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النص اإلنجيلي( :متى )22-12 :18

ِ ِ
ٍ
ظنُّون؟ ِإن َكان ِإل ْنس ٍ ِ
ك
ان م َئ ُة َخ ُروفَ ،و َ
َما َذا تَ ُ َ ْ َ
ض َّل َواحٌد م ْن َها ،أََفالَ َي ْت ُر ُ
َ
ِ
ِ ِ
ين عَلى اْل ِجب ِ
طُل ُب َّ
َن َي ِج َدهُ،
الض َّ
ال َوَي ْذ َه ُب َي ْ
ال؟ َواِ ِن اتََّف َق أ ْ
الت ْس َع َة َوالت ْسع َ َ
َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
التس ِعين َّالِتي َلم تَ ِ
ض َّل.
ول َل ُك ْمِ :إَّن ُه َيْف َرُح ِبه أَ ْكثَ َر م َن الت ْس َعة َو ْ َ
َفاْل َح َّق أَُق ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
هؤالَ ِء
يك ُم َّالِذي ِفي َّ
ام أَِب ُ
َ
الس َم َاوات أ ْ
َحُد ُ
َن َي ْهل َك أ َ
هك َذا َل ْي َس ْت َمش َيئ ًة أ َ
َم َ
ِ
وك َفا ْذ َه ْب َو َع ِات ْب ُه َب ْي َن َك َوَب ْي َن ُه َو ْح َد ُك َماِ .إ ْن
َخ َ
الص َغ ِارَ « .واِ ْن أ ْ
طأَ ِإَل ْي َك أ ُ
َخ َ
ِ ِ
َخاك .وِان َلم يسمعَ ،ف ُخ ْذ معك أَيضا و ِ
احًدا أ َِو ا ْث َن ْي ِن،
َسم َع م ْن َك َفَق ْد َربِ ْح َت أ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ
ََ َ ْ ً َ
لِ َكي تَُقوم ُك ُّل َكلِم ٍة عَلى َف ِم َش ِ
اه َد ْي ِن أ َْو ثَالَثَ ٍةَ .وِا ْن َل ْم َي ْس َم ْع ِم ْن ُه ْم َفُق ْل
َ َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يسة َفْل َي ُك ْن ع ْن َد َك َكاْل َوثَن ِي َواْل َع َّش ِار .اَْل َح َّق
يسةَ .واِ ْن َل ْم َي ْس َم ْع م َن اْل َكن َ
لْل َكن َ
السم ِ
ض ي ُكو ُن مربو ً ِ
اءَ ،وُك ُّل َما
ول َل ُك ْمُ :ك ُّل َما تَ ْربِ ُ
طَ
َُْ
ون ُه َعَلى األ َْر ِ َ
أَُق ُ
طا في َّ َ
ض ي ُكون محُلوالً ِفي َّ ِ
ُّ
ضاِ :إ ِن اتََّف َق
تَ ُحل َ
ول َل ُك ْم أ َْي ً
ون ُه َعَلى األ َْر ِ َ ُ َ ْ
الس َماءَ .وأَُق ُ
ان ِم ْن ُكم َعَلى األ َْر ِ
ا ْث َن ِ
ض ِفي أ ِ
طُل َب ِان ِه َفِإَّن ُه َي ُكو ُن َل ُه َما ِم ْن ِق َب ِل أَِبي
َي َش ْي ٍء َي ْ
ْ
ِ
ان أَو ثَالَثَ ٌة ِب ِ
َكو ُن
َّالِذي ِفي َّ
اك أ ُ
اسمي َف ُه َن َ
الس َم َاوات ،ألََّن ُه َح ْيثُ َما ْ
اجتَ َم َع ا ْث َن ِ ْ
ْ
الَ « :ي َار ُّبَ ،ك ْم َم َّرًة ُي ْخ ِطئُ ِإَل َّي
ِفي َو ْس ِط ِه ْم»ِ .ح َينِئٍذ تََقَّد َم ِإَل ْي ِه ُب ْ
ط ُر ُس َوَق َ
ٍ
َخي وأَنا أ ْ ِ
ِ
ول َل َك ِإَلى
أِ ََ
ال َل ُه َي ُسوعُ« :الَ أَُق ُ
َغف ُر َل ُه؟ َه ْل إَلى َس ْب ِع َم َّرات؟» َق َ
ات ،بل ِإَلى سب ِعين م َّرة سبع م َّر ٍ
ٍ
ات
َس ْب ِع َم َّر َ ْ
َْ َ َ ً ََْ َ
 9تشرين األول No 382 2016/األحد الثالث والعشرون بعد القيامة

التأمل اإلنجيلي:

ِ
هؤالء الصغار هم موضوع خدمة الراعي الحنون
المخلصة .فحتى لو ضاع
واحد من أصل مئة خروف فسيترك التسعة والتسعين ويمضي يفتش عن

الضائع حتى يجده .هكذا نتعلم من فرح الراعي بإعادة الخروف الضائع أن
نحترم صغار الرب ونعطيهم حق قدرهم .أما أهمية هؤالء الصغار فال تنحصر
أيضا .فليست مشيئته أن
بالمالئكة والراعي فقط ،بل تشمل اآلب السماوي ً
يهلك أحد هؤالء .وان كانت أهميتهم تشغل المالئكة والرب يسوع واآلب

محببين وغير
السماوي بالذات ،فحري بنا أال نحتقرهم البتة مهما بدوا لنا غير َّ

متضعين .يتناول البشير ،فيما تبقى من هذا الفصل ،موضوع تسوية الخالفات
التي يمكن أن تنشأ بين اإلخوة في الكنيسة ،والحاجة في هذا السياق إلى

ممارسة فضيلة الغفران غير المحدود .نجد هنا تعليمات واضحة عن واجبات

سوى
المؤمن المسيحي عندما يخطئ إليه مؤمن آخر .فالمسألة يجب أن تُ َّ
فورا.
أو ً
ال بين الطرفين المعنيين .وفي حال إقرار المخطئ بذنبه تتم المصالحة ً
غالبا ما ال نفعل ذلك .بل على العكس نبدأ
لكن المشكلة تكمن في أننا ً
ٍ
عندئذ تنتشر القضية كالنار في الهشيم،
بالنميمة للجميع عن األمر.

