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اإلخوة واألخواتاألعزاء، صباح الخير!

يتمحور الفصل الثامن عشر، من إنجيل هذا األحد بحسب القديس متى، حول موضوع النصح األخوي في جماعة
المؤمنين: أي حول أسلوب تقويم مسيحي أخر عندما يخطئ أو يقوم بفعل شيء سيء. يعلّمنا يسوع أنه إذا ارتكب

أخي المسيحي خطأ بحقي، وأساء إلي، فعليّ أن أتعامل معه بمحبة، وعليّ قبل كل شيء، أن أتحدث معه شخصيا،
وأشرح له أن ما قاله أو فعله ليس حسنًا. وفي حال لم يسمعني؟ يقترح يسوع أوال أن أعودَ وأكلّمه برفقة شخصين أو

ثالثة، كي يدرك الخطأ الذي فعله؛ فإن لم يسمع أيضَا، فينبغي إخبار الجماعة بذلك؛ وإن لم يسمع للجماعة أيضا،
فينبغي أن نجعله يدرك االنفصال الذي سبّبه هو نفسه، من خالل إضعاف الشركة مع األخوة في اإليمان.

تُشير مراحل هذه المسيرة إلى الجهد الذي يطلبه الرب من جماعته لمرافقة مَن يخطئ، لئال يتوه. فينبغي أوال تحاشي
التشهير به وفتح الباب للثرثرة وللقيل والقال في الجماعة – هذا هو الشيء األول الذي يجب تحاشيه. "فاذهبْ إليه
وانفردْ به ووبّخه" (مت 18، 15). إنه التصرف بلباقة، وبحكمة، وبتواضع تجاه من ارتكب خطأ، مع تحاشي تجريح أو

قتل األخ بالكلمات - ألن الكلمات، كما تعلمون، يمكنها أن تقتل! فعندما أتكلم بالسوء، وعندما احكم ظلما، وعندما
"أسلخ" أخا بسالح لساني فإن هذا يعني اغتيال سمعته! فالكلمات أيضا تقتل. لننتبه لهذا. يهدف أيضا هذا التصرف

الرصين، أي التكلم معه على انفراد، لعدم إذالل الخاطئ - فعندما ينتهي األمر بين اإلثنين سينتهي لألبد ولن يفطن له
االخرون. وعلى ضوء ذلك، يتمّ فهم سلسلة التصرفات الالحقة التي تقتضي إشراك بعض الشهود، ومن ثم الجماعة.

فالهدف يكمن في مساعدة الشخص كي يدرك ما فعله، ويعي أنه أساء ال لشخص واحد، إنما للجميع. وكذلك
مساعدتنا نحن كي نتحرر من الغضب ومن االستياء اللذين يؤذياننا: التحرر من المرارة التي في القلب والتي تدفعنا
للغضب وللحنق واللذين بدورهما يدفعاننا للمسبة واإلهانة. وما اقبح أن يخرج من فم المسيحي مسبة أو إهانة. إنه

قبيح للغاية. هل تفهمون هذا؟ ال للمسبة، فالمسبة ليست ابدا تصرفا مسيحيًّا.   

في الحقيقة، إننا جميعا خطأة أمام الله وبحاجة لغفرانه. ولهذا طلب منا يسوع أال ندين اآلخرين. إن النصح األخوي هو
مظهر من مظاهر المحبة والشركة داخل الجماعة المسيحية؛ إنه خدمة متبادلة ينبغي القيام بها تجاه بعضنا البعض.

فتقديم النصح لألخ هو خدمة، وهو ممكن وفاعل فقط إذا أقرّ كل واحد بأنه خاطئ ومحتاج لغفران الله. فالضمير ذاته
الذي يجعلني اتعرف على خطئ اآلخر يجب أن يدفعني أوال لتذكر بأني أخطأت وأخطئ مرات كثيرة.

http://player.rv.va/vaticanplayer.asp?language=it&amp;tic=VA_1732IE29


لهذا السبب نحن مدعوون كل مرة في بداية القداس اإللهي لنعترف أمام الرب بأننا خطأة، معبّرين بالكلمات واألعمال
عن توبة القلب الحقيقية؛ مدعوون لقول: "ارحمني يا رب، أنا الخاطئ!"، و"اعترف لله القدير بخطاياي". فنحن ال نقول:

"ارحم يارب أخي أو أختي المجاور لي ألنه خاطئ"، بل نقول "ارحمني يا رب، أنا الخاطئ!". فجميعنا خطأة ونحتاج
لغفران الله. إن الروح القدس هو الذي يتحدث داخلنا ويجعلنا ندرك أخطاءنا في ضوء كلمة يسوع. ويسوع نفسه هو

الذي يدعونا جميعا، قديسين وخطأة، إلى مائدته، جامِعًا إيانا من مفترق الطرقات، ومن مختلف أوضاع الحياة (را. مت
22، 9-10). وهنالك شرطان أساسيان، بين الشروط التي تضم جميع المشاركين في االحتفال اإلفخارستي، شرطان

اساسيان للمشاركة الجيدة في القداس اإللهي، هما: االعتراف بأننا كلنا خطأة، وبأن الله يمنح رحمته للجميع. ينبغي أن
نتذكّر ذلك دائما قبل الذهاب إلى األخ من أجل النصح األخوي.

لنطلب جميعا ذلك بشفاعة الطوباوية مريم العذراء التي نحتفل غدا بعيد ميالدها.

 

ثم صالة التبشير المالئكي

 

 

أيها األخوة واألخوات األعزاء،

تمت خالل هذه األيام األخيرة خطوات هامة في البحث عن هدنة في المناطق المعنية بالنزاع في أوكرانيا الشرقية.
وبالرغم من أني سمعت هذا الصباح أنباء غير مريحة، آمل بأن تحمل هذه الخطوات عزاء للسكان وتساهم في

الجهود لصالح سالم دائم. لنرفع الصالة كيما وفي منطق اللقاء، يتمكن الحوار الذي بدأ من أن يستمر ويحمل الثمرة
المرجوة. يا مريم، يا سلطانة السالم، صلّي ألجلنا.

أضمّ صوتي إلى صوت أساقفة ليسوتو الذين أطلقوا نداء من أجل السالم في هذا البلد. أندد بكل عنف، وأرفع الصالة
للرب كي يحل السالم في ليسوتو، في العدالة واألخوّة.

إن زهاء ثالثين متطوعا من الصليب األحمر في إيطاليا يتوجهون هذا األحد إلى منطقة دهوك بالقرب من إربيل، حيث
يوجد عشرات آالف النازحين العراقيين. إني وإذ أعبر عن تقديري الكبير لهذا العمل السخي والملموس، امنح البركة

جميع األشخاص الذين يسعون بطريقة ملموسة لمساعدة إخوتنا المضطهدين والمقهورين. ليبارككم الرب.

أحيي رئيس أساقفة ليما في بيرو وأبناء األبرشية لمناسبة افتتاح أعمال السينودس األبرشي العشرين هذا األحد.
ليصاحبكم الرب في مسيرة االيمان، والجماعة والنمو، هذه.

وأطلب من الجميع: من فضلكم، صلوا من أجلي.

واتمنى لكم أحدًا مباركا، وغداء هنيئا!
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