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النص اإلنجيلي( :متى )9-1: 13
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َ
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التأمل اإلنجيلي:
يقد ُم لنا هذا األصحاح إعلناً جديداً عن تقديم حق الملكوت .فشرع الرب
ّ
بتفسير المثلُ " .ك ُّل من يسمع َكلِمةَ اْلملَ ُك ِ
وت والَ َي ْفهم فََيأْتِي ِّ
الشِّر ُير
َ
َ ْ َ َْ ُ َ
َُ
َ
ع ِفي َقْلبِ ِه" .هذا تفسير الزرع المتبعثر على الطريق
َوَي ْخ َ
ف َما قَ ْد ُزِر َ
ط ُ

الذي إنما تأكله طيور السماء .الحظوا أن الرسالة تُدعى بشكل واضح
"كلمة الملكوت" ،فتوضح أنه بزرع الكلمة يشق الملكوت طريقه خلل
سمع باألذن الخارجية فقط سرعان ما تُنسى .في
العالم .إن الكلمة التي تُ َ
المستمعين في
تغاير حيوي تصويري مع هؤالء اللمبالين لدينا بعد ذلك ُ
َّ
المحجرة .فهؤالء يمثلون أولئك الناس الذين على استعداد دائم
األرض

فيصغوا إلى إعلنات اإلنجيل
ألن يتأثروا بأي نوع من الدعاية الدينيةُ ،
يقرون باإليمان
وايضاحاته بدون اقتناع عميق أو دليل على التوبة .إنهم ّ
بالكلمة ،ويقتبلونها ظاهرياً بفرح ،ولكن بما أنه ليس لديهم عمق في
أنفسهم ،بل مجرد اعتراف فارغ وحسب ،فإنهم سرعان ما يسقطون،

وخاصة عندما يجدون أن طريق الحياة المسيحية ينشأ عنها ضيقة

واضطهاد .المستمعون ذوو األرضية المحجرة هم أولئك الذين يظهرون

في البداية وكأنهم يقبلون الرسالة ،ولكنهم لم يحسبوا فعلياً تكلفة اإليمان

بالمسيح .فتُعوزهم البساطة في الرؤية ،ولديهم ازدواج في الذهنية ،وهم
منشغلون بهموم هذا العالم والسعي وراء الغنى؛ فالمسؤوليات المؤقتة
المتعلقة بهذه األشياء تخنق الكلمة ،ولذلك فل ُيؤتون بثمر .بتضاد مع
هؤالء جميعاً ،لدينا المستمعون ذوو األرض الخصبة ،حيث التربة قد

ُجهِّزت بشفرة محراث اإليمان الراسخ؛ والكلمة التي تقع في القلب
الصادق يتم تلقّيها بإيمان ،وتُفهم الرسالة كما يكشفها الروح القدس.

والحياة تصبح مثمرة هلل .وعلى كل حال ،فهناك درجات من اإلثمار.

فليس الجميع ُيظهرون نفس البرهان على التكرس واإلخلص للمسيح
ونفس الدرجة من إدراك الحق؛ ولذلك فإن الرب يتحدث عن أولئك الذين
يثمر بعضهم مئة ضعف ،وآخرون ستين ،وآخرون ثلثين ضعفاً فقط.

المثل الثاني قد تكلم به الرب تحديداً ليكون تشبيهاً لملكوت السماء.
مؤسَّس على الملكوت المجيد اآلتي إللهنا ومسيحه عندما سيخضع كل

العالم ليسوع كملك .إنه يدل على حالة مختلطة من األشياء ،كما ساد
في العالم المسيحي منذ بدء الدهر الحالي .األشواك ،والتي هي أوالد

الشرير ،ممتزجة مع القمح ،الذين هم أوالد اهلل.
 +اليوم األحد في  51كانون الثاني  0251إقتبل سر العماد المقدس
الطفل أنطوني إبن شيريل وبيار حمامجي ،نهنئ أهلهما وليح ّل نور
الرب يسوع في حياتهما.

 +اليوم األحد في  51كانون الثاني  0251إقتبل سر العماد المقدس

الطفل مايكل إبن جيهان وجاك حمامجي ،نهنئ أهلهما وليح ّل نور الرب
يسوع في حياتهما.

 +اليوم األحد في  51كانون الثاني  0251يقام قداس وجناز لراحة
المرحوم جورج فاخوري ،وذلك لمرور أربعين يوماً على وفاتها ،للفقيد

الرحمة الواسعة ،ولزوجته وأوالده وأحفاده ولسائر أفراد العائلة واألهل

جميعاً لهم الصبر والعزاء والسلوان.

 +اليوم األحد في  51كانون الثاني  0251يقام قداس وجناز لراحة

المرحومة إنعام شهرستان وذلك لمرور أربعين يوماً على وفاتها ،للفقيدة

الرحمة الواسعة ،ولوالدتها وإلخوتها ،ولسائر أفراد العائلة واألهل جميعاً
لهم الصبر والعزاء والسلوان.

 سيقام قداس وجناز لراحة0251  كانون الثاني22  األحد القادم في+
 الذي انتقل بشيخوخة صالحة إلى األخدار،المرحوم جورج سفيري

 للفقيد الرحمة الواسعة وألوالده كارال، ديسمبر51 السماوية في بيروت
 ولسائر أفراد العائلة واألهل جميعاً لهم الصبر والعزاء،وفتحي سفيري

.والسلوان

+ Le Comité des réfugiés Syriens de notre paroisse St-Jacques Syriaque
Orthodoxe organise une activité (Visite des Églises de Montréal). Date :
Samedi le 28 Janvier 2017 Horaire : 8h30 à 4h00, Départ : 9h30 du 4375
Henri Bourassa (notre salle communautaire) Retour vers 4h00 à la même
adresse. Moyen de transport : par autobus ou voiture, Détails d’activité :
(sujet à modifier selon nécessité) Programme des visites Oratoire Saint
Joseph, Lac des castors à Mont- Royal, Basilique Notre Dame de Montréal,
passage par Vieux Montréal et Vieux port
Passage à l’ile Notre Dame à l’expo de Montréal (Terre des Hommes)
Basilique Cathédrale Marie-Reine-du-Monde, retour à la salle (un petit
gouter de 5h00 à 6h00) Pour toute réservation et paiement : les dimanches
après la messe. Date limite le 22 Janvier 2017. P S tout paiement doit être en
date ou avant le 22. Coût par personne :
Paroissien Refugie Syrien
$5.00
(S.V.P. de présenter le G#)
Paroissien Canadian
$10.00
+ Applicants must belong to the Syriaque Orthodox Church, with baptism
certificates as proof. Security deposit payment has to accompany the demand.
Preferably from a Canadian relative instead of transfer from abroad, this will
make it easier for refund in case of refusal. The church as a sponsor deserves
the right to withdraw its commitment at any time and cancel the demand,
even with files with G numbers. The expectation period of arrival to Canada
is approximately two years (2019). We will announce the dates and schedule
for presenting the demands per Appointment. Demands to be presented
according to the new generic forms. You may get them from the Government
of Canada immigration, August 2016 version, on the following link:
http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/refugie-convention.asp
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