have appeared, O You Light unapproachable. 

“The truly intelligent man pursues one sole objective: 
to obey and to conform to the God of all. With this 
single aim in view, he  disciplines his soul, and     
whatever he may encounter in the course of his life, he 
gives thanks to God for the compass and depth of His 
providential ordering of all things. For it is absurd to 
be grateful to doctors who give us bitter and unpleasant 
medicines to cure our bodies, and yet to be ungrateful 
to God for what appears to us to be harsh, not grasping 
that all we encounter is for our benefit and in          
accordance with His  providence. For knowledge of 

God and faith in Him is the salvation and perfection of the soul.”  
                                       +  St. Anthony the Great, The Philokalia  



WEEKLY ANNOUNCEMENTS 

UPCOMING TALKS 

Saint Anthony, the Father of monks, was born in Egypt in 251 of pious parents who departed this life while 

he was yet young. On hearing the words of the Gospel: "If thou wilt be perfect, go and sell what thou hast, 

and give to the poor" (Matt. 19:21), he immediately put it into    action. Distributing to the poor all he had, 

and fleeing from all the turmoil of the world, he departed to the desert. The manifold  temptations he en-

dured continually for the span of  twenty years are incredible. His ascetic struggles by day and by night, 

whereby he mortified the uprisings of the passions and attained to the height of dispassion, surpass the 

bounds of nature; and the report of his deeds of virtue drew such a multitude to follow him that the desert 

was transformed into a city, while he became, so to speak, the governor,  lawgiver, and master-trainer of all 

the citizens of this newly-formed city. The cities of the world also  enjoyed the fruit of his virtue. When the 

Christians were being persecuted and put to death under Maximinus in 312, he hastened to their aid and consolation. When the Church 

was troubled by the Arians, he went with zeal to Alexandria in 335 and struggled against them in behalf of  Orthodoxy.  During this time, 

by the grace of his words, he also turned many unbelievers to Christ. Saint Anthony began his ascetic life outside his village of Coma in 

Upper Egypt, studying the ways of the    ascetics and holy men there, and perfecting himself in the virtues of each until he surpassed them 

all. Desiring to increase his labors, he departed into the desert, and finding an abandoned fortress in the mountain, he made his dwelling in 

it, training himself in extreme fasting, unceasing prayer, and fierce conflicts with the demons. Here he remained, as mentioned above, 

about   twenty years. Saint Athanasius the Great, who knew him personally and wrote his life, says that he came forth from that  fortress 

"initiated in the mysteries and filled with the Spirit of God." Afterwards, because of the press of the faithful, who  deprived him of his   

solitude, he was enlightened by God to journey with certain Bedouins, until he came to a mountain in the desert near the Red Sea, where 

he passed the remaining part of his life. Saint Athanasius says of him that "his countenance had a great and wonderful grace. This gift also 

he had from the Saviour. For if he were present in a great  company of monks, and any one who did not know him previously wished to 

see him, immediately coming forward he passed by the rest, and hurried to Anthony, as though attracted by his appearance. Yet neither in 

height nor breadth was he conspicuous above others, but in the serenity of his manner and the purity of his soul." So Passing his life, and 

becoming an example of virtue and a rule for monastics, he reposed on January 17 in the year 356, having lived altogether some 105 years. 

Sunday Nights after Liturgy:  

Spiritual talks with Deacon Phillip Saba   

further details provided in near future.  

Saint Anthony the Great 

If we make every effort to avoid death of the body, still more should it be 

our endeavor to avoid death of the soul. There is no obstacle for a man 

who wants to be saved other than negligence and laziness of soul.                 

+ St. Anthony the Great  



 النعمة المعطاة لنا والتي بها نخلص 

نـه ويـحـمـلـه إلينا الروح القـدس فـي بابيـعـطـي اللـهُ نفَسـه إيـانـا بالنعـمـة. فـكمـا أَوجـدَنا بالخْلق األول، يوجدُنـا بالخْلق الثـانـي أي بالخـالص الذي تـّمـمـه 
المعنـى انـه عنـد صـعـوده ”.  لما صعـد الى العُلـى سبـى سـبيـا وأَعطـى النـاس عـطايا”الكنـيسـة. ويعبـّر بـولس الـرسـول عـن نـزول هذه النعمـة علينـا بقـولـه: 

ان المسيـح نـزل الى  لـهالى السمـاء بالجسـد بعـث إلينـا بالـروح القـدس الذي يوّزع علينا كل عطايا الثـالـوث القـدوس. ويـؤكـد الرسـول هـذا المعنـى بقـو
ان الـرب يسـوع بعـد صعـوده يمـأل كل شيء من نعمتـه التي هـي عطاء الـقـداسـة   أسـافـل األرض بمـوتـه ودفنـه، وبعد هذا جاء الروح القـدس بالعنـصـرة.

