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أحد تذكار الموتى

التأمل اإلنجيلي:
"كان رجل غني ...وكان رجل مسكين اسمه لعازر" .ينفرد القديس لوقا
المثل فكرتان أساسيتان:
بين كل اإلنجيليين بمثل الغني ولعازر .في هذا َ
يتم حاالً بعد الموت .والثانية هي
األولى هي ّ
أن تقرير مصير اإلنسان ّ

أن التوبة ال تقوم بواسطة معجزة كأن يعود مائت لينذرنا بل باإليمان
ّ
الفعال بما علّم األنبياء والرسل في الكتب المقدسة وهو مختصر تعاليم
ّ

يقدم حكماً أخالقياً ،وهو ال
ممر األجيال .ان هذا المثل ال ّ
الكنيسة على ّ
يقول إن
الغني كان شري اًر أو أنانياً .وال يقول إن لعازر كان فقي اًر صالحاً
ّ
الغني لم يكن يرى لعازر على مائدته،
فاستحق له صالحه السماء .ان
ّ
فخطيئته هي أنه لم يكن يشرك الفقير في غناه .فليس بإمكان المسيح وال

الروح القدس وال اآلب السماوي نفسه وال أحد أن يتغلّب على حرية

لكن حجر العثرة
انغلقت على نفسها .لذلك فمصير
الغني هو حجر عثرة ّ
ّ
ال يأتي من اهلل بل من اإلنسان .هذا ما أوصله ألن يخسر نفسه ،فقد

يتمنى إلخوته الذين يعيشون في هذه الرفاهية
فهم أنه ض ّل طريقه .وهو ّ
يشدد جواب
عينها والعمى ذاته أن تنفتح عيونهم قبل فوات األوان .لذلك ّ
إبراهيم على أن أعظم العجائب ال تفيد شيئاً .بل إن هناك وسيلة واحدة
ال تخطئ ،وهي أن تبقى عيوننا مفتوحة" :عندهم موسى واألنبياء" وهذا

يتحسس خطاياه
يردد أحد األباء القديسين" :ان من
يكفي .هذا ما كان ّ
ّ
ممن يقيم الموتى" .فالمال الذي بين أيدينا هو وسيلة وليس
هو أعظم ّ
غاية ،هو مثل الماء الذي يعطي الحياة وباستطاعته أن يحمل السفينة

لكي يصل بها إلى ميناء الخالص ،وباستطاعته أن يكون مصدر هالك

يتسرب الى داخلها .هكذا عندما يصبح المال
ويقودهها إلى الغرق عندما ّ
فيتسرب إلى قلبنا ويستعبدنا ويقودنا إلى
غاية يصبح مصدر هالك،
ّ

الدينونة" .نحن نعيش في زمن وسائطه بلغت الكمال وغاياته في

ضياع" ،إذ أضحى عالم اليوم بحا اًر أتقن المهنة والصناعة ولكنه أضاع

بد من أن نعترف
البوصلة .ان اإلنسان بطبيعته فرد في الجماعة ،وال ّ
بأنه يريد أحياناً أن يكون منفرداً لذاته ،ولكنه في حياته هو جزء من
الجماعة وبحاجة إلى اآلخرين ليتم ّكن من عيش حياته ،فنحن بحاجة لل

"أنت" لنصبح ال"أنا" .لذلك فالعالم ال يستقيم إالّ بوجود أناس يتعاضدون
ويتعاونون مع بعضهم البعض وهذا ما يش ّكل جوهر الحياة المسيحية
وجوهر هذا اإلنجيل الذي تتجلّى فيه محبة اهلل التي ال يمكن إال أن

يتحضر
ترتبط بمحبة القريب ومعرفة حاجاته .فمن يعمل للحب هو كمن
ّ

للموت وتتح ّكم فيه القيامة .ونختم بقول مار إسحاق السرياني" :هذه
نبددها في مساع باطلة".
الحياة أعطيت لنا من أجل التوبة ،فال ّ

أسئلة للتأمل والتفكير:
 .9ما األثر الذي يتركه في نفسي هذا القول" :ولكن إذا مضى إليهم

في هذا القول الوجودي والكياني
و ٌ
احد من األموات يتوبون" .هل يولّد ّ
الرغبة إلى التوبة ،قبل فوات األوان؟

 .0أمام هذين العالمين المتناقضين ال َذين يضعهما أمامي إنجيل اليوم:
عالم الغني الذي يوحي بالرعب ،وعالم لعازر الذي يوحي بالسالم .ما

أقرره؟
علي أن أقوم به و ّ
الذي يجب ّ
المقدرات التي
المقدرات التي وضعها اهلل في حياتي؟ وما هي ّ
 .3ما هي ّ
ألضحي
وضعها روح هذا العالم أمامي؟ هل عندي شجاعة العطاء
ّ
بالواحدة في سبيل اآلخرى؟ ما هي الصعوبة التي تستعبدني وتمنعني

من تحقيق ذلك؟

صالة :أنر يا رب ظلمة كياننا وافتح عيوننا على حاجة كل إنسان

نقدر كرامة
حبنا له .اجعلنا ّ
أضحى بعوز إلى نظرة صادقة وصادرة عن ّ
المسيحية السامية ومسؤولياتها الكثيرة .إجعل توبتنا خبزنا اليومي
دعوتنا
ّ
ليغدو طريقنا آمناً إليك .هبنا الحكمة لكي نغتني من كلمة إنجيلك ونعلن

حقيقتك .إمأل عقولنا من روحك فننبذ كل المغريات الدنيوية التي تجتاح
حياتنا وتمنعنا من أن نصل إليكِ .
أسكت أنانيتنا وخوف نفوسنا بلطف

سالمك .أسكب بلسم خالصك على أنفس الموتى الراقدين على رجائك
ليحظوا بغفرانك ورحمة حبك ،لك المجد إلى األبد .أمين.

(مقتطف عن مقال لألب نبيل حبشي)

 +في يوم الجمعة في  92شباط  0291تم إكليل الشاب راني زفارو
على اآلنسة صوفي شاتيلون ،ألف مبروك للعروسين متمنين لهما حياة
زوجية سعيدة مكللة بمخافة اهلل والبنين الصالحين.
 +بتاريخ  91شباط  0291إنتقل الى األخدار السماوية المأسوف على
شبابه المرحوم جورج قس إبراهيم للفقيد الرحمة الواسعه ولوالدته وأهله
وأقاربه لهم الصبر والعزاء والسلوان.
 +األحد القادم في  02شباط يقام قداس وجناز لراحة المرحوم صومي
قومي لمرور أربعين يوم على وفاته ،للفقيد الرحمة الواسعه ولزوجته
وأوالده وأسهرته وأحفاده ،ولجميع األهل لهم الصبر والعزاء والسلوان.
 +لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

