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النص اإلنجيلي ( :لوقا )36– 61 :61
انَ
انَ َواْلَبزََ َوه ََوََيتََنعمََكلَََي ْومََمتََرفِّهًاَ َ.و َك ََ
انََيْلَبسََاأل َْرجو ََ
انَإِْن َسانََ َغنِيََ َو َك ََ
« َك ََ
ِ ِ
ضر ً ِ
َن ََي ْشَب ََعَ
،وَي ْشتَ ِهي َأ َْ
اسمهَ َلِ َع َازرَ ،ال ِذي َط ِرََ
ح َ ِعْنََد ََبابِ َِه َ َم ْ
م ْسكينَ َ ْ
وبا َباْلقرو ِح َ
ِ
ل َ َكان َِ ِ
ط َ ِم َ ِ ِ ِ
ِِ
وحهََ.
ن َاْلفتَ َِ
ِم ََ
ن َ َمائ َدَة َاْل َغن ِّيََ ،ب َْ َ
ات َالساق َ ْ
ت َاْلكالَبَ َتَأْتي َ َوَتْل َحسَ َقر َ
يمَ .وم ََ ِ
ض َِ ِ ِ
ض اَ
فَ َم ََ
ات َاْل ِم ْس ِكينَ َ َو َح َملَتْهَ َاْل َم َ
الئِ َكةَ َِإلَى َ ِح ْ
ات َاْل َغنيَ َأَْي ً
ن َإْب َراه ََ َ َ
ابَ ،و أرَى َِإْبر ِ
ود ِفن،فَرفَ َع َ َعْيَنْي َِه َ ِفي َ َ ِ ِ
يم َوه َو َ ِفي َاْل َع َذ ِ
ن ََب ِعيدَ َ َولِ ََع َازََرَ
يم َ ِم َْ
اه ََ
َ
ََ
َ َ َ َ
الجح َ َ َ
ِ ِ ِ
فَ
ط َر ََ
يمْ َ ،ار َح ْمنِيَ َ ،وأ َْرِس َْ
ادى َ َوقَ ََ
ل َِل َع َازََر َِلَيبلَ َ َ
ضنِ ِه،فََن َ
ِفي َ ِح ْ
الََ :يا َأَبي َإْب َراه َ
الَإِْبر ِ
اهيمَََ:ياَ ْابنِيَ،
صَب ِع َِهَبِ َماءََ َويَبِّرََدَلِ َسانِيَ،ألَنِّيَم َعذبََ ِفيَه َذاَالل ِه َِ
إِ ْ
يبَ.فَقَ ََ َ
اآلن َه ََو ََيتَ َعزىَ
ك َلِ َع َازرَ َاْلَبالََياَ َ .و ََ
ك َ ِفي َ َحَياتِ َكَ َ ،و َكذلِ ََ
ت َ َخْي َراتِ ََ
استَْوفَْي ََ
ا ْذك َْر َأَن ََ
كَ ْ
ِ
ِّ ِ
تَ َ ،حتى َإِنََ
ت َتَتَ َعذبََ َ .وفَ ْو ََ
َوأَْن ََ
يمةَ َقََْد َأثْبِتَ ْ
ق َه َذا َكلهََ ،بْيَنَنا َ َوَبْيَنكَْم َهوةَ َ َعظ َ
ن َههَنا َإِلَْيكَم َ َ ِ
ونَ
اك ََي ْجتَاز ََ
ن َهَن ََ
ين َ ِم َْ
لَ َال ِذ ََ
ونَ َ ،وَ
ور َ ِم َْ
ون َاْلعب ََ
ين َي ِريد ََ
ال ِذ ََ
لَ ََي ْقدر َ
ْ
ت َأَبِي،ألَنَ َلِي َ َخ ْم َس َةَ َإِ ْخ َوةَ،
َن َت ْرِسلَهَ َإِلَى ََبْي َِ
ك َإِ ًذاََ ،يا َأََب ِتَ ،أ َْ
َسأَل ََ
إِلَْيَناَ َ .فقَ ََ
الَ :أ ْ
ال َلَهَ َِإْبر ِ
حتى َي ْشهََد َلَهَم َلِ َكْيالََ َيأْتوا َهَم َأَْيضا َِإلَى َمو ِ
اهيمََ:
اب َهَذاَ .قَ ََ
ض َِع َاْل َع َذ َِ
ْ ً
َ
َ
َ َ َ ْ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ض ىَ
يمََ،ب َْ
وسىَ َواألَْنبَِياءَ،لَي ْس َمعواَمْنهَْمَ َ.فقَ ََ
لَِإ َذاَ َم َ
عْن َدهَْمَم َ
الَ:لَََ،ياَأَبيَإْب َراه َ
إِلَْي ِهَم َو ِ
وسىَ
ون َ ِم َْ
لَ ََي ْس َمع ََ
ن َ َكانوا َ َ
ال َلَهََ :إِ َْ
ونَ .فَقَ ََ
ات ََيتوب ََ
ن َاأل َْم َو َِ
احدَ َ ِم ََ
ن َم َ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
ون»
صدق ََ
نَاأل َْم َو َ
امَ َواحدََم ََ
نَقَ ََ
لََإ َْ
َواألَْنبََِياءَ َ،وَ
اتَي َ
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أحد تذكارالموتى المؤمنينَ

