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ِّداَ
ات َإِن َس اانا َ َزَرََ
َّم َاو َِ
لاُ«:يشبِ َهُ َ َملَ ُك َُ
آخ ََر َ ِقائِ َ
قَ َّدََم َلَهُمَ َ َمثَ َ
ع َ َزراعا َ َجي ا
لا َ َ
وت َالس َ
ِ
ِِ ِ
يما َ َّ
ط َال ِحنطَ َِةَ
اء َ َع ُد ُّوَهُ َ َوَزَرعََ َ َزَو اانا َ ِفي َ َوس َِ
اس َنَِيامَ َ َج ََ
الن َُ
في َ َحقل َهَ َ .وف َ
ظهَ ََر َ َّ
اءَ
ضاَ .فَ َج ََ
الزَو َُ
طلَ ََع َالنَّ َب َُ
ص َن ََع َثَ َم اراِ َ ،ح َينئِذَ َ َ
ضىَ َ .فلَ َّما َ َ
ان َأَي ا
َو َم َ
ات َ َو َ
ت َ ِفي َ َحقلِ َك؟َ
ِّدا َ َزَرع ََ
ِّدَ ،أَلَي ََ
يد َ َربَِّ َال َبي َِ
َعبِ َُ
س َ َزراعا َ َجي ا
ت َ َوقَالُوا َلَ َهَُ :يا َ َسي ُ
يدَ
يدَ :أَتُِر َُ
ل َلَ َهَُال َعبِ َُ
ل َه َذاَ .فَقَا َ
ال َلَهُمََ :إِن َسانَ َ َع ُدوَ َفَ َع ََ
ن َلَ َهَُ َزَوان؟.فَقَ ََ
فَ ِمنَ َأَي ََ
لَّ َتَقلَ ُعوا َال ِحنطَ َةَ َ َم ََع َ َّ
ان َ َوأَنتُمََ
الزَو َِ
لَ! َلِ َئ َ
الَ َ :
ب َ َوَنج َم َعهُ؟فَقَ ََ
أَنَ َ َنذ َه ََ
ون َهَ َ .دعوهما َين ِمي َِ ِ
ادَ
ص َِ
ص ِادَ َ ،وِفي َ َوق َِ
تَج َم ُع َ ُ ُ ُ َ َ َ
ت َال َح َ
ان َكلَ ُه َما َ َم اعا َإِلَى َال َح َ
ل َلِلحص ِ
لا َ َّ
َما َال ِحنطَ َةََ
وهَُ ُح َزاما َلُِيح َر ََ
ان َ َواح ِزُم َ
الزَو ََ
ينَ :اج َم ُعوا َأ ََّوَ
َّاد ََ
قَ َ ،وأ َّ
أَقُو َُ َ
اتَ
َّم َاو َِ
لاُ«:يشبِ َهَُ َملَ ُك َُ
آخ ََر َقَائِ َ
وها َإِلَى َ َمخ َزني».قَ َّدََم َلَهُمَ َ َمثَ َ
لاَ َ
فَاج َم ُع َ
وت َالس َ
ورَ.
يع َالُب ُز َِ
ي َأَص َغ َُر َ َج ِم َِ
َخ َذ َها َإِن َسانَ َ َوَزَرَعهَا َ ِفي َ َحقلِ ِهَ َ ،وِه ََ
َحَّب َةَ َ َخرَدل َأ َ
ولَ،وتَ ِ
ِ
يَأَكََب َرَالُبقُ ِ
ِ
اءَ
َّم َِ
يرَ َش َج َرةاَ َ،حتَّىَإِنَََّطُُي ََ
ص َُ
َولكنََ َمتَىَ َن َمتََفَه ََ ُ
ورَالس َ
َ
ِ
ِ
اتَ
َّم َاو َِ
آخ ََرُ«:يشبِ َهَُ َملَ ُك َُ
ال َلَهُمَ َ َمثَ َ
صانِهَا»َ .قَ ََ
لاَ َ
تَأتيَ َوتَتَ َآوى َفي َأَغ َ
وت َالس َ
يعُ»َ.
ال َ َد ِقيق َ َحتَّى َاخَتَ َم ََر َال َج ِم َ
َخ َذتهَا َام َأرَةَ َ َو َخبَّأَتهَا َ ِفي َثَلَثََِة َأَك َي َِ
َخ ِم َيرَةاَأ َ
ون َ َمثَل َلَمَ َ َي ُكنَ َُي َكلِّ ُمهُمَ ،لِ َكيََ
ع َبِأَمثَالَ َ ،وبِ ُد َِ
عُ َال ُج ُموََ
ه َذا َ ُكلُّ َهُ َ َكلَََّم َبِ َِه َ َي ُسوَ
ح َبِأَمثَال َفَ ِميَ ،وأَن ِط َُ ِ
يل َبِ َّ
وماتَ َ ُمنَُذَ
لَ «:سأَفتَ َُ
ي َالقَائِ َِ
النبِ َِّ
َيتََِّم َ َما َ ِق ََ
ق َب َمكتُ َ
َ
يسَال َعالََِم»َ.
تَأ ِس َِ
َ
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† التأمل اإلنجيلي:

