الشعب الجالس في ظلمة ابصر نورا عظيما

مت ١٦ :٤

احبائي أبناء الكنيسة املباركني
ن DDفرح ال DDيوم م DDع امل DDالئ DDكة واإلج DDناد ال DDسمائ DDية ب DDميالد رب DDنا وال DDهنا ومخ DDلصنا ي DDسوع
املDDسيح .لDDقد بشDDر املDDالك الDDرعDDاة قDDائDDال":ال تDDخافDDوا ! فDDها انDDا أبشDDركDDم بDDفرح عDDظيم يDDكون
لجDميع الDشعب:انDة ولDد لDكم الDيوم فDي مDديDنة دَا ُو َد مخDلص هDو املDسيح الDرب "لDو١١-١٠ :٢
املDDسيح جDDاء نDDورا لDDلعالDDم  .اشDDعياء الDDنبي تDDنبأ عDDن مDDجي املDDسيح "الDDشعب الDDجالDDس فDDي
ظDلمة ابDصر نDورا عDظيما والDجالDسون فDي كDورة املDوت وظDاللDة أشDرق عDليهم نDور" مDت :٤
 .١٦م DDن ه DDم ال DDجال DDسون ف DDي ظ DDلمة وك DDورة امل DDوت وظ DDالل DDة ؟ ان DDهم ال DDجنس البش DDري ك DDلة .
وم DDاه DDي ال DDظلمة وك DDورة امل DDوت؟ ان DDها م DDملكة الخ DDطية ال DDتي س DDقط ال DDيها ال DDجنس البش DDري
بسقوط آدم في املعصية
سDقوط االنDسان األول آدم هDو سDقوط البشDريDة كDلها .مDعصية آدم أدخDلت الخDطية إلDى الDعالDم ومDع الخDطية
املDDوت ألنDDه عDDندمDDا اخDDطأ آدم إنDDفصل عDDن اهلل ومDDات مDDوت Dا ً أبDDدي Dا ً وصDDار تDDحت حDDكم املDDوت والDDفساد وصDDار
الDجنس البشDرى كDله فDى حDالDة اإلنDفصال عDن اهلل وتDحت حDكم املDوت والDفساد .فDالخDطية ليسDت فDعل فDقط
ولDكن فDعل وحDالDة .فDكما يDقول الDقديDس يDوحDنا "كDل مDن يDفعل الخDطية يDفعل الDتعدى أيDضا ً والخDطية هDى
الDتعدى" 1يDو .4 :3والخDطية تؤدى إلDى املDوت لDيس املDوت الجسDدى فDقط بDل املDوت الDروحDى اى اإلنDفصال
عDن اهلل "ألن أجDرة الخDطية هDى مDوت" رو .23 :6وخDطية االنDسان األول آدم لDم تDكن مجDرد خDطية عDاديDة بDل
خDطية أدخDلت الخDطية إلDى الDعالDم وأدت إلDى فDساد الDطبيعة البشDريDة وجDعلت جDميع نسDل آدم خDطاه أمDام
اهلل .وقDد شDرح لDنا الDتقليد الDرسDولDى مDن خDالل الDكتاب املDقدس وأقDول األبDاء والDليتورجDيات تDأثDير خDطية
االنسان األول على البشرية كلها.
-1ال(قدي(س ب(ول(س ال(رس(ول ف(ى رس(ال(ة روم(ية يش(رح ب(اس(تفاض(ة ح(ال(ة الش(ر ال(تى ص(ار إل(يها ال(جنس البش(رى ) رو-1
 (3ول(خص ح(ال(ة البش(ري(ة "أنDه لDيس بDار وال واحDد لDيس مDن يDطلب اهلل .الجDميع زاغDوا وفسDدوا مDعا ً ولDيس مDن