التأمل اإلنجيليَ :

محبي َالمال" َالذين َيتهكمون َعلى َيسوع َول َيبالونَ
يتّجه َيسوع َبكالمه َللفريسيين َ" ّ

بكالمهَ ،فبدأ َيظهر َلهم َالفرق َبين َنظرة َالنسان َالذي َيعطي َاألهمية َلمن َهوَ

أقوى َاقتصادياًَ َونظرة َاهلل َالذي َينظر َالى َالنسان َكقيمة َمطلقة َبصرف َالنظرَ

عن َممتلكاتهَ .وفي َمثل َلعازر َوالغني َيكمل َلوقا َهذه َالفكرة َليظهر َالفرق َبينَ
النظرتينَ :النسانية َواللهيةَ .الغني َل َاسم َله َ(حرفيًَاَ :رجل َما َغني)َ ،وعدمَ

إعطائه َاسما َبعكس َلعازر َالفقير َيشير َمباشرة َالى َان َهذا َالذي َكان َمهما َجداَ
تحددهاَاعمالَالمرءَفيَ
فيَحياتهَاضحىَدونَاسمَ،دونَهويةَ،فالهويةَامامَاهللَ ّ

حياتهَ .النص َل َيظهر َلنا َبالمقابل َان َلعازر َالفقير َكان َتقيًَا َاو َمحباًَ ،كل َماَ

يقوله َالنص َهو َانه َكان َفقي ًَار َومتألمًَاَ .انما َاعطاءه َاسمًَا َيرشدنا َالى َسببَ
خالصهَ .لعازر َيعني َ"اهلل َيساعد"َ ،وفي َالكتاب َالمقدس َالسم َيشير َالى َالهويةَ،

من َخالل َاسمه َيقول َلوقا َان َالفقير َكان َمتكالًَ َعلى َمساعدة َاهلل َوراجياًَ َلهَ،

بعكس َالغني َالذي َكان َ"يتنعم" َبالخيرات َالمادية َدون َالهتمام َبواجب َالرحمةَ.

ملقى َعلى َبابهَ :استعمال َالفعل َاليوناني َبصيغة َالمجهول َتشير َالى َعدم َقدرةَ
لعازر َعلى َاختيار َالمكان َالذي َيريد َان َيكون َفيه َبل َهو َمتعلق َتماما َبرحمةَ

اآلخرينَ.والمكوثَعلىَبابَرجلَغنيَكانَمكاناَمنطقيًَاَيلقىَفيهَرجلَمتسولَ،

اما َخطيئة َالغني َهي َفي َعدم َاكتراثه َبه َرغم َالنفاق َالكبير َعلى َأمور َأخرىَ

غير َاساسية َلحياتهَ .كان َيشتهي َفتات َالخبزَ .اما َالكالب َكانت َتأتي َلتلحسَ
قروحهَ :هذه َاآلية َهي َبغاية َالقسوة َتظهر َالشر َالذي َينتج َعن َالغنىَ ،فالفقير َلَ
عزاءَلهَ،يشتهيَبقاياَاخيهَالنسانَولَيحصلَعليهاَ،اماَالشارةَالىَانَالكالبَ
تصرفَالغنيَغيرَ
كانتَتأتيَلتلحسَقروحَالفقيرَفتتّجهَضدَالغنيَ:لَفرقَبينَ ّ
المبالي َوعمل َالكالب َالتي َتفتش َفقط َعن َصالحهاَ :انتفى َكل َرابط َانساني َبينَ