العالم َكله َحقل َاهللَ ،ففي َكل َالشعوب َيزرع َالمسيح َزرعهَ .ليس َهذاَ
الزرع َتعليمَا َول َكتابَا َول َكلماَ ،بل َأناسَا َمعيَّنينَ .فكل َمولود َمن َالروحَ
القدس َيشبه َحبة َالزرع َفي َيد َالمسيحَ ،يلقيها َإلى َحقلهَ .وينبغي َأنَ
يموتَهذاَروحياَألخلقهَالفاسدةَوأمنياتهَالخاصةَحتىَتأتيَقوةَاهللَفيهَ

بثمر َكثيرَ ،فبدون َإنكار َالنفس َل َيكون َغلل َمن َ ُخ َّدامهَ .إن َكل َماَ

جيد َهو َآت َمن َيد َالمسيحَ ،وهو َالذي َزرعهَ.
يوجد َفي َالعالم َمن َزرع َ ّ

فالحقائق َالتي َيكرز َبهاَ ،والنعم َالتي َتغرسَ ،والنفوس َالتي َتقدسَ ،هذهَ

كلها َزرع َجيدَ ،وكلها َمنسوبة َللمسيحَ .والخدام َآلت َفي َيد َالمسيحَ
ليزرعوا َزرعَا َجيداَ ،هم َيخدمون َبمعرفته َوتحت َإرشادهَ ،ويتوقف َنجاحَ

أتعابهمَعلىَبركتهَفقطَ.

وفي َ َمثَل َالزوان َكشف َالمسيح َقصد َالشيطان َفي َإفساد َزرع َاهللَ.
فالزوان َيمثِّل َالمولودين َمن َروح َالشيطانَ ،الذين َألقاهم َالشرير َوسطَ

المولودينَمنَكلمةَاهللَ.وكثي َارَماَتعيشَالفئتانَمعَاَفيَعائلةَواحدهَ،أوَ
صف َمدرسي َواحدَ .فيتشابكون َبأفكارهم َالعلمية َوالحضاريةَ .ول َيكونَ
واضحَا َأول َاألمر َمن َهو َإلبليس َومن َهو َهللَ ،لكن َمع َالوقت َتظهرَ

ثمار َاألرواح َبوضوحَ ،ألن َالمحبة َوالبغضة َوالتواضع َوالكبرياء َلَ
تستمرَساكنةَفيَفردَواحدَ،فمصدرَكلَمنهاَمختلفَ.منَالواجبَعليناَ

تمييز َاألرواحَ ،لكن َالمسيح َمنعنا َمن َالفصل َالسريعَ ،ألن َهذا َعملَ
الملئكة َفي َالدينونة َاألخيرةَ .والى َذلك َالحين َعلينا َاحتمال َالزوانَ
أضر َبناَ .وبما َأن َالزوان َيغتصب َمن َالقمح َمكانَاَ
بصبرَ .حتى َولو َ َّ

وقوةَ ،فابن َاإلنسان َالمجيد َسيرسل َفي َنهاية َاألزمنة َملئكته َليفصلواَ
بين َالبشر َبعدل َتامَ .هنا َنجد َصفات َالخطاةَ ،المرائين َوكل َالدنسينَ

واألشرارَ .هم َبنو َإبليسَ ،ألنه َهو َالشريرَ .ومع َأنهم َل َيعترفون َباسمهَ

إل َأنهم َيحملون َصورتهَ ،يتممون َشهواتهَ ،ومنه َيتلقون َتعليمهمَ .هوَ
يحكم َعليهمَ ،ويعمل َفيهم َ(أفسسَ ،7َ :7يوحناَ )44َ :8وهم َزوان َفيَ

حقل َهذا َالعالمَ .ل َيصنعون َخي ارَ ،بل َيصنعون َش َار َوأذىَ .هم َغيرَ
نافعين َفي َذواتهم َومؤذين َللزرع َالجيدَ ،سواء َبإغراءاتهم َأوَ
باضطهاداتهمَ .هم َحشائش َفي َالحديقةَ ،لهم َنفس َاألمطارَ ،ونفسَ

الشمسَ ،والتربةَ ،التي َيتمتع َبها َالزارع َالجيدَ ،ولكنهم َغير َنافعين َأليَ
شيءَ .يحترق َأبناء َالمعصية َكفاعلي َاإلثمَ ،وأبناء َاهلل َيظهرون َفيَ
جوهرهمَ،ويشرقونَفيَسلمهمَ.فماَأجملَالوعد«َ:حينئذَيضيءَاألبرارَ
كالشمس َفي َملكوت َأبيهم»َ .تأمل َفي َكل َحرف َمن َهذه َاآليةَ ،ترجعَ