يDDعمل صDDالح Dا ً لDDيس وال واحDDد "رو "12 -10 :3إذ الجDDميع أخDDطأوا وأعDDوازهDDم مجDDد اهلل "رو .23 :3ويش ((رح
ال(قدي(س ب(ول(س س(بب م(ا وص(لت إل(يه البش(ري(ة م(ن ش(ر وب(عد ع(ن اهلل ب(قول(ه "مDن أجDل ذلDك كDانDما بDأنDسان واحDد دخDلت
الخDطية إلDى الDعالDم  ،بDالخDطية املDوت  ،وهDكذا إجDتاز املDوت إلDى جDميع الDناس وإذا أخDطأ الجDميع" رو:5
جDDعل كDDثيرون خDDطاة  ،هDDكذا أيDDضا ً بDDاطDDاعDDة الDDواحDDد سDDيجعل
" 12ألنDDه كDDما بDDمعصية االنDDسان الDDواحDDد ُD
الDكثيرون أبDرارا ً" رو 19 :5ث((م ي((وض((ح ف((ساد ال((طبيعة البش((ري((ة وك((يف أث((رت الخ((طية ع((لى ارادة االن((سان وص((ار ع((بدا ً ال
يس((تطيع أن يتح((رر م((ن س((لطان الخ((طية ح((تى ل((و أراد "ألنDى لسDت أفDعل الDصالDح الDذى أريDده بDل الشDر الDذى ال
أريDD Dده فDD DايDD Dاه أفDD Dعل .فDD Dان كDD Dنت مDD Dا لسDD Dت أريDD Dده أفDD Dعل فلسDD Dت بDD Dعد أفDD Dعل أنDD Dا  ،بDD Dل الخDD Dطية الDD DساكDD Dنة
فDىّ.......ولDكنى أرى نDامDوسDا ً آخDر فDى اعDضائDى يDحارب نDامDوس ذهDنى ويسDبينى إلDى نDامDوس الخDطية
الDكائDن فDى اعDضائDى ويDحى أنDا االنDسان الDشقى ! مDن يDنقذنDى مDن جسDد هDذا املDوت ؟" رو .24 -19 :7داود
النبى يقول "ألنى هانذا باألثم حبل بى  ،وبالخطايا حبلت بى أمى" مز.5 :(51) 50
-2ف(ى ال(قداس ال(باس(يلى "قDدوس قDدوس قDدوس بDالDحقيقة أيDها الDرب إلDهنا الDذى جDبلنا وخDلقنا ووضDعنا
فDى فDردوس الDنعيم وعDندمDا خDالDفنا وصDيتك بDغوايDة الDحية سDقطنا مDن الDحياة األبDديDة ونDفينا مDن فDردوس
النعيم " فليس آدم وحواء فقط اللذان سقطا بل الجنس البشرى كلة سقط من الحياة األبدية ونُ ِفى من فردوس النعيم.
وف(ى أوش(ية ال(راق(دي(ن "فDانDه لDيس أحDد طDاهDرا ً مDن دنDس ولDو حDياتDه يDومDا ً واحDدا ً عDلى األرض" .ل(ذا ال(رض(يع أب(ن
ال((يوم ال((واح((د ي((حتاج ل((لمعمودي((ة ألن((ه ل((يس ط((اه((را ً أم((ام اهلل ب((ل خ((اط oي((حتاج إل((ى دم امل((سيح ليطه((ره م((ن الخ((طية ويه((به
الطبيعة الجديدة.
-3ال ((قدي ((س ك ((يرل ((س األس ((كندرى يش ((رح ف ((ى ش ((رح ((ه ألن ((جيل ي ((وح ((نا أث ((ر خ ((طية آدم ع ((لى ال ((جنس البش ((رى "االنDDسان
مخDDلوق عDDاقDDل ومDDركDDب مDDن الDDنفس ومDDن جسDDد تDDرابDDى قDDابDDل لDDلفناء وعDDندمDDا خDDلق اهلل االنDDسان آتDDى بDDه مDDن
الDعدم إلDى الDوجDود  ،دون أن يDكون فDى طDبيعة االنDسان عDدم فDساد وعDدم مDوت ولDكن االنDسان ُ
خِ Dتم بDروح
الDDحياة اى االشDDتراك فDDى الDDحياة اإللDDهية  ،فDDنال االنDDسان الDDصالح الDDذى يDDفوق الDDطبيعة االنDDسانDDية لDDذلDDك
يDقال أن اهلل نDفخ فDى أنDفه نDسمة حDياة فDصار االنDسان نDفسا ً حDيه )تDك .(7 :2وعDندمDا عDوقDب االنDسان عDلى
مDعصيته قDيل لDه بDالحق "ألنDك تDراب وإلDى الDتراب تDعود تDك  "19 :3فDتعري مDن الDنعمة اى نDسمة الDحياة
اى روح ذاك الDذى يDقول "أنDا هDو الDحياة " فDفارق الDروح الDقدس الجسDد الDترابDى وسDقط االنDسان فDريDسة
للموت".

أحبائي
نDDفرح الDDيوم ان املDDسيح أشDDرق لDDنا بDDنورة االلDDهي ونDDقلنا مDDن الDDظلمة الDDي الDDنور ومDDن كDDورة
املوت الي كورة األحياء.
نصلي ألجل سالم الكنيسة املقدسة
نصلي ألجل ابينا الحبيب قداسة البابا تاوضروس الثاني
نDDصلي ألجDDل كDDل نDDفس مDDتأملDDة ومDDتضايDDقة ان يشDDرق املDDسيح بDDنورة ويDDملي قDDلوبDDهم فDDرحDDا
وسالم

ن DDصلي ألج DDل اخ DDوت DDنا االح DDباء ف DDي م DDصر خ DDاص DDة ال DDذي DDن اغ DDلقت ق DDوي ال DDظلم ك DDنائ DDسهم
متشفعني بوالدة االلة قائلني
"بDصلواتDها وشDفاعDاتDها افDتح لDنا يDارب بDاب الDكنيسة .نDسألDك يDاوالDدة اإللDة اجDعلي أبDواب
الكنائس مفتوحة للمؤمنني"ثيئوتوكية األحد
نصلي ألجل نفوس الشهداء والجرحى وأسرهم في حلوان والعمرانية بالجيزة
وكل عام وانتم بخير
االنبا سرابيون

