
مت ٤: ١٦  الشعب الجالس في ظلمة ابصر نورا عظيما

احبائي أبناء الكنيسة املباركني
  

 نـــفرح الـــيوم مـــع املـــالئـــكة واإلجـــناد الـــسمائـــية بـــميالد ربـــنا والـــهنا ومخـــلصنا يـــسوع 
املــسيح. لــقد بشــر املــالك الــرعــاة قــائــال:"ال تــخافــوا ! فــها انــا أبشــركــم بــفرح عــظيم يــكون 
لجـميع الـشعب:انـة ولـد لـكم الـيوم فـي مـديـنة َداُوَد مخـلص هـو املـسيح الـرب "لـو٢: ١٠-١١ 
املــسيح جــاء نــورا لــلعالــم . اشــعياء الــنبي تــنبأ عــن مــجي املــسيح "الــشعب الــجالــس فــي 
ظـلمة ابـصر نـورا عـظيما والـجالـسون فـي كـورة املـوت وظـاللـة أشـرق عـليهم نـور" مـت ٤: 
١٦. مـــن هـــم الـــجالـــسون فـــي ظـــلمة وكـــورة املـــوت وظـــاللـــة ؟ انـــهم الـــجنس البشـــري كـــلة . 
ومـــاهـــي الـــظلمة وكـــورة املـــوت؟ انـــها مـــملكة الخـــطية الـــتي ســـقط الـــيها الـــجنس البشـــري 

بسقوط آدم في املعصية 

سـقوط االنـسان األول آدم هـو سـقوط البشـريـة كـلها. مـعصية آدم أدخـلت الخـطية إلـى الـعالـم ومـع الخـطية 
املــوت ألنــه عــندمــا اخــطأ آدم إنــفصل عــن اهلل ومــات مــوتــاً أبــديــاً وصــار تــحت حــكم املــوت والــفساد وصــار 
الـجنس البشـرى كـله فـى حـالـة اإلنـفصال عـن اهلل وتـحت حـكم املـوت والـفساد. فـالخـطية ليسـت فـعل فـقط 
ولـكن فـعل وحـالـة. فـكما يـقول الـقديـس يـوحـنا "كـل مـن يـفعل الخـطية يـفعل الـتعدى أيـضاً والخـطية هـى 
الـتعدى" 1يـو3: 4. والخـطية تؤدى إلـى املـوت لـيس املـوت الجسـدى فـقط بـل املـوت الـروحـى اى اإلنـفصال 
عـن اهلل "ألن أجـرة الخـطية هـى مـوت" رو6: 23. وخـطية االنـسان األول آدم لـم تـكن مجـرد خـطية عـاديـة بـل 
خـطية أدخـلت الخـطية إلـى الـعالـم وأدت إلـى فـساد الـطبيعة البشـريـة وجـعلت جـميع نسـل آدم خـطاه أمـام 
اهلل. وقـد شـرح لـنا الـتقليد الـرسـولـى مـن خـالل الـكتاب املـقدس وأقـول األبـاء والـليتورجـيات تـأثـير خـطية 

االنسان األول على البشرية كلها.                                                   

     1-الـقديـس بـولـس الـرسـول فـى رسـالـة رومـية  يشـرح بـاسـتفاضـة حـالـة الشـر الـتى صـار إلـيها الـجنس البشـرى ( رو1- 
3) ولـخص حـالـة البشـريـة "أنـه لـيس بـار وال واحـد لـيس مـن يـطلب اهلل. الجـميع زاغـوا وفسـدوا مـعاً ولـيس مـن 



يــعمل صــالحــاً لــيس وال واحــد "رو3: 10- 12" إذ الجــميع أخــطأوا وأعــوازهــم مجــد اهلل "رو3: 23. ويشــــرح 
الـقديـس بـولـس سـبب مـا وصـلت إلـيه البشـريـة مـن شـر وبـعد عـن اهلل بـقولـه "مـن أجـل ذلـك كـانـما بـأنـسان واحـد دخـلت 
الخـطية إلـى الـعالـم ، بـالخـطية املـوت ، وهـكذا إجـتاز املـوت إلـى جـميع الـناس وإذا أخـطأ الجـميع" رو5: 
12 "ألنــه كــما بــمعصية االنــسان الــواحــد جُــــعل كــثيرون خــطاة ، هــكذا أيــضاً بــاطــاعــة الــواحــد ســيجعل 
الـكثيرون أبـراراً" رو5: 19 ثــم يــوضــح فــساد الــطبيعة البشــريــة وكــيف أثــرت الخــطية عــلى ارادة االنــسان وصــار عــبداً ال 
يســتطيع أن يتحــرر مــن ســلطان الخــطية حــتى لــو أراد "ألنـى لسـت أفـعل الـصالـح الـذى أريـده بـل الشـر الـذى ال 
أريــــده فــــايــــاه أفــــعل. فــــان كــــنت مــــا لســــت أريــــده أفــــعل فلســــت بــــعد أفــــعل أنــــا ، بــــل الخــــطية الــــساكــــنة 
.......ولـكنى أرى نـامـوسـاً آخـر فـى اعـضائـى يـحارب نـامـوس ذهـنى ويسـبينى إلـى نـامـوس الخـطية  فـىّ
الـكائـن فـى اعـضائـى ويـحى أنـا االنـسان الـشقى ! مـن يـنقذنـى مـن جسـد هـذا املـوت ؟" رو7: 19- 24. داود 