، وهم اإلثنا عشـر أوال، وهم كذلك َمن يُـرسلهم الى الكنـيسة المحلّية التـي هم فيها ليُذّكـروها ”البعـَض رسـال“وتـوزيـع مسـؤوليـاتنـا في الكنيسـة، فـقـد جـعـل 
والبـعض “في العهد الجديد بحيث يحثّون الكنيسة لتزداد محبة ليسوع المسيح وليرشــدوها اليــه. ” أنبيـاء“بمتطلبـات هللا منـها ويُثيـروا فيـها التـوبـة. واآلخـرون 

أي كهنة او أساقفة، ويـرعـون المؤمنين بكلمـة اللـه ”  البعـض رعـاة”يـقـولـون كلـمـة هللا ويـفسـّـرونـهـا مستنـديـن الـى الكـلمـة الكـتــاب المقــدس. و”  مبـّشرين
فُهـم الـذيـن يعـرفـون العقيـدة بشكـل منّسـق ومـوّحـد، وعلـى العـقيـدة تسـتـنـد ”  المـعـلّمون“وليـس بكلـمات مـن مـزاجـهـم. يقـولـون فـقـط كلمـة اللـه. وامـا 

وهم المؤمنون المسّمـون كذلك ألنهم تقـدّسـوا بالمعمـوديـة والميـرون وتنـاول ”  تكميل القديسين“لتـتـمّكـن مـن التبـشيـر والحـّث علـى التـوبـة. غايةُ كل هذا 
يـح. إنـهم هـم جسـد لمسجسـد الـرب وفـهـم الكلمـة. كلهـم معـا يقـومـون بخـدمـة واحـدة ذات هذا الشكل او ذاك. مجمـوعـة هـؤالء المـؤمنـين يبـنـون جسـد ا

بحيـث ال ننـقسـم وال نُـدخـل ”  الى أن ننتهي جميعا الى وحدة اإليمـان ومعـرفـة ابـن اللـه“المسيـح اي حضور المسيـح كامال في الكنـيسـة والمـجـتـمـع. قوله: 
تعـليم آبـائنـا، نصـل ن والى الجماعة أفكارا ضد اإلنجيل وهـي البدَع التي دحـضتها الكنيسـة. وإذا صرنـا مستقيمـي الـرأي نـؤمـن بمـا ورد في دستـور اإليمـا

المعنى أننـا نصبـو الى الكمال الروحّي الذي يجـعلنا نـاميـن مثل قامـة المسيـح اي نصـبـح واحـدا فيـه ”.  إنسـان كـامـل الى مقـدار قـامـة مـلء المسيـح“الى 
لهي )الغطاس( لنقـول ان اإلوعـلى قـدّه، نـتمـاهـى مع السيـد المبـاَرك بحيث إّن مـن رآنـا يكـون قـد رأى الـمسيـح. يُقـرأ هـذا النـص بعـالقتـه مع الظهـور 
ـح في المعمودية لنصير مسيالمعمـوديـة هي بـدء الحيـاة الجـديـدة فـي المسيـح، وانهـا وعـد الكمـال وظهـور اإلنسان الجديد على مثال ظهور المسيح اذ نلبـس ال

 بالميـرون. نـاعلى شبهـه، ونفهم أن العمـاد لـم يكـن طقسـًا عـابـًرا ولكنـه استمـرار المـواهـب التـي نـزلـت علـينـا بالـروح القـدس لّمـا ُمسح

