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النص اإلنجيلي( :متى )11-1 :7

ِ
الد ْيُن َ ِ َّ ِ
«الَ تَِد ُينوا لِ َكي الَ تُ َد ُانوا ،ألََّن ُك ْم بِ َّ
ون،
ون تُ َد ُان َ
ونة التي بِهَا تَد ُين َ
ْ
ِ ِ
َِّ
ون ُي َكا ُل لَ ُك ْمَ .ولِ َما َذا تَْنظُ ُر اْلقَ َذى الَِّذي ِفي
َوبِاْل َكْي ِل الذي بِه تَكيلُ َ
ع ْي ِن أ ِ
ف
كَ ،وأ َّ
َما اْل َخ َش َبةُ الَّتِي ِفي َع ْينِ َ
َخي َ
ك فَالَ تَ ْفطَ ُن لَهَا؟ أ َْم َك ْي َ
َ
تَقُو ُل أل ِ
ك؟
كَ ،و َها اْل َخ َش َبةُ ِفي َع ْينِ َ
ُخ ِرِج اْلقَ َذى ِم ْن َع ْينِ َ
َخي َ
كَ :د ْعني أ ْ
ك ،و ِح َينئِ ٍذ تُْب ِ
ِ
ِ
َن تُ ْخ ِرَج
ام َرائِي ،أ ْ
ص ُر َجي ً
ِّدا أ ْ
َي ُ
َخ ِرْج أ ََّوالً اْل َخ َش َبةَ م ْن َع ْين َ َ
اْلقَ َذى ِمن ع ْي ِن أ ِ
ط َر ُحوا ُد َرَرُك ْم
ك! الَ تُ ْعطُوا اْلقُ ْد َس لِْل ِكالَبَ ،والَ تَ ْ
َخي َ
ْ َ
قُ َّدام اْل َخن ِاز ِ ِ َّ
ت فَتُ َمِّزقَ ُك ْمِ« .ا ْسأَلُوا تُ ْعطَ ْوا.
وسهَا بِأ َْر ُجلِهَا َوتَْلتَِف َ
َ َ
ير ،ل َئال تَ ُد َ
طلُُبوا تَ ِج ُدواِ .ا ْق َرُعوا ُي ْفتَ ْح لَ ُك ْم .أل َّ
ب
ْخ ُذَ ،و َم ْن َي ْ
اُ ْ
َن ُك َّل َم ْن َي ْسأَ ُل َيأ ُ
طلُ ُ
َي إِ ْن َس ٍ
ان ِم ْن ُك ْم إِ َذا َسأَلَهُ ْابُنهُ ُخ ْب ًزا،
َي ِج ُدَ ،و َم ْن َي ْق َرعُ ُي ْفتَ ُح لَهُ .أ َْم أ ُّ
يه حجرا؟ وِان سأَلَه سم َكةً ،يع ِط ِ
ِ ِ
يه َحَّيةً؟ فَِإ ْن ُك ْنتُ ْم َوأ َْنتُ ْم أَ ْش َرٌار
ُْ
ُي ْعط َ َ ً َ ْ َ ُ َ َ
ي أَُبو ُك ُم الَِّذي ِفي
ِّدةً ،فَ َك ْم بِاْل َح ِر ِّ
َن تُ ْعطُوا أ َْوالَ َد ُك ْم َعطَ َايا َجي َ
ون أ ْ
تَ ْع ِرفُ َ
ٍ َِِّ
الس ِ
َن َي ْف َع َل
ونهُ! فَ ُك ُّل َما تُِر ُ
ين َي ْسأَلُ َ
ون أ ْ
َّم َاواتَ ،يهَ ُ
يد َ
ب َخ ْي َرات للذ َ
َ
َن ه َذا ُه َو َّ
َّ
ضا بِ ِه ْم ،أل َّ
وس
اس بِ ُك ُم ا ْف َعلُوا ه َك َذا أ َْنتُ ْم أ َْي ً
ام ُ
الن ُ
الن ُ

اء.
َواأل َْنبَِي ُ
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التأمل اإلنجيلي:

ِ
منعا مطلقًا واالّ سقط العدل
«الَ تَد ُينوا .السيد المسيح ال يمنع اإلدانة ً
وامتنع الناس عن التعليم ،وال يوجد بهذا المفهوم سلطان للقضاة ،وال

يصير هناك حق ألب يعلم ابنه ويوبخه حين يخطئ ،وال من مدرس

يوبخ تلميذه ،والنقضى سلطان الكنيسة في توبيخ الخطاة وادانتهم (اكو

 .)03+2:3بل إن الرب أعطى للكنيسة هذا السلطان (مت  )01:01بل
شر (أش  )31:3فالمؤمن
خير وللخير ًا
إن اهلل يقول وي ٌل للقائلين للشر ًا
الحقيقي إذ هو مسكن للروح القدس يحمل روح التمييز ،فيرى األخطاء
وال يقدر أن ينكرها أو يتجاهلها .وبولس الرسول يقول لتلميذه تيموتاوس

"وبخ انتهر عظ3( ..تى0+ 3:2تى  )31:3والمعمدان َوبَّخ الفريسيين
(مت  )3:2ولكن المعنى المطلوب -0 :أن نهتم بأن ندين أنفسنا أوًال
ظلما .فال نراقب أنفسنا وننسى أن نهتم
وأال ندين كشهوة انتقام أو ندين ً
بالسماء ونصيبنا المعد لنا -3.نحن لن يمكننا معرفة قلوب الناس
وحقيقتهم ،فنحن إنما نحكم بالمظاهر التي نراها ،لكن اهلل هو الديان

