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النص اإلنجيلي( :متى )9-1: 13
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األحد الثاني بعد الدنح

التأمل اإلنجيلي:
يقد ُم لنا هذا األصحاح إعالنًا جديدًا عن تقديم حق الملكوت.
"ك ُّل من يسمع َكِلم َة اْلمَل ُك ِ
وت َوالَ َيْف َه ُم
فشرع الرب بتفسير المثلَ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ .
ِ
ِ
ع ِفي َقْلِب ِه" .هذا تفسير الزرع
ير َوَي ْخ َ
ف َما َق ْد ُزِر َ
طُ
َفَيأْتي الش ِر ُ
المتبعثر على الطريق الذي إنما تأكله طيور السماء .الحظوا أن
الرسالة تُدعى بشكل واضح "كلمة الملكوت" ،فتوضح أنه بزرع
سمع
الكلمة يشق الملكوت طريقه خالل العالم .إن الكلمة التي تُ َ
باألذن الخارجية فقط سرعان ما تُنسى .في تغاير حيوي تصويري

المستمعين في األرض
مع هؤالء الالمبالين لدينا بعد ذلك ُ
المحجرة .فهؤالء يمثلون أولئك الناس الذين على استعداد دائم
َّ
فيصغوا إلى إعالنات
ألن يتأثروا بأي نوع من الدعاية الدينيةُ ،

اإلنجيل وإيضاحاته بدون اقتناع عميق أو دليل على التوبة .إنهم
يقرون باإليمان بالكلمة ،ويقتبلونها ظاهريًا 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 فعليًا 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 فال ُيؤتون بثمر.
بتضاد مع هؤالء جميعًا ،لدينا المستمعون ذوو األرض الخصبة،
حيث التربة قد ُج ِهزت بشفرة محراث اإليمان الراسخ؛ والكلمة التي
تقع في القلب الصادق يتم تلقيها 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 واإلخالص للمسيح ونفس الدرجة من إدراك الحق؛
ولذلك فإن الرب يتحدث عن أولئك الذين يثمر بعضهم مئة

ضعف ،وآخرون ستين ،وآخرون ثالثين ضعفًا فقط .المثل الثاني

مؤسس
قد تكلم به الرب تحديدًا ليكون تشبيهًا لملكوت السماءَّ .

على الملكوت المجيد اآلتي إللهنا ومسيحه عندما سيخضع كل
العالم ليسوع كملك .كما ساد في العالم المسيحي منذ بدء الدهر
الحالي .األشواك ،والتي هي أوالد الشرير ،ممتزجة مع القمح،

الذين هم أوالد هللا.

† المناولة االحتفالية :نعلن لجميع األهالي األحباء للمرة األخيرة
لمن يرغب بتسجيل أوالده لتحضيرهم روحياً بالتعليم الديني

الخاص للمناولة االحتفالية ،للمزيد من المعلومات االتصال هاتـفياً

بأس ـ ـرع وقـ ـت مـ ـع :األب كميل إسحق.514-927-1220.

† صدى السريان :يسر أخوية صدى السريان للشباب ان تعلمكم
بافتتاح النادي السرياني لموسم الشتاء  ٢٠١٩وذلك في ثاني يوم
جمعة من كل شهر ،الساعة السابعة مساء .نتمنى من الجميع

المشاركة والحضور.

† تقويم الكنيسة لعام  :2019اليوم تستطيعون الحصول على
تقويم الكنيسة الذي تصدره النيابة البطريركية السريانية
األرثوذكسية في كندا.

† االشتراكات السنوية :نحثكم ونذكركم بدفع اشتراكاتكم السنوية
لكل عائلة منتسبة لكنيستنا السريانية ،ونشجعكم على المبادرة

بتسديد التزامكم تجاه بيت الرب ،وليس بالضرورة أن يدفع $150
كامالً ،بل كل عائلة حسب طاقتها ،بارككم الرب وزادكم من نعمه
وخيراته.

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