النبى يقول "ألنى هانذا باألثم حبل بى ، وبالخطايا حبلت بى أمى" مز50 (51): 5.                                     

     2-فـى الـقداس الـباسـيلى "قـدوس قـدوس قـدوس بـالـحقيقة أيـها الـرب إلـهنا الـذى جـبلنا وخـلقنا ووضـعنا 
فـى فـردوس الـنعيم وعـندمـا خـالـفنا وصـيتك بـغوايـة الـحية سـقطنا مـن الـحياة األبـديـة ونـفينا مـن فـردوس 

النعيم " فليس آدم وحواء فقط اللذان سقطا بل الجنس البشرى كلة سقط من الحياة األبدية ونُِفى من فردوس النعيم.                                                                         

وفـى أوشـية الـراقـديـن "فـانـه لـيس أحـد طـاهـراً مـن دنـس ولـو حـياتـه يـومـاً واحـداً عـلى األرض". لـذا الـرضـيع أبـن 
الــيوم الــواحــد يــحتاج لــلمعموديــة ألنــه لــيس طــاهــراً أمــام اهلل بــل خــاطئ يــحتاج إلــى دم املــسيح ليطهــره مــن الخــطية ويهــبه 

الطبيعة الجديدة.                  

     3-الـــقديـــس كـــيرلـــس األســـكندرى يشـــرح فـــى شـــرحـــه ألنـــجيل يـــوحـــنا أثـــر خـــطية آدم عـــلى الـــجنس البشـــرى "االنــسان 
مخــلوق عــاقــل ومــركــب مــن الــنفس ومــن جســد تــرابــى قــابــل لــلفناء وعــندمــا خــلق اهلل االنــسان آتــى بــه مــن 
الـعدم إلـى الـوجـود ، دون أن يـكون فـى طـبيعة االنـسان عـدم فـساد وعـدم مـوت ولـكن االنـسان خُــِتم بـروح 
الــحياة اى االشــتراك فــى الــحياة اإللــهية ، فــنال االنــسان الــصالح الــذى يــفوق الــطبيعة االنــسانــية لــذلــك 
يـقال  أن اهلل نـفخ فـى أنـفه نـسمة حـياة فـصار االنـسان نـفساً حـيه (تـك2: 7). وعـندمـا عـوقـب االنـسان عـلى 
مـعصيته قـيل لـه بـالحق "ألنـك تـراب وإلـى الـتراب تـعود تـك 3: 19" فـتعري مـن الـنعمة اى نـسمة الـحياة 
اى روح ذاك الـذى يـقول "أنـا هـو الـحياة " فـفارق الـروح الـقدس الجسـد الـترابـى وسـقط االنـسان فـريـسة 

للموت". 

أحبائي  

نــفرح الــيوم ان املــسيح أشــرق لــنا بــنورة االلــهي ونــقلنا مــن الــظلمة الــي الــنور ومــن كــورة 
املوت الي كورة األحياء.  

نصلي ألجل سالم الكنيسة املقدسة 

نصلي ألجل ابينا الحبيب قداسة البابا تاوضروس الثاني  

نــصلي ألجــل كــل نــفس مــتأملــة ومــتضايــقة ان يشــرق املــسيح بــنورة ويــملي قــلوبــهم فــرحــا 
وسالم 



نـــصلي ألجـــل اخـــوتـــنا االحـــباء فـــي مـــصر خـــاصـــة الـــذيـــن اغـــلقت قـــوي الـــظلم كـــنائـــسهم 
متشفعني بوالدة االلة قائلني 

"بـصلواتـها وشـفاعـاتـها افـتح لـنا يـارب بـاب الـكنيسة. نـسألـك يـاوالـدة اإللـة اجـعلي أبـواب 
الكنائس مفتوحة للمؤمنني"ثيئوتوكية األحد 

نصلي ألجل نفوس الشهداء والجرحى وأسرهم في حلوان والعمرانية بالجيزة  

وكل عام وانتم بخير 

االنبا سرابيون 