العادل فهو فاحص القلوب والكلى -2.دينونة الناس تفقدنا طبيعة المحبة
تجاههم ،ومن المحبة الستر على اآلخر .ومن يلتمس العذر لآلخرين

ويرحمهم ،يرحمه اهلل ويغفر خطاياه -2.اعتاد الناس على أن يلجأوا
إلدانة غيرهم وتبرير أنفسهم منذ القديم ،فآدم ألقى اللوم على حواء بل

خاطئا وحده،
على اهلل ..المرأة التي خلقتها" فالخاطئ ال يريد أن يكون
ً
متعلال بأنه يريد
لذلك ينظر لمن حوله يبحث فيهم عن الخطأ ويدينهم
ً

إصالح المجتمع .أما عكس هذا السلوك فيقود للكبرياء ،ثم السقوط-3 .
ديانا للناس فهذا اغتصاب لحق اهلل الديان ،إذ
أن يقيم اإلنسان من نفسه ً
حين ننشغل بخطايا الناس سيكون هناك شيء آخر تنشغل به العين

غير مجد اهلل .حين ترى شخصا يخطئ ،فكر في األسباب التي جعلته

مثال ..لعله مريض  /لعله محتاج /
يخطئ محاوال أن تجد عذ ار لهً ..

لعله متضايق جداً  /لعله لم يفهم الموقف  /لعله يعاني من صغر

النفس .إلخ -2 .من يركز على خطاياه سيراها كبيرة ،الخشبة التي في
عينك فيهتم أن يخرجها .فكيف ندين الناس على خطايا صغيرة ونحن

ملوثون بخطايا كبيرة .وأبونا السماوي ال يعطينا عطايا مميتة ،بل هو
يعطى كل بركة .والخبز ،يشير للحياة .وهذا ما يريده اهلل لنا .الحجر،

وهذا يشير للقساوة ،وهذا ليس هو قلب اهلل تجاهنا .السمكة ،هي إشارة

إلمكانية الحياة وسط بحر هذا العالم.

 +اليوم األحد يقام قداس وجناز لراحة المرحوم سامي كنعو لمرور سنة
على وفاته .للفقيد الرحمة وألرملته فهيمة وبناته وأصهاره وأحفاده،
ولجميع األخوة واألهل من آل كنعو وجبوري الصبر والعزاء والسلوان.
 +في يوم السبت بتاريخ  03أكتوبر انتقل الى األخدار السماوية المرحوم
الياس نازي للفقيد الرحمة الواسعة وألرملته شادية وبناته وأحفاده وأسهرته
وأخوته وعائالتهم وأهلهم جميعاً .فليلهمهم اهلل الصبر والعزاء والسلوان.

 +في يوم األحد بتاريخ  02أكتوبر انتقل الى األخدار السماوية
بشيخوخة صالحة المرحوم توما جرمي ،ويوم اإلثنين  01/32سيوضع
مساء حتى
جثمانه في صالون أورجيل بورجي من الساعة السادسة
ً
مساء على العنوان التالي1255 Rue Beaumont, :
الساعة العاشر
ً

 MTLوفي صباح اليوم التالي الثالثاء  01/33الساعة 00ستتم مراسيم
الدفن في كنيسة سانت مكسيم3700 Boul. Levesque Ouest, :

 Laval.للفقيد الرحمة الواسعة وألرملته أيتان وبناته وأحفاده وعائالتهم

وأهلهم جميعاً .فليلهمهم اهلل الصبر والعزاء والسلوان.

 +مركز قنشرين للتعليم المسيحي :تحت شعار :أنا الكرمة وأنتم

بثمر ٍ
في وأنا فيه هذا يأتي ٍ
كثير ،ألنكم بدوني ال
األغصان الذي يثبت َّ
تقدرون أن تفعلوا شيئاً" (يوحنا  )03 :3بنعمة ربنا يسوع المسيح وببركة
ورعاية نيافة المطران إيليا باهي ،يعلن مركز قنشرين للتعليم المسيحي

عن افتتاح دورته لعام  3103 - 3102وذلك في  33تشرين األول

(أكتوبر) في كل يوم سبت من الساعة  00الى  3بعد الظهر 1نستقبل
أوالدكم من عمر  3الى  01سنوات 1رسم االشتراك  21دوالر للطفل.

لالستعالم

والتسجيل،

يرجى

االتصال

باألب

كميل

اسحق

(0331ـ733ـ )302أو مع األخت كاترين حنا ()221977193130
وليمأل إلهنا كل احتياج حسب غناه في المجد.

 +عيد البربارة :يوم اإلثنين في  20أكتوبر ،تدعو جمعية الشباب،
لجميع شباب وأطفال الكنيسة لالحتفال بعيد البربارة والمشاركة بلباس زي
تنكري في صالة كنيسة مار يعقوب على هنري بو ارس ـ ــا من الس ــاعة

 3:21 PMحتى الســاعة  1:11 PMكما نطلب من األهل جلب بعض
المأكوالت والحلوى والمرطبات لهذه المناسبة وشك اًر.

 +تعلن اللجنة الثقافية عن بدء الموسم الدراسي لمدرسة اللغة السريانية
وكورال األطفال ،في كل يوم سبت من الساعة  3:11حتى  2:11بعد
الظهر في صالة مار يعقوب النصيبيني على بوليفار هنري بوراسا.
األماكن محدودة لذا يرجى التسجيل بأسرع وقت ممكن عند كل من :

األب كميل إس ـ ــحق ( )514-927-1220يعقوب طباخ (514-463-

 )6606أو زينة ملكي (.)1123-773-302

 +لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