جورجيت جميل داود زوجة المرحومة صباحا يقام قداس وجناز األربعين لراحة نفس  2:30الساعة  2012كانون الثاني  13اليوم األحد الواقع فيه  
تقدمة زوجها نهيدعون، اوالدها بيار عون، جيزال زوجة شارلي معوض وعائلتلتلهلا، هالوتلهلا جلورد ودلونلي داود  نهيد عون من سير الضنية

 وعيالهما، اندوانيت زوجة دعاس ديب وعائتتها، نانسي زوجة جول سويد وعائتتها ، اعمامها عائتة المرحوم الياس داود، عائتة المرحلوم علوض
داود، نعيمة أرمتة المرحوم عبد حواء، أسالفها نعيم عون وعائتته، عائتة المرحوم دنوس عون، عائتة المرحوم عيسى عون، جورد وحلنلا علون 

 وعيالهما، ستوى أرمتة المرحوم فايز دالب،وجميع األهل واألقارب في الودن والمهجر. فتيكن ذكرها مؤبدا 
 

المرحوم ابراهيم مخاييييل عيبيد  مين راسي ييي يا بعد الظهر يقام جناز لراحة نفس  9311الساعة  9132كانون الثاني  31اليوم األحد الواقع فيه 
أالتله علايلد  نلة تقدمة هبنه روبير عبدهللا وعائتته ، هاوته عفيف عبدهللا وعائتته، عائتة المرحوم هيتي عبدهللا، هبنة أايه منى عبدهللا وعلائلتلتلهلا، هبل

 زوجة ميشال دبو وعائتتها وعموم عائالت عبدهللا ، دبو، متري، صتيبا، ديب، قزي، وجميع األهل واألقارب في الودن والمهجر.  فلتليلكلن ذكلر 
 كؤبدا 

 
تقلدملة المرحوم  ميل أنطون عبد  من راس ي ا بعد الظهر  يقام جناز لراحة نفس  9311الساعة  9132كانون الثاني  31اليوم األحد الواقع فيه 

ايلد  زوجلة ه علأاته منى عبدهللا وعائتتها، أعمامه عفيف عبدهللا وعائتته، عائتة المرحوم هيتي عبدهللا ، هبن أايه روبير عبدهللا وعائتته، هبنة علملتل
وم ميشال دبو وعائتتها، هبنة حميه سامو زوجة نمر بركات وعائتتها، هبن االته جوزيف ديب وعائتته ، هبنة االته جوزفين ديب وعلائلتلتلهلا، وعلمل

 عائالت عبدهللا ، نصر، دبو، متري، صتيبا، ديب وجميع األهل واألقارب في الودن والمهجر . فتيكن ذكر  مؤبدا 
 

. خليل قيصر فجلللوم ملر ملر ل لتلابعد الظهر يقام جناز األربعين لراحة نفس المرحوم  4:30الساعة  2012كانون الثاني  13اليوم األحد الواقع فيه 
اوالد  عائتة المرحومة سوزان فجتون، كريمة زوجة سامي فجتون وعائتتها، قيصر فجتون وعائتته، سالم زوجة معين ، أرمتته نعيمة فجتونتقدمة 

اوالد أايه الياس فجتون وعائتته، فرهود ، أاواته كامتة ارمتة المرحوم يعقوب فجتون وعائتتها، بك وعائتتها، دعد زوجة هسحاق مياائيل وعائتتها
اوالد حميله  علائلالت اللملرحلومليلن ، كامتة زوجة سايد مرتا وعائتتها، غيتدا زوجة فيكتور فجتون وعائتتها، فجتون، فوزي وفهد فجتون وعيالهما

المرحومة وهيبة بشار ، حسيبة ارمتة المرحوم سامي نقوال وعائتتها وجلمليلع األهلل واألقلارب فلي اللودلن  واوالدهما عائلةنعمة ووهيب فجتون 
 فليكن ذكره مؤبدا والمهجر 

 
المرحوم جورج سليم لط اهلل من بعد الظهر يقام جناز األربعين لراحة نفس  39311الساعة  9132كانون الثاني  32يوم السبت القادم الواقع فيه 

 . فتيكن ذكر  مؤبدا   وسبا ال ورة
 

اليميرحيوم ديييودور أنيدونيف مين ييا يا صباحا يقام قداس وجناز لراحلة نلفلس  2311الساعة  9132كانون الثاني  91يوم األحد القادم الواقع فيه 
 . فتيكن ذكر  مؤبدا  لسطين

