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† النص اإلنجيلي( :لوقا )10-01: 17
وَقال لِتَالَ ِم ِيذِه« :الَ يم ِكن ِإالَّ أَن تَأِْتي اْلعثَرات ،و ِ
لك ْن َوْي ٌل لَِّل ِذي تَأِْتي
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ط ِرَح ِفي اْلَب ْح ِرِ ،م ْن
طِت ِه! خير له لو ط ِوق عنقه ِبحج ِر ر
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هؤالَء الص َغ ِار .ا ْحتَ ِرُزوا أل َْنُفس ُك ْمَ .وإِ ْن أ ْ
طأَ ِإَل ْي َك أ ُ
َخ َ
َح َد ُ
أ َْن ُي ْعث َر أ َ
طأَ ِإَليك سبع م َّر ٍ
ات ِفي اْلَي ْومِ،
اب َف ْ
اغ ِف ْر َل ُهَ .وِإ ْن أ ْ
َفَوبِ ْخ ُهَ ،وِإ ْن تَ َ
َخ َ ْ َ َ ْ َ َ
ورجع ِإَليك سبع م َّر ٍ
ات ِفي اْليو ِم َق ِائالً :أَنا تَ ِائبَ ،ف ْ ِ
ال
َ
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يم َانَنا!»َ .فَق َ
الرُس ُل ل َّلرب« :زْد إ َ
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َخ ْرَدلَ ،ل ُك ْنتُ ْم تَُقوُلو َن لهذه اْل ُج َّم ْي َزةْ :انَقلعي َو ْان َغ ِرِسي في اْلَب ْح ِر َفتُط ُ
ِ
ول َل ُه ِإ َذا َد َخ َل ِم َن اْل َحْق ِل:
« َو َم ْن م ْن ُك ْم َل ُه َع ْبٌد َي ْح ُر ُث أ َْو َي ْرَعىَ ،يُق ُ
ِ
ط ْق
َع ِد ْد َما أَتَ َع َّشى ِب ِهَ ،وتَ َم ْن َ
ول َل ُه :أ ْ
يعا َواتَّك ْ
تََقَّد ْم َس ِر ً
ئَ .ب ْل أَالَ َيُق ُ
ْك ُل َوتَ ْش َر ُب أ َْن َت؟ َف َه ْل لِذلِ َك
آك َل َوأ ْ
َش َر َبَ ،وَب ْع َد ذلِ َك تَأ ُ
اخ ِد ْمِني َحتَّى ُ
َو ْ
اْلعب ِد َفضل ألََّنه َفعل ما أ ِ
ِ
ضاَ ،متَى
ُم َر ِب ِه؟ الَ أَ ُ
ظ ُّنَ .كذل َك أ َْنتُ ْم أ َْي ً
َْ ْ ٌ ُ َ َ َ
َفعْلتُم ُك َّل ما أ ُِمرتُم ِب ِه َفُقوُلواِ :إَّننا عِبيد ب َّ
طاُلو َن ،ألََّنَنا ِإَّن َما َع ِمْلَنا َما
َ َ ٌ َ
َ ْ ْ
َ ْ
ان َي ِج ُب َعَل ْيَنا».
َك َ
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† التأمل اإلنجيلي :العالم الذي نحيا فيه هو عالم شرير ،وقد وضع
في الشرير .وال ُبد سيأتي ضيق على المؤمنين وهرطقات ،وكتب وأفالم
وصور خليعة معثرة وأصدقاء أردياء ومسكرات ومخدرات ،وخصومات
ومنازعات .وهللا ليس هو سبب هذه الضيقات والعثرات ،ولكنه هو يعلم

أنه ال ُبد وستأتي .وللناس الحرية أن يقبلوها أو يرفضوها .وقول السيد هنا

ويل= هو إنذار لكل من تسول له نفسه أن يفعل هذا .يقصد الرسل
ٌ
والتالميذ ،والمؤمنين البسطاء المتضعين ،أو قليلي المعرفة .يطوق عنقه

قطعا،
بحجر رحى هي عقوبة يونانية رومانية .والمسيح ال يدعو لالنتحار ً
بل يدعو للتوبة ،ولكن معنى اآلية ،أن عذاب الغرق لثواني أما عذاب
الجحيم فأبدي .ومع أن العالم ملئ بالعثرات والسماء كلها مجد .لكن ال

داعي أن أنتظر حتى أصل للسماء ألفرح بالسماويات .لكن اآليات القادمة

ترسم لي الطريق لكي أحيا في السماويات .ولكنها سماويات داخل القلب.
ماذا يساعدني أن أحيا في السماويات ونحن مازلنا على األرض؟ الغفران.