الغني َوالفقير َالمتألمَ ،ل َبل َان َالكالب َعلى َقسوة َعملها َقد َلمست َجراحَالفقيرَ:
معبرَ :فالفقيرَ
انحدر َالغني َفي َمستوى َالكائن َالبشريَ .موت َالثنين َيعكس َفارقا َ َا
المتّكل َعلى َاهلل َحملته َالمالئكة َالى َحضن َابراهيمَ ،اشارة َالى َميراثه َكل َوعودَ

اهلل َالتي َأعطيت َلبراهيم َكبير َاآلباءَ :بك َتتبارك َكل َشعوب َالرضَ ،اما َالغنيَ

فأودع َفي َقبرَ ،انتهى َوجوده َفي َظالم َمنارة َمقفلةَ .يستعمل َلوقا َمجددا َالفعلَ
بصيغة َالمجهول َانما َهذه َالمرة َليظهر َان َالغني َاصبح َغير َقادر َعلى َاختيارَ

أينَيريدَانَيكونَ:لقدَفاتَالوانَ.انقالبَالدوارَيستمرَمن َخاللَطلبَالغنيَ

قطرة َماء َمن َطرف َاصبع َلعازرَ ،هي َعودة َلغوية َللتذكير َبرغبة َلعازر َبفتاتَ
الهوة َالتي َتفصلها َتردنا َالى َالباب َالذيَ
الخبز َالمتبقية َمن َمأدبة َالغنيَ .كما َان َ ّ

اقفلهَالغنيَعملياَفيَوجهَلعازرَ.هذهَالهوةَكانَعلىَالغنيَردمهاَفيَحياتهَمنَ

خالل َعمل َالرحمةَ .الغني َيطلب َمعجزة َليجعل َاخوته َيتوبون َوالرب َيحيله َالىَ
موسى َوالنبياء"َ :موسى" َهو َتقليديا َكاتب َاألسفار َالخمسةَ ،وفيها َنق أر َ"اذا َكانَ

عندك َفقير َمن َاخوتكَ .فال َتقس َقلبك َول َتقبض َيدك َعن َاخيك َالفقير َبل َافتحَ

له َيدك َواعطه َما َيحتاج َاليه" َ(تت ََ )3َ ،51اما َالنبياء َفقد َ َّأنبوا َوح ّذروا َمنَ

اهمال َالفقير َواليتيم َوالرملةَ .اخوة َالغنيَ ،قد َق أروا َالكتاب َوعلموا َما َيجب َعملهَ

حسيةَولَيبنىَعلىَالخوفَمنَ
ولَداعَلعجوبةَ.فاليمانَلَيحتاجَالىَبراهينَ ّ

المواتَبلَعلىَقناعةَودرايةَبالكتبَالمقدسةَ.حتىَقيامةَالمسيحَلنَتقنعَالذينَ

أغلقوا َقلوبهم َعن َاليمانَ ،لذلك َيدعو َلوقا َالجماعة َالكنسية َالولى َالى َالتعرفَ

شددَعليهَفيَ
اكثرَعلىَالكتابَالمقدسَليعملواَارادةَالربَالمكنونةَفيهَ،وهوَماَ ّ

روايةَتلميذيَعماوسَ،المسيحَالقائمَاظهرَحقيقتهَمنَخاللَشرحَالكتبَالمقدسةَ

والنبياءَ .تق أرَالكنيسة َهذا َالنص َفي َتذكار َالموتى َالمؤمنينَ ،لتدعونا َإلى َعيشَ
كلَإنسانَ،لكيَننالَالخالص .فالمحبةَوالرحمة
المحبةَالجتماعيةَوالرحمةَتجاهَ َِّ

هما َالطريق َإلى َاهلل َوسعادة َالسماءَ .أما الجشع َوالطمع َواألنانية َفهم َالطريقَ
جهنمِّ َ .
وتذكر َالكنيسة َأيضاًَ َبعدم َالفصل َبين َالموت َوالحياةَ.
إلى َالهالك َوآلم َ ّ
لقد َولدناَلنموتََ،والموتََيعنيَبابَالعبورَإلىَالوجودَاألبديَالذيَلَينتهيَ.