 
المرحومة جميلة عاصف زوجية سي يد بعد الظهر يقام جناز السنة لراحة نفس  0311الساعة  9132كانون الثاني  91يوم األحد القادم الواقع فيه 
 عكارز فتيكن ذكرها مؤبدا  - بيطار من الشيخ محمد

 
المرحومة ماريم  جليون عيبيدو مين مساء يقام قداس وجناز السنة لراحة نفس  0311الساعة  9132كانون الثاني  91يوم األحد القادم الواقع فيه 

 . فتيكن ذكرها مؤبدا مر بتا الضنية 

 
  سهرانية عيد القديس أنطونيوس ال بير

مسلاء فلي  0011السلاعلة  9132كانون الثاني  30بمناسبة عيد القديس أندونيوس الكبير تقام سهرانية العيد وذلك يوم األربعاء القادم الواقع فيه 
  بانشبول. شفاعته تكون معكم اجمعين -كنيسة القديس نيقوالوس 

 

 إعالنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  
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 النشرة األس وعية
  نيسة القديس نيقوالوس األنطا ية األرثوذ سية

9102مر  انوم الثاني  ثالث عشرال  
 األحد الذي بعد عيد الظهور اإللهي 

في ذلك الزمن لما سمع يسوع ان يوحنا قلد أسسلتلم انصلرف اللى 
الجتيل وترك الناصر  وجاء فسكن في كلفلرنلاحلوب اللتلي علتلى 
شادىء البحر في تاوم زبولون ونفتاليم ليتم ملا قليلل بلاشلعليلاء 
لب لر  النبي القائل  أرض زبولون وأرض نفتاليم, دريق البحلر, عب

أبصلر نلورا   األردن, جتيل األمم. الشعب الجالس فلي اللظلتلملة
عظيما والجالسون في بقعة الموت والظالله أشرق عتيلهلم نلور. 
ومنذئذ ابتدأ يسوع يلكلرز ويلقلول  تلوبلوا فلقلد اقلتلرب ملتلكلوت 

 السماوات.
 

 وحدة أعيادنا
نستهّل صال  تقديس الميا  في عيد الظهور اإللهّي بالتلرتليلتلة اللتلالليلة  
"صوت الرّب عتى الميا  يهتف قائلال:  هلتلّملوا الذوا جلمليلعلكلم رو  
حكمة، رو  فهم، رو  ماافة هللا، بظهور المسيح." ناظم هذ  الترتيتة 
هو البدريرك األورشتيمّي صفرونيوس. وقد بدأ باإلشار  هلى صلوت 
د الرّب يسوع قائال:  هذا هو ابنلي اللحلبليلب  ن َدما تَعَمَّ َع عب اآلب الذي سسمب
ا هللى سلفلر اللتلكلويلن  ". ولكّن هذ  اإلشار  تسعيدنا أيض: تس ر  الذي به سسرب
حيث نقرأ  "في البدء اتق هللا السلملاوات واألرض، وكلانلت األرض 
ااوية: االية، وعتى وجه الغمر ظلالم، ورو  هللا يلرّف علتلى وجله 

