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النص اإلنجيلي( :لوقا )31-13: 12
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† التأمل اإلنجيلي  :الغنى الغبى :من اآلالف الموجودين حول الرب

كان هناك شخص له مشكلة ميراث مع أخيه ،وأراد أن يكون المسيح

قاضيا بينهما .ولكن المسيح جاء يدعونا للسماويات ولم ُي ِرْد أن يتدخل
ً
في األرضيات فهذه لها قضاة ،بينما المسيح بالجسد لم يكن له حق
الحكم بين الناس كقاض .وقوانين الميراث واضحة في الشريعة (البكر له
ضعف نصيب إخوته وكل اإلخوة متساوين) ونالحظ أن المشكلة هي

مشكلة طمع ،فإما األخ األكبر طماع وأخذ كل الميراث ،أو أن يكون

الشاكي وهو األصغر وأنه غير راضي عن أن يكون نصيبه نصف أخيه
البكر ويريد أن يقتسمه مع األكبر .في اآليات السابقة كان المسيح

يكلمهم عن الك ارزة بال خوف والضيقات التي ستأتي .فارتفع صوت
شخص يشتكي أخيه الذي ظلمه في الميراث .ويظهر هنا التناقض ،فلو

فهم هذا الشخص كالم المسيح الذي يعني أنه في هذا العالم سيكون
ضيق مستمر ،ولكن الروح القدس يساندنا وفي النهاية من يثبت يعترف

به المسيح ،الحتقر هذا الشخص الماديات كلها فماذا ستنفعه أمواله وقت

االضطهاد واالستشهاد ،وماذا سيخسر هذا حينما يقف ُم ْع َتَرَفا به أمام
هللا .المسيح واضح هنا أنه يريد رفع مستوى تفكيرنا إلى السماويات،
وإيماننا بأننا غرباء في هذه األرض .لذلك ينبه أن الطمع هو أخطر
عدو يقابل المسيحي ،لذلك أسماه بولس الرسول عبادة أوثان (كو)5:3

ألن الطماع ينسى انتمائه للسماء ويظن أنه سيعيش لألبد على األرض

(هذا هو معنى المثل الذي قاله هنا السيد المسيح) لنثق أن المال ال

سالما ،هللا هو الذي يعطيه .والسيد المسيح رفض أن يأخذ دور
يعطي
ً
روحيا .هو
السلطة الزمنية أي القضاة وصمم على أن يكون دوره
ً

تحاشى أن يضع قوانين أرضية للميراث وخالفه بل هو السماوي ،أتى

من السماء ليرفعنا للسماويات ،المسيح يريدنا أن نشعر بأننا غرباء على
األرض .هو يريد أن يحل المشاكل بإصالح الداخل ،ومنع الطمع المفسد

للحياة السماوية .والحظ فإن المسيح ال يدين الغني بل الطمع .والطمع
هو الشعور الدائم بعدم االكتفاء والنهم لألرضيات والماديات ،واالنشغال

بالماديات عن الروحيات ،ما يحكم نظرتنا للمال هو أنه مال هللا وأنا

أمين عليه ،لو ضاع المال ال أهتم فالل قادر أن يعوض ال تعارض بين

عدم الطمع والطموح .فالطموح مطلوب لكن على أال يتعارض مع

واجباتي نحو هللا ،ال يكون بظلم اآلخرين ،شعوري بأن ضمان المستقبل
ليس في أموالي بل أن لي إله غني قدير يحبني.

† اليوم األحد في  28أكتوبر  2018يقام جناز 15و 40لراحة
المأسوف على شبابه المرحوم جان حنا القس ،للفقيد الرحمة الواسعة،

وألوالده ،ميرنا وجوزيف وساندي ،وأخوته سلوى وفرج وأديب وعائالتهم
ولسائر األحفاد واألهل جميعاً التعازي الحارة والصبر والسلوان.

† اليوم األحد في  28أكتوبر  2018اقتبل سر العماد المقدس سام ابن
آني كاريير ومايك حداد ،نهنئ أهله وليحل نور الرب يسوع المسيح في
حياته.
† األحد القادم في  11نوڤمبر  2018سيقام قداس وجناز لراحة المرحوم
أرتين مكرديش لمرور سنة على وفاته ،للفقيد الرحمة الواسعة وألوالده
يعقوب ،عبد ،ماري ،إليزابيت ،والياس وأصهاره وأحفاده ،ولجميع األهل
لهم الصبر والعزاء والسلوان.

† مركز قنشرين :بنعمة ربنا يسوع المسيح وببركة ورعاية نيافة المطران
ايليا باهي ،يعلن مركز قنشرين للتعليم المسيحي عن افتتاح دورته لعام

 ٢٠١٩-٢٠١٨وذلك في  ٦تشرين االول (أكتوبر) في كل يوم سبت
من الساعة  ١١ونصف الى الساعة  ٢بعد الظهر .نستقبل أوالدكم من

عمر  ٥الى  ١٠سنوات .رسم االشتراك  ٣٥دوالر للطفل .لالستعالم

والتسجيل ،يرجى االتصال باألب كميل اسحق ()514-927-1220
او مع األخت كاترين حنا ( )438-990-7051وسالم هللا الذي يفوق
كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع.

† المناولة االحتفالية :نعلن لجميع األهالي األحباء عن بدأ تسجيل
أوالدكم لتحضيرهم روحيًا للمناولة االحتفالية ،للتسجيل وللمزيد من
المعلومات االتصال مع األب كميل إسحق.514-927-1220.
† االشتراكات السنوية :نحثكم ونذكركم بدفع اشتراكاتكم السنوية لكل عائلة
منتسبة لكنيستنا السريانية ،ونشجعكم على المبادرة بتسديد التزامكم تجاه

ال ،بل كل عائلة حسب
بيت الرب ،وليس بالضرورة أن يدفع  $150كام ً
طاقتها ،بارككم الرب وزادكم من نعمه وخيراته.

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