أحدا .وأشهر عثرة هي عدم
إحترزوا ألنفسكم من أن تتعثروا من أن تعثروا ً

الغفران لذلك يقول إن أخطأ إليك أخوك فوبخه وفي (مت )24-23:5يقول
للمخطئ ال تقدم قربانك على المذبح قبل أن تذهب وتصطلح مع أخيك،

وبجمع اآليتين نجد السيد يوجه الخصمين للصلح .التلمود كان يعلم
بالغفران  3مرات ،وهنا يطلب السيد 7مرات ،وفي (مت)22-21:18
يطلب الغفران  7×70ورقم  7هو رقم كامل وبذلك يكون المعنى الغفران
الكامل الدائم .وإن كان السيد يطالبنا بأن نفعل هذا فهو بالتأكيد سيغفر لنا
بنفس الشروط .هذا يفتح باب الرجاء للتائبين .أدرك الرسل أن ما يطلبه

السيد هو فوق حدود الطبيعة اإلنسانية فقالوا زد إيماننا أي طلبوا معونة

جديدا وطبيعة جديدة قادرة على الغفران،
قلبا
ً
إلهية للتنفيذ ،أو طلبوا ً

والطبيعة الجديدة تأتي أوًال باإليمان ثم بعمل النعمة .وهللا هو الذي يزيد
اإليمان .وهللا له وسائله الخاصة ليزيد إيماننا ،فتارة يعطينا من نعمه
وبركاته الكثير ،وتارة يسمح ببعض التجارب والتأديبات ،وكلما شكرنا ولم

نتذمر تنفتح عيوننا الداخلية ونرى يد هللا فيزداد إيماننا فاهلل يعطي أوًالً
ال صغي ًار مثل حبة خردل ،ومع
اإليمان ،فهو عطية من هللا ،ويكون أوً ً
الشكر وعدم التذمر تنقلع شجرة الجميز أي الشك الجاثم على قلوبنا أو
الخطية المتعمقة في القلب .فاإليمان هو خبرة معاشه مع هللا فيها نتالمس
معه يوميًا فينمو إيماننا .وقيل إن شجرة الجميز ترمز للشيطان الذي يلقي
ويرمي في البحر،
بذار الشك في قلوبنا ،فكلما يزداد إيماننا نأمره بأن يبتعد ُ

كما حدث مع قطيع الخنازير .حبة الخردل بذرة صغيرة تستخدم كتوابل،

وحينما تنمو تكون شجرة بطول  5,3متر .وجذورها ثابتة وقوية .واليهود

جداً السيد يكمل كالمه عن
يقولون حبة خردل لإلشارة لألشياء الصغيرة ً
ماذا يساعدنا أن نحيا في السماويات؟ التواضع واالنسحاق .لنالحظ أن هللا
هو الوحيد الذي يمكنه أن يتواضع وينزل ،فهو الوحيد العالي ،وهذا ما

عمله المسيح بتجسده .اما نحن فتراب خاطئ نجس ولكن قيمتنا هي في
المسيح الذي فينا والذي دفع دمه ثمنا ليشترينا .ونحن خارج نعمته ما نحن

سوى عبيد بطالون أي لم نوفه حقه.

† اليوم األحد في  28تموز  2019سيقام قداس وجناز لمرور  40يوم
لوفاة المرحوم الدكتور المهندس المرحوم عيسى إبراهيم يوسف للفقيد
الرحمة الواسعة ،ولزوجته حياة حنا وأوالدهم رامي ،رنا ،ربا ،وأصهرتهم

وأحفادهم وعائالتهم وألهلهم جميعًا لهم الصبر والعزاء والسلوان وطول
البقاء.

† اليوم األحد في  28تموز  2019سيقام قداس وجناز لمرور سنة لراحة
المرحوم فايز جرجس جبوري ،للفقيد الرحمة الواسعة والتعازي الحارة لزوجته

جوليت وأبنائه جورج وباولو وكلوديا وأصهرتهم وأحفادهم وعائالتهم وألهلهم
جميعًا لهم الصبر والعزاء والسلوان وطول البقاء.
† نشاط رياضي :يعلن المجلس الملي عن قيام يوم نشاط رياضي ،كرة
قدم ومباريات وتسلية ومأكوالت في شهر آب يعلن عن تاريخه الحقًا الدعوة

عامة نرجو من الجميع الحضور والدعم للمشاركة في المباريات من عمر

ثماني سنوات وما فوق الرجاء االتصال مع الشاب دافيد كورية على رقم
الهاتف  514-561-3406أو الشاب جود بربر على رقم الهاتف
التالي 438-835-5143للراغبين بالمساعدة بتنظيم هذا النشاط الرجاء
االتصال مع السيدة بوال كورية على رقم الهاتف .514-660-2414
† شهداء سيفو :يعلن المجلس الملي عن تشكيل لجنة للقيام بذكرى
شهداء سيفو للعام المقبل ،للراغبين بالمشاركة االتصال مع السيد تومي
كيالجي  514-988-3445رقم الهاتف أو السيدة روال الياس على الرقم
الهاتف . 514-430-2721
† باربكيو عائلي :تـدعوكم لجنة السيدات للمشاركة بالغداء العائلي
(مشاوي -باربكيو) يوم األحد  11آب الساعة  3بعد القداس بصالة
المطرانية على هنري بوراسا .سعر البطاقة للكبار  $20وللصغار $15
مشاركتكم تفرح قلوبنا.
† لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

