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النص اإلنجيلي( :لوقا )73-52: 01

وِإ َذإ َن ِ
َع َم ُل
ام ُي َجِّرُبهُ قَائِلاَ «:يا ُم َعلِّ ُمَ ،ما َذإ أ ْ
ُ
اموس ٌّي قَ َ
َ
ام ِ
وب ِفي َّ
ف
إأل ََبِدَّيةَ؟»فَقَ َ
وسَ .ك ْي َ
ال لَهَُ «:ما ُه َو َم ْكتُ ٌ
إلن ُ
إلر َّ ِ
ال«:تُ ِح ُّ
له َك ِم ْن ُك ِّل َقْلبِ َكَ ،و ِم ْن ُك ِّل َن ْف ِس َكَ ،و ِم ْن ُك ِّل قُ ْد َرتِ َك،
ب َّ
َوقَ َ
بإ َ
ال لَهُ« :بِالصَّو ِ
تِ .إ ْف َع ْل
ك».فَقَ َ
َو ِم ْن ُك ِّل ِف ْك ِر َكَ ،وقَ ِر َيب َك ِمثْ َل َن ْف ِس َ
َج ْب َ
إب أ َ
َ
عَ « :و َم ْن ُه َو
ه َذإ فَتَ ْح َيا َ ».وأ َّ
َن ُي َبِّرَر َن ْف َسهُ ،قَاَ َل لِ َي ُسو َ
َما ُه َو فَِإ ْذ أ ََر َإد أ ْ
ان َكان َن ِازالا ِمن أ ِ
يحا،
اب َي ُسوعُ َوقَ َ
يم إِلَى أ َِر َ
َج َ
قَ ِريبِي؟»فَأ َ
ال« :إِ ْن َس ٌ َ
ْ ُ
ُور َشل َ
ص ٍ
ض ْوإ َوتََرُكوهُ َب ْي َن َح ٍّي َو َم ْي ٍت.
وص ،فَ َع َّرْوهُ َو َج َّرُحوهَُ ،و َم َ
فَ َوقَ َع َب ْي َن لُ ُ
َن َك ِ
اهانا َن َز َل ِفي تِْل َك إلطَّ ِري ِ
ض أ َّ
ي
ق ،فَ َرآهُ َو َج َاز ُمقَابِلَهُ َ .و َكذلِ َك الَ ِو ٌّ
فَ َع َر َ
لك َّن س ِ
ان جاء وَنظَر وج َاز مقَابِلَه .و ِ
ِ
ام ِريًّا
أ َْي ا
َ
ضا ،إِ ْذ َ
ص َار ع ْن َد إْل َم َك ِ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ
مس ِاف إر جاء إِلَ ْي ِه ،ولَ َّما رآه تَحنَّن ،فَتَقَ َّدم وضم َد ِجر ِ ِ
ص َّ
ب َعلَ ْيهَا
َ َ ََ َ َ
َ َُ َ َ
إحاتهَ ،و َ
َُ ا َ َ
إعتََنى بِ ِهَ .وِفي إْل َغِد
َزْيتاا َو َخ ْم ارإَ ،وأ َْرَك َبهُ َعلَى َدإبَّتِ ِهَ ،وأَتَى بِ ِه إِلَى فُْن ُدق َو ْ
طاهما لِص ِ
اح ِب إْلفُْن ُد ِ
إعتَ ِن بِ ِه،
قَ ،وقَ َ
ضى أ ْ
ال لَهُْ :
َخ َرَج ِد َين َارْي ِن َوأ ْ
لَ َّما َم َ
َع َ ُ َ َ
ِ َّ ِ
ت أَ ْكثَر فَ ِع ْن َد رُج ِ
ص َار
يك .فَأ َّ
وعي أُوِف َ
هؤالَء إلثلَثَة تََرى َ
َي ُ
ُ
َو َم ْه َما أ َْنفَ ْق َ َ
وص؟ »فَقَ َ َِّ
َِِّ
ُّ
ص ِ
إلر ْح َمةَ» .فَقَا َل
ص َن َع َم َعهُ َّ
ال« :إلذي َ
قَ ِر ايبا للذي َوقَ َع َب ْي َن إلل ُ
إص َن ْع ه َك َذإ».
ب أ َْن َ
لَهُ َي ُسوعُ« :إ ْذ َه ْ
ت أ َْي ا
ضا َو ْ
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أل َِر َ
ث إْل َح َياةَ
اب
َج َ
تَ ْق َأرُ؟ »فَأ َ