(. لماذا هذ  اإلشار ؟ للملاذا هلذ  اللعلود  هللى 9و 333الميا " )تكوين 
الاتق؟ هذا ما تشّدد عتيه الكنيسةس في أعيلادهلا اللكلبلرى، هذ نلقلرأ فلي 
صال  غروب أعياد الفصح والظهور اإللهّي والميالد مقدع:ا من سلفلر 
التكوين. فالكنيسة تشّدد بذلك عتى وحد  األعياد كتّها. فما اللهلدف ملن 
الميالد والظهور اإللهّي والفصح وباقي األعياد هالّ تلحلقليلق اللالال  
وهعاد  َات قب اإلنسان من جديد وفتح دريق اللفلردوس أملامله  أصلبلح 
ا. فالمسيح بلتلجلّسلد  واعلتلملاد  وملوتله  اإلله هنسان:ا ليصير اإلنسان هله:
يدس َات َق اإلنسان من جديد، فهو آدم الثاني الذي يسعيدس اإلنسلان  وقيامته يسعب
َد منه بملعلصليلة آدم األّول. وهلذ  اللالتليلقلة  هلى الفردوس بعد أن دسرب
الجديد  بالمسيح هي التي تتقبّل رو  هللا اللذي تشليلر هلليله اللتلرتليلتلة 
نفسها، وهو "رو  حكمة، رو  فهم"، أي الرو  القدس كما نرتّل فلي 
لا(  "هّن  صال  السحر في عيد اللعلنلصلر  )وفلي صلال  السلجلد  أيض:
الرو  القدس نور وحليلا  ويلنلبلوع حلّي علقلتلّي، رو  حلكلملة رو  
فهم...". فالكنيسة في أعيادها كتّبها، ال تنظر هلى الحدث الذي نعليّلد لله 
بمعزل عن األحداث األارى. فالتدبير الاالصّي وحد  متكلاملتلة يلبلدأ 
بتجّسد المسيح )في عيد البشار ( وينتهي بارسال اللرو  اللقلدس )فلي 
عيد العنصر (. الهدف هو اال  اإلنسان وهعادتسه هلى المكلانلة اللتلي 

تبَق ليكون فيها، عن يمين مجد هللا  اس
 
  

 طروبارية عيد الظهور اإللهف اللحن األول
باْعتِماِدَك يا ربُّ في نَْهِر األْردُّن ظَهَرِت السَّْجدَةُ للللثلاللوث، ألنَّ َصلْوَت 
ياً إيّاَك اْبناً َمْحبوباً، واللّروح بِلَهلْيل َلِة َحلملاملة  اآلِب تَقَدََّم لََك بِالَشهادَة ُمَسّمِ
يَُؤيِّدُ َحقيقَةَ الَكِلَمة، فَيا َمْن َظَهْرَت وأنَْرَت العالَم، أيُّها الَمسيُح اإللهُ الَمْجدُ 

 لََك.

 اللحر الثامر  -طروبارية القيامة 
انحدرَت ِمَن العُلُّوِ يا ُمتََحنّن. وقَبِْلَت الدَّفَن ذا الثالثِة األيام. لكي تُعِتقَنا 

 ِمَن اآلالِم فيا حياتَنا وقياَمتنا يا ربُّ المجدُ لك.

 قنداق عيد الظهور اإللهف اللحن الرابع 
لنس اللذيلَن  تَسَم َعلتَلي لنلا، نَلح  َك قَدب ار  َت لتمس كونَةب يا رّب، ونورس َم َظَهر  اليَو 
نهس. َت، أيُّها النّورس الذي ال يسدنى مب فٍَة قائبتين، لقد  أتَي َت وَظَهر  َك ببَمع رب  نسَسبّبحس

 طروبارية القديس نيقوالوس اللحر الرابع 
ً لإليمان وصورةً للَوداعة  لقدْ أْظهرتَْك أْفعاُل الحّقِ لرعيّتِك، قانونا
ً ِلإلمساك، أيّها األُب ورئيُس الكَهنِة نيقوالوس، ِلذلَك أَحرْزَت  وُمعلِّما
بالتَواُضعِ الِرْفعة وبالَمْسَكنِة الِغنى، فتشفّْع إلى الَمسيحِ اإلله أْن يُخلَّص 

 نفوَسـنا.

يا أاو س لكّلب واحٍد منّا أسعديَتب النعمةس عتى مقدارب موهبَةب المسيح. فتذلك يقولس لّما 
: وأعدى الناَس عدايا. فكونسهس صعَلَد هلل هلَو هال هنّلهس  َد هلى العستَى َسبى َسبيا صعب
: فلوَق  لَد أيضلا نََزَل أوال: هلى أسافلب األرض. فلذاَك اللذي نَلَزَل هلو اللذي َصلعب
سسال: والبعلضس  السماواتب كتّبها لبيَمأل كلَّ شيٍء. وهَو قد أعدى أن يكوَن البعضس رس
عتّبمين. ألجلب تكميلب القديسيَن وللعلَمللب  بشريَن والبعضس رعا : ومس أنبياَء والبعضس مس
فَلةب  حد ب اإليلملانب وملعلرب الادمة وبسنيانب جَسدب المسيح. هلى أن ننتَهي جميعسنا هلى وب

 ابَن هللاب هلى هنساٍن كامٍل هلى مقدارب قاَمةب ملءب المسيح.
 