منكس َارَمتواضعَاَإلى َإلهك َلتصبح َبذرة َجيدةَ .عندما َيأتي َالشيطان َأشرَ
ما َعنده َيبذل َأقصى َجهده َإلخفاء َنفسهَ ،ألن َمقاصده َتتعطل َإن َ ُشوهدَ

وهو َيديرهاَ .إن َالزوان َلم َيظهر َإل َبعد َأن َطلع َالنبات َوصنع َثم ارَ،

حينئذ َظهر َالزوان َأيضَاَ .فهنالك َقدر َعظيم َمن َالشر َمخفي َفي َقلوبَ

لا َتحت َستار َالتدينَ ،لكنه َل َبد َأن َيظهرَ
البشرَ ،وهو َيظل َمخفي َطوي َ

أخي َارَ .والزوانَ ،كالزرع َالجيدَ ،يظل َمدة َتحت َالثرىَ ،ثم َيظهر َنبتَاَ

صغي ارَ ،ومن َالعسير َتمييزها َعن َبعضهاَ .لكن َحينما َيأتي َوقتَ
اإلمتحانَ ،حينما َيأتي َوقت َالثمرَ ،حينما َيأتي َوقت َعمل َالخير َالذيَ
يقتضي َمقابلة َالصعوبات َواقتحام َاألخطارَ ،عندئذ َتستطيع َالتمييز َبينَ

المخلصين َوالمرائينَ ،حينئذ َتستطيع َأن َتقول َ"هذه َحنطة َوذلك َزوان"َ.
إن َالمسيح َسوف َل َيدين َخدامه َاألمناء َالنشيطين َإذا َما َاختلط َالشرَ
بالخيرَ ،المراؤون َبالمخلصين َفي َحقل َالكنيسةَ ،ولهذا َينبغي َأن َلَ
يوبخهم َالبشرَ .ل َبد َمن َمثل َهذه َالعثراتَ ،ونحن َغير َمسؤولين َعنهاَ

إن َكنا َنقوم َبواجبنا َولم َنحصل َعلى َالنتيجة َالمرغوبةَ .إنهم َل َيلمونَ
وانَنامواَ،علىَأنَلَيحبواَالنومَ،كذلكَلَيلمونَإنَزرعَالزوانَ،علىَ

شرط َأن َل َيكونوا َهم َالذين َزرعوه َأو َسقوه َأو َسمحوا َبهَ .ليس َمنَ

المتيسر َألي َإنسان َالتمييز َبكل َدقة َبين َالحنطة َوالزوانَ ،فإنه َقدَ
يخطئَ .لذلك َاقتضت َحكمة َالمسيح َونعمته َأن َيفضل َباألحرى َالسماحَ

ببقاء َالزوان َعن َأية َطريقة َأخرى َتعرض َالحنطة َللخطرَ .الصالةَ :أيهاَ
فنطهَّر َونمتلئَ
اآلب َالسماويَ ،نحن َبطبيعتنا َخطاةَ .غيِّر َمجرى َتفكيرنا َ ُ

بروحكَ .نريد َأن َنكون َأولد َمحبتكَ ،متواضعين َعاملين َ ُخ َّدامَا َلجميعَ

الناسَ،ليرواَفضائلكَاألبويةَفيناَ،ويحمدوكَألجلَسلوكناَالموهوبَلناَ.

† قداس وجنازَ:اليومَاألحدََ03تموزََ7302تقامَصلةَالقداسََوجنازَ
األربعين َيومَا َعلى َوفاة َالمرحوم فرج عبد المسيح أسيو بشيخوخة

صالحة في بيروت ،نقدم التعازي َألبنه َپول َأسيو َولعائلته ولجيمع َآلَ

أسيوَوعونََوأهلهمَلهمَالصبرَوالعزاءَوالسلوانَ.

† صدى السريان :تعلنَعنَرحلةَكنسيةَفيَالباصَللمشاركةَفيَقداسَ
عيدَإنتقالَالعذراءَفيَكنيسةَ)َNotre Dame (Rigaudوذلكَفيََ00
آبََ7302يليهاَنزهةَفيَمنطقةَريجودَ،وجلبَالطعامَوالمشروباتَ.إذاَ
كنتم َترغبون َفي ََ B.B.Qيرجى َإحضار َالوسائل َالخاصة َلهذا َالغرضَ

علمَاَأنََالمكانَمحد َودَفيَحافلتَالنقلَ،فيرجىَتحديدَكميةَالمبرداتَ
والحقائبَعنَطريقَتجميعَوسائلَالرحلةَمعَاَقدرَاإلمكانَ.رسومَالنقلَ:

َ/َ$َ03للشخصَالواحدَ.الحجزَعندَالدفعَقبلََ5أغسطسَ،للمزيدَمنَ
التفاصيلَاإلتصالَباألخوةَجاكَقسَبرصومَوطللَطوشان.
َ

† لمتابعةَالنشرةَعبرَاألنترنيتَالرجاءَزيارةَموقعَالكنيسةَبإشرافَ
َاألبَكميلَإسحقََwww.SyrianOrthodoxChurch.com