أحد السامري الصالح

† التأمل األنجيلي :
مثل إلسامري إلصالح فيه يسمع ّأنات إإلنسان إلساقط بين إللصوص،
ومن قرإئن إلحدث نستدل على أن إلساقط بين إللصوص كان يهودي ا ،لم
يسأل إلسامري عن دينه ،وعن جنسه أو قوميته بل نزل عن دإبته وجاء

وضمد جرإحاته بزيت وخمر ،ولعل أولئك إلناس كانوإ يستعملون إلزيت
َّ
وإلخمر لغذإئهم كما كانوإ يستعملون إلخمر في تلك إأليام لتعقيم إلجروح

يعصب به تلك إلجروح فلعله أخذ
ثم إلزيت لتليينها ولم يكن للسامري ما
ُ
غطاء إلرأس إلذي كانوإ يستعملونه أيض ا في إلسفر خاصة وثوبه فمزقه
وعصب جروح هذإ إإلنسان وحمله على دإبته .إلكاهن لم يفتكر بهذإ

أتم عمله في إلهيكل ولم يعلم ولم يتذكر ما قاله
إإلنسان
ّ
وظن أنه قد ّ
إلرب في إلكتاب إلمقدس .أريد رحمة ال ذبيحة( ،هو ،6 :6مت)31 :9
وكذلك إللوي لم يفكر بقول إلكتاب إلمقدس .أما هذإ إإلنسان إلسامري
فقد إعتنى بعدوه إليهودي وأخذه إلى فندق ودفع عنه دينارين وأوصى

صاحب إلفندق بأن يعتني به ومهما صرف فعندما يعود يوفيه .يسأل

إلرب إلناموسي قائلا« :من صار قريبا للساقط بين إللصوص؟» لم يرد

إلناموسي أن يقول «ذلك إلسامري» بل قال إلذي صنع معه إلرحمة.
فقال له إلرب يسوع« :إذهب أنت أيض ا وإصنع كذلك» لترث ملكوت إللّه
إلذي أعده إلرب لنا ،ال نستطيع أن نرثه باإليمان فقط ألن إإليمان بدون

أعمال ميت ،حتى وإن دعينا مسيحيين فاالسم ال ينقذنا من إلعقاب يوم
إلدينونة عن كل عمل صالح لم نفعله .وفي إلدينونة سنسمع إلرب يقول

لنا للصالحين أوالا« :ألني ُجعت فأطعمتموني ،عطشت فسقيتموني ،كنت
غريب ا فآويتموني ،عريان ا فكسيتموني ،مريض ا فزرتموني ،محبوس ا فأتيتم

إلي» (مت 12 :52و )16ويقول لألشرإر بعكس ذلك ،هؤالء يسألون
ّ

متى رأيناك يا رب عريان ا أو جوعان ا أو عطشان ا؟ يقول« :إلحق أقول لكم
بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤالء إألصاغر فبي فعلتم» أما إآلخرون

فألنهم لم يفعلوإ بإخوتهم إلصغار أعمال إلرحمة يدإنون .ويجب أن نعلم

أننا ال ندإن على ما فعلناه من شر فقط بل أيضا على ما لم نفعله من
خير ،عندما يدعونا إنسان ال بلسانه بل بحاله أن نسعفه ،نعضده،

نساعده ،فعلينا أن نقوم بذلك إن كنا نريد أن نرث ملكوت إللّه ،هذه هي

أعمال إلمحبة .أيها إألحباء :علينا أن ال نهاب أحدإا وال نخاف
إللصوص ألن إلمسيح معنا هو إلسامري إلصالح بالذإت لذلك علينا أن
نحمل هذإ إإلنسان إلذي هو قريب لنا ،أن نحمله في قلبنا وفكرنا ونفسنا

