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النص اإلنجيلي( :لوقا )71-7 :71
ات ،و ِ
وقَا َل لِتَالَ ِم ِيذ ِه« :لَ يم ِكن إِلَّ أ ِ
لك ْن َوْي ٌل لِلَِّذي تَأْتِي
ْ
ُْ ُ
َن تَأْت َي اْل َعثََر ُ َ
َ
بِو ِ
ِ ِ
حى َوطُ ِرَح ِفي اْل َب ْح ِرِ ،م ْن
اسطَتِ ِه! َخ ْيٌر لَهُ لَ ْو طُ ِّو َ
َ
ق ُعُنقُهُ ب َح َجر َر ً
ِ
ك
َخطَأَ إِلَ ْي َ
ِّغ ِارِ .ا ْحتَ ِرُزوا أل َْنفُ ِس ُك ْمَ .وِا ْن أ ْ
هؤلَ ِء الص َ
أْ
َن ُي ْعث َر أ َ
َح َد ُ
ك س ْبع م َّر ٍ
اغ ِف ْر لَهُ .وِا ْن أ ْ ِ
ات ِفي
َخو َ
اب فَ ْ
ك فَ َوب ْ
أُ
ِّخهَُ ،وِا ْن تَ َ
َخطَأَ إلَْي َ َ َ َ
َ
ك س ْبع م َّر ٍ
ِ
اغ ِف ْر لَهُ».
ب ،فَ ْ
ات ِفي اْل َي ْوِم قَائِالً :أ ََنا تَائِ ٌ
اْل َي ْوِمَ ،وَر َج َع إلَ ْي َ َ َ َ
ِ
ِ
الر ُّ
الر ُسلُ ِل َّلر ِّ
ان
يم َان َنا!» .فَقَا َل َّ
فَقَا َل ُّ
يم ٌ
ب« :لَ ْو َك َ
ان لَ ُك ْم إ َ
بِ « :زْد إ َ
ِمثْ ُل حَّب ِة َخرَدل ،لَ ُك ْنتُم تَقُولُون لِ ِ
هذ ِه اْل ُج َّم ْي َزِةْ :ان َقلِ ِعي َو ْان َغ ِرِسي ِفي
َ
َ
ْ
ْ
ِ
ث أ َْو َي ْرَعىَ ،يقُو ُل لَهُ إِ َذا
يع ُك ْم « َو َم ْن ِم ْن ُك ْم لَهُ َع ْب ٌد َي ْح ُر ُ
اْل َب ْح ِر فَتُط ُ
ِ
ِ
ِ
َع ِد ْد َما أَتَ َع َّشى
ئ َب ْل أَلَ َيقُو ُل لَهُ :أ ْ
َد َخ َل م َن اْل َح ْقل :تَقَ َّد ْم َس ِر ً
يعا َواتَّك ْ
اخ ِدمنِي حتَّى آ ُك َل وأَ ْشرب ،وبع َد ِ
ب
بِ ِهَ ،وتَ َم ْن َ
ذل َ
ك تَْأ ُك ُل َوتَ ْش َر ُ
َ
َ َ َ ََ ْ
ط ْق َو ْ ْ
ض ٌل ألََّنه فَع َل ما أ ِ
ك
ُم َر بِ ِه؟ لَ أَظُ ُّنَ .كذلِ َ
ت؟ فَهَ ْل لِذلِ َ
ك اْل َع ْب ِد فَ ْ
أ َْن َ
ُ َ َ
ُمرتُم بِ ِه فَقُولُوا :إَِّننا عبِ ٌ َّ
ِ
َّ
ون،
َ َ
أ َْنتُ ْم أ َْي ً
يد َبطالُ َ
ضاَ ،متَى فَ َعْلتُ ْم ُكل َما أ ْ ْ
ِ
ب َعلَ ْي َنا».
ان َي ِج ُ
ألََّن َنا إَِّن َما َعمْل َنا َما َك َ
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التأمل اإلنجيلي:
مفتقر إلى تسلسل واضح لألفكار ،فكأن لوقا أراد هنا
ًا
يبدو هذا الفصل
أن يجمع عدة مواضيع منفصلة .غير أن ما ُيسته ّل به هذا الفصل من
تعليقات للمسيح حول خطر إعثار اآلخرين ،باإلمكان ربطه بقصة الغني

في ختام الفصل السادس عشر .فالعيش في البذخ والرفاهية وارضاء

الذات قد يكون عثرة ألناس آخرين أحداث في اإليمان .إنهم يميلون إلى

بارك .فما أخطر قيادة أتباع الرب
اتّباع مثال من ُيعرف بأنه مسيحي ُم َ
يسوع الذين تُعلَّق عليهم اآلمال ،إلى العيش في حياة مادية والى عبادة

المال .مجالت العمل بهذا المبدأ هي بالطبع واسعة ًّ
جدا .فالصغار

بتورط
يمكن إعثارهم بتشجيعهم على النهماك في الشؤون الدنيوية أو ّ

أحدهم في خطية النجاسة .كما أن كل تعليم يحاول أن يحيد عن المعنى

الصريح لآليات الكتابية قد يش ّكل معثرة لهم .وبكلمة أخرى ،كل ما

يبعدهم عن خط اإليمان البسيط والتكريس والقداسة هو حجر عثرة لهم.