ويتضاعف الخصام .لذلك فلنتذكر أن أهم خطوة هي اتباع اآلية القائلة:
«اذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما» .إن كان األخ المخطئ غير ٍ
مبال
ٍ
ال إصالحه.
احدا أو اثنين معه محاو ً
الم َ
ذنب إليه عندئذ و ً
بالمعاتبة يأخذ األخ ُ
عند ذلك يتأكد خطر تعنته المستمر وتتوفر الشهادة الكافية كما يطلبها

الكتاب« :لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثالثة» (تث .)15 :19وال
يمكننا تقدير مدى األذى الذي يمكن أن يحدث في الكنيسة بسبب عدم إطاعة

هذا المبدأ البسيط الذي يقضي بأن اتهام أي إنسان يجب أن يكون
مدعوما
ً
بشهادة شخص أو اثنين .وتجدر اإلشارة إلى أن الكنيسة المحلية ال المحكمة

المدنية هي المسؤولة عن البت في هذه القضية ،وهذا أمر هام .إذا استمر

ٍ
فعندئذ يجب أن ُيعتبر كالوثني
أيضا المتهم في رفضه باالعتراف أمام الكنيسة
ً
والعشار .ويتضح من هذا أنه ينبغي التعامل معه كأنه خارج دائرة الكنيسة.

فالمغفرة العلنية ال تنفع حتى يكون المذنب قد تاب .لذا يلزم الذهاب إليه
ال بأن يقوده ذلك إلى االعتراف والتوبة وحالما يعتذر
وتوبيخه في المحبة ،أم ً

األخ ويعترف بخطيئته ،أُخبره بأنني قد غفرت لهُ .يقدم الرب يسوع بعد ذلك
مثالً عن ملكوت السماوات يحذر فيه من نتائج إظهار الروح غير المتسامحة
من ِق َبل الذين نالوا غفرًانا مجانيًّا من هللا.

 +السبت في  8تشرين األول  2016تم إكليل الشاب عبود باطري على
اآلنسة رهف يعقوب ،ألف مبروك للعروسين متمنين لهما حياة زوجية
سعيدة مكللة بمخافة هللا والبنين الصالحين.
 +اليوم األحد في  9تشرين األول  2016تم إكليل الشاب جورج الياس
على اآلنسة ساند ار فتال ،ألف مبروك للعروسين متمنين لهما حياة زوجية
سعيدة مكللة بمخافة هللا والبنين الصالحين.

 +المجلس الملي :لقرب مدة انتهاء جمعية السيدات المشكورات على
أتعابهن الكبيرة في خدمة الكنيسة ،يدعو المجلس الملي جميع سيدات

الطائفة لمن يرغبن في االنضمام وترشيح أسماؤهن لتشكيل جمعية جديدة
للعمل من جديد كما عهدناهن في الجمعيات السابقة بجد ونشاط لما يؤول

لتقدم وازدهار الطائفة ،التسجيل :مع األب كميل اسحق على رقم الهاتف:

) (514 927-1220أو ال ــسيد يعقوب طباخ (.)514-463-6606

 +تعلن كنيسة مار يعقوب النصيبيني في مونتريال عن رحلة الى مونت
ترمبالن وذلك يوم السبت  15أكتوبر لمشاهدة الخريف في تلك المنطقة

الجميلة سعر البطاقة للقادمين الجدد  $ 5دوالر للشخص الواحد طبعاً

تذكرة رمزية تتضمن النقل والصعود بالتلفريك وسلة غداء ،أما سعر البطاقة

للمقيمين  $ 36للكبار و $ 30للصغار تحت عمر  10سنين تتضمن

نفس البرنامج المذكور أعاله وللذين يرغبون في الرحلة مع النقل وسلة

الغداء بدون تلفريك التذكرة  $ 18للصغار وللكبار ،للحجز والمعلومات
االتصال مع السيد يعقوب طباخ على الرقم  5144636606الحجز

المبكر ضروري وشك اًر.

 +تعلن اللجنة الثقافية وادارة مدرسة اللغة السريانية ببدء موسمها الدراسي
لدورات التعليم المسيحي ،واللغة السريانية ،والكورال ألطفال الكنيسة،
وسيبدأ التدريس بعد منتصف شهر أكتوبر في كل يوم سبت من الساعة

 11:00حتى  3:00بعد الظهر في صالة مار يعقوب النصيبيني على

بوليفار هنري بوراسا ،فمن اليوم نعلن عن بدء تسجيل أوالدكم لهذه الدورات
التعليمية ،األماكن محدودة لذا يرجى التسجيل بأسرع وقت ممكن عند كل

من :األب كميل إس ـ ــحق ( )514-927-1220وال ــسيد يعقوب طباخ
( )514-463-6606أو األخت زينة ملكي (.)514-992-8065

+ The youth committee is organizing a Thanksgiving weekend
party inviting all our youth and youth from our sister churches

here in our community, in the spirit of fellowship in Christ. The
party will be 18+. At the Al Sultan restaurant on the 8th of
October at 8 pm, and tickets will be 30 $ per person, which
includes food. Drinks, including soft drinks, are extra. For
reservations, contact Mr. Aboud Zakko (514) 663-7529
 +لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