محبين إياه إن كنا قد أحببنا إلمسيح وأن نخدمه .إلعديد ممن يحتاجون

إلى إلمساعدة قد يكونون خجلين ألن حالتهم إلمادية ال تساعدهم ،علينا

مر
أن نشعر بمسؤوليتنا هذه أيض ا ألنني أؤكد لكم أن ذلك إلكاهن إلذي ّ
مبر بل زإد على
على إإلنسان إلساقط بين إللصوص نزل إلى بيته غير ّأ
إثمه إثما ألن روتينية إلطقس ال تنفعه شيئا أبدإا ما لم يطبق شريعة إللّه
عملي ا ويرحم أخاه إإلنسان وكذلك إللوي ستكون خدمته باطلة ما لم
يرحم قريبه ،أما إلسامري فإنه قد قدم ذبيحة طيبة بعمله عمل إلرحمة

هذإ ،بل رفع بخو إار إلى عرش إلهنا ألنه قد رحم أخاه إإلنسان .آباؤنا في

تفسيرهم إلرمزي لهذإ إلمثل يقولون أن جنسنا إلبشري كان ساقطا بين

إللصوص ،إلموت وإلخطية وإبليس ،وأن إلكهنة وإلشرإئع من إآلباء
وتقديم إلذبائح وموسى وهارون وبقية من جاء من إآلباء وإألنبياء وإلكهنة

مروإ على هذإ إلساقط بين إللصوص فلم يتمكنوإ من أن يساعدوه حتى
ّ
جاء غريب إلجنس ،إلمسيح يسوع ربنا إلذي وإن كان البس ا جسدنا فهو

إبن إلسماء ،إبن إللّه إآلب جاء هو بنفسه ،هو إلذي لبى ندإء إلساقط

ولين وعقم جرإحاتنا بدم قلبه وزيت رحمته
بين إللصوص وعصب ودإوى ّ
وأخذنا إلى إلفندق إلى كنيسته إلمقدسة دإفع ا عنا دينارين سر جسده
ودمه إألقدسين ،هذإ بتفسير إلدينارين ،وهو سيدفع عنا ويدفع دإئما ألنه

يريدنا أن نكون معافين روحيا وجسديا ،ويوفي بمجيئه إلثاني كل من
يعتني بنا روحي ا وجسدي اَّ .
أهلنا إلرب جميع ا لنقتدي بالسامري إلصالح

لنستحق أن ننال إلطوبى إلتي أعطاها إلرب «للرحماء ألنهم يرحمون»

(مت )7 :2آمين( .لقدإسة إلبطريرك إغناطيوس زكا إألول عيوإص).

† إليوم إألحد يقام جناز 32و 04لرإحة إلمرحوم عيسى محفوظ إلصدي
إلذي توفي في إلحفر سوريا بشيخوخة صالحة ،للفقيد إلرحمة إلوإسعة،

وإلتعازي إلحارة ألبنه نشأت عيسى إلصدي ولزوجته هاديا مطر

وألوالدهما نتالي وعيسى وإلبن أخيه حسام إلصدي ولسائر إألهل
وإألقارب جميعا لهم إلصبر وإلعزإء وإلسلوإن.
† لكل من يرغب في عمل أورإق إلضرإئب (أورإق إلتكس) لعام 5437
من ذوي إلدخل إلمحدود وإلقادمين إلجدد إإلتصال مع إالب كميل إسحق

 )514) 927-1220أو مع إألخت كاترين حنا .(514) 990-7051

† بمناسبة عيد إلقيامة إلمجيد :تعلن لجنة إلسيدإت عن بيع معمول

إلعيد (تمر وفستق وجوز) فمن يرغب أن يوصي طلباته لتحضيرها
إلرجاء :للمزيد من إلمعلومات إالتصال بالسيدة فهيمة تنورجي (أم حنا)
 (514) 334-5436أو إلسيدة مها إلقس  (514) 651-5021وآخر
يوم لقبول لتوصية إلطلبات هو  14آذإر  5432وشك إار لمساهمتكم.

† لمتابعة إلنشرة عبر إألنترنيت إلرجاء زيارة موقع إلكنيسة بإشرإف
إألب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