صرح
والرب في معرفته بالطبيعة البشرّية وباألوضاع السائدة في العالمّ ،
شيئا من ذنب الذين
بد من أن تأتي العثرات .لكن هذا ل يخفّض ً
بأنه ل ّ

خير لهؤلء لو طُ ّوق عنقهم بحجر الرحى لكي
ُيسبِّبون العثرات .كان ًا
تعبير عنيفًا كهذا ل يهدف
ًا
يغرقوا في أعماق البحر .ومن الواضح أن
أيضا .عندما
إلى تصوير الموت الجسدي وحسب ،بل الهالك األبدي ً

يتحدث الرب عن إعثار أحد هؤلء الصغار ،فإنه يقصد بذلك ،على

أيضا األحداث في اإليمان.
األرجح ،أكثر من األولد .فكالمه قد يشمل ً
أيضا
في الحياة المسيحية هناك أكثر من خطر إعثار اآلخرين ،فهناك ً

خطر مراعاة األحقاد ورفض الغفران لمن أساء إلينا ثم جاء يطلب

الرب هنا .فالعهد الجديد يدعونا إلى اتّباع
المعذرة .وهذا ما يتناوله
ّ

األسلوب التالي في تعاملنا مع هذا الموضوع - 0 :إن كان أحد المؤمنين

مؤمنا آخر قد أساء إليه ،فإنه ينبغي أولً أن يغفر في قلبه
يشعر بأن
ً
إن ذلك يحفظ نفسه من الم اررة والخبث.
للشخص المسيء (أفّ .)26 :4
 - 6ثم عليه أن يمضي إلى الشخص المسيء ليوبخه على انفراد (ع2؛

مسامح .ولئن أخطأ
أيضا متى  .)01 :01واذا تاب ،يجب إعالمه بأنه
و ً
َ
صرح بأنه تائب ،فيجب أن ُيغفر له (ع - 2 .)4إن كان التوبيخ
مرًا
ار ثم ّ
ٍ
عندئذ للشخص الذي أُسيء إليه أن
على انفراد لم يثبت فعاليته ،فينبغي
شاهدا أو اثنين (مت .)02 :01وفي حال لم يصغ إلى هؤلء،
يأخذ معه
ً
أخير ل بد من عزله من شركة
يلزم عرض هذه المسألة على الكنيسة .و ًا

الكنيسة إذا تقاعس عن اإلذعان لقرار الكنيسة بشأن هذه القضية

(مت .)01 :01ليس القصد من التوبيخات ،ول من أية إجراءات تأديبية

أخرى تُتخذ بحق الشخص المسيء ،النتقام منه أو إذلله ،بل بالحري
رده إلى الشركة مع الرب ومع إخوته .من هنا ضرورة تقديم كل
ّ
أبدا الحكم على
التوبيخات بروح المحبة .ومن جهة أخرى ،ل يمكننا ً
المسيء ،من جهة مدى صدق توبته ،بل علينا قبول تصريحه بأنه قد
تاب .لذا يقول الرب يسوع« :وان أخطأ إليك سبع مرات في اليوم ورجع

إليك سبع مرات في اليوم قائالً أنا تائب فاغفر له» .هذا هو أسلوب

خيبنا آماله،
النعمة الذي يعتمده أبونا السماوي في تعامله معنا .فمهما ّ
يبقى لدينا الوعد اليقيني بأنه «إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل

حتى يغفر لنا خطايانا ويطهّرنا من كل إثم» (0يو.)9 :0
 +السبت في  21تموز  6102اقتبل سر العماد المقدس الطفل مايكل

أنجلو ابن جوناثان موسى وريم شمعون ،نهنئ أهله وليح ّل نور الرب
يسوع في حياته.

 +السبت في  21تموز 6102اقتبل سر العماد المقدس الطفلة جوليا
ابنة جميل سمسطلي وماريا جان سعادة ،نهنئ أهله وليح ّل نور الرب
يسوع في حياتها.
 +اليوم األحد  20تموز  6102يقام قداس وجناز لمرور أربعين لراحة
المرحومة سميرة عيسى كبرو للفقيدة الرحمة الواسعة وإلخوتها جميل
والشماس نجيب وناديا ونهاد وأمال وليلى وجوزيف وجورج وهدى كبرو،

ولسائر أفراد العائلة ولجميع األهل واألقارب لهم الصبر والعزاء والسلوان.

 +اليوم األحد  20تموز  6102اقتبل سر العماد المقدس الطفل توماس
ابن جون زكو وكارول سكر ،نهنئ أهله وليح ّل نور الرب يسوع في
حياته.
 +اليوم األحد  20تموز  6102اقتبل سر العماد المقدس الطفل يوسف
ابن جورج قناب ونعمة جبور ،نهنئ أهله وليح ّل نور الرب يسوع في
حياته.
 +المجلس الملي :تقيم كنيستنا مخيم صيفي ألطفالنا من  1حتى  5آب
 ،6102كما نشكر كل من يرغب للعمل والمساعدة والخدمة في هذا

المخيم ،ومن يرغب بتسجيل للمخيم الى  01تموز فالـرجــاء التصال

بالس ـ ـيد يعـ ـقـ ـ ـ ـوب طـ ـب ـ ـاخ  514-463-6606أو سـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــر بـ ـ ـري ـ ـخـ ـ ــان

 ،514-812-1314علماً ان رسم التسجيل للفرد  11دولر وشك اًر.
 +لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