إما َتنطلق َمن اهلل ،فتنسىَ
يقول َالقديس َأغوسطينوس َأنَ َفي َالحياة َطر َ
يقينّ "َ :

ذاتكَ،وتمتلئَمنَنعمهَوحقائقهَوقيمهَ،فتصلَإليه؛َوا ّماَتنطلقَمنَذاتكَ،فتنسىَ
اهللَ ،وتفتقر َمنهَ ،وتمتلئ َمن َذاتكَ ،فتضيِّع َاهلل"َ .الغني َسلك َالطريق َالثانيَ،
ولعازر َسلك َاألولَ .لقد َ ّنبهنا َاهلل َبكتابه َالمقدس"َ :في َجميع َاعمالكَ ،أذكرَ
فداءَعنَكلَ
أواخركَفلنَتخطأَأبداًَ"َ.ابنَاهللَنفسهَصارَإنساناًَ،ولدَلكيَيموتَ ًَ

إنسانَ .وقام َمن َالموت َليجعل َالموت َعبو ًَار َإلى َمجد َالسماءَ ،ل َإلى َشقاءَ
مناَ.
الجحيمَ ،للذين َيسلكون َطريق َالمحبة َوالرحمةَ .نولد َونموت َمن َدون َقرارَ َ ّ

منا َبواسطة َثالثةَ :العقل َليسلكَ
لكن َنوعية َحياتنا َهي َبقرار َشخصي َلكل َواحد َ ّ

الحرة َلتختار َما َهو َحقَ َوخير َوجمالَ ،والقلب َليحبََ
في َنور َالحقيقةَ ،والرادة َ ّ
ن َويرحمَ .ويقول َالقديس َغريغوريوس َالنيصي"َ :ان َما َيفيض َعنك َليسَ
ويتحن ََ
ّ

لكَ ،فال َتستطيع َأن َتجعل َنفسك َمالكًَا َله"َ .ويقول َالقديس َباسيليوس َالكبير"َ :لَ
يحق َلك َأن َتستعمل َمالك َكمتمتّع َبه َعلى َهواك َبل َ ًّ
كموكلَعليه"َ .هذا َما َح ّذرَ
َّ

منه َيسوع َألن َفي َالمال َوالغنى َخطر َعلى َاإلنسانَ ،فهو َربَ َثانَ َوبابَ َهالكَ
يحرمه َبل َح ّذر َمنهَ .لذلك َيقول َإسحاق َالسرياني"َ :هذه َالحياةَ
َّ
أبديَ .فيسوع َلم َ ّ
نبددهاَفيَمساعََباطلة"َ.فهلَيولّدَفيناَهذاَالقولَ
أعطيتَلناَمنَأجلَالتوبةَ،فالَ ّ

الوج َوديَوالكيانيَالرغبةَإلىَالتوبةَ،قبلَفواتَاألوان؟

 +اليوم َاألحد َيقام َ َجناز َاألربعين َللمرحومة َأنجيل َآحو َتوفيت َفي َالسويدَ
ّعن َعمر ََ ٥1نقدم َالتعازي َالحارة َألبنتها َالسيدة َصباح َآحو َولزوجها َالسيدَ

صبحيَآحوَولكلَاألهلَواألقاربَالصبرَوالسلوان.

َ +في َيوم ََ َ 2051/2/51بارك َاألب َكميل َاسحق َخطوبة َالشاب َالخلوقَ
مايكل َداود َعلى َاآلنسة َالمصون َرهف َصبري َحناَ .تهانينا َللخطيبين َوعقبالَ

الفرحةَالكاملة.
َ

المجلس الملي:
َ +نحيطكم َعلمَاً َبأن َالنادي َالعائلي َيعود َليستأنف َنشاطه َفي َالسبت َاألولَ
مساء َفندعو َأبناء َوبنات َالرعية َللحضورَ
من َكل َشهر َالساعة ًََ َ 0:30
والشتراكَبهذاَاللقاءَفيَصالةَمارَيعقوبَالنصيبينيَعلىَهنريَبوراساَ.
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