 توبوا  قد اقترب مل وت السموات
بعد أن شاركنا في األعياد السيّديّة الكبير   ميالد ربّنا وماتّصنا يسوع اللملسليلح 
واتانته بالجسد وظهور  اإللهّي، نسمع اليوم هذ  الّدعو  من الّرّب  "توبوا فلقلد 

هنّها الّدعو  نفسها والّصراة ذاتها التي ابتدأ يلوحلنّلا    اقترب متكوت السَّموات"،
واآلن، بلعلد أن أسسلتلم   المعمدان يهيّئ بها النّاس لقدوم المسيح من قبل أن يستّم.

الّسللابللق، يللكللرز يسللوع قللائللال: الللكللالم علليللنلله "تللوبللوا فللقللدب اقللتللرب مللتللكللوت 
يوحنّا مّهد الّدريق لمجيء المسيح عبر الّدعو  هلى اللتلوبلة، واآلن    السَّموات"

المسيح )النّور الحقيقّي اآلتي هلى العالَم( يدعو بنفسه هلى التّوبة أي هللى تلغليليلر 
جذرّي في ستوكنا وفي أفكارنا وأقوالنا وأفعالنا. يدعونلا هللى... انلقلالب داالل 
أنفسنا، هلى. ثور  كيانيّة. لماذا؟ ألن متك هللا آٍت هلى العالَم. ألّن اللنّلور األزللّي 
سيشرق عتى الشعب الجالس في الّظتلملة، وسليلملتلك علتلى اللنّلاس، وبلالاّصلة 
الجالسين في بقلعلة اللملوت وظلاللله، اللبلائسليلن واللملظلتلومليلن واللملتلروكليلن 

كيف سيمتك؟ سيملتلك بلاللملحلبّلة ألنّله ملتلك اللملحلبّلة   والمحرومين والمتألّمين.
والّسالم، هذ هنّه "أحبّنا أّوال:". سيمتك عبر بذل ذاته ألجل جميع البشر ألنّه رحيم 
ومحّب لتبشر..كيف نعتَم بقدومه؟ ال يمكننلا أن نلعلرف أنّله آٍت هن للم نلتلغليّلر 
ونَتسب؛ لذلك التّوبة هي الّدريق الوحيد  التي تؤّهتنا الستقباله في قتوبلنلا اللنلقليّلة 

لذلك، فالدعو  هي هي عند يلوحلنّلا   لكي يمتك عتيها وندال معه في هذا المتك.
كما عند المسيح كما عند الّرسل والمبّشرين وعند اآلباء في ما بعد. "توبوا" ألّن 
المدال هلى متكوت هللا هو من باب، وهذا الباب هو القتب التائب. "متكلوت هللا 
في دااتكم"، "يا ابني أعدني قتبك". من عاين نور الملسليلح أصلبلح ملن أبلنلاء 
: في الّظالم والجلهلل،  النّور، وأّما من أغتق عينيه ولم يشاهد  فهو ما زال غارقا

"نور المسيح مضيٌء لتجميلع  وَملن  وله عينان ال تسبصران، وأسذسنانب ال تسمعان.
لم يعاين هذا النّور، أعمى عينيه عن معاينة الّرّبب يسوع، وكأّن الّدفَل يسوع لم 
يولد بالنسبة هليه، وملا يلزال قلابلع:لا فلي ظلالم الدلايلا  ويلتلالبّلد فلي جلهلتله 

لنلا هللى صلدر    الّروحّي. لمُّ نّا فاّن الّربَّ يفر  بعودتنا هليه، ويَضس فاذا تاب كلٌّ مب
بنب الّشادر عندما عاد ابنسهس الّضالُّ هليه. فهل نحن نعود بالتّوبلة؟  كما فعل والدس االب

هل نعود لكي يفرَ  هللا بنا، ويجعتَنا من أبناء المتكوت الّسماوّي الذي ال يلزول، 
ن أبناء الّرّبب يسوع الذي احتَفَت نا بأعياد  الاالصيّةب اللملبلاركلة؟  فنسثبَت أنّنا حقًّا مب

 له المجد هلى األبد، آمين.
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