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ِ
ِ
ِ ٍِ
َن َن َرى
ينَ «:يا ُم َعلِّ ُمُ ،ن ِر ُ
يد أ ْ
َج َ
ح َينئذ أ َ
ِّين قَائل َ
اب قَ ْوٌم م َن اْل َكتََبة َواْلفَِّريسي َ
ال لَهمِ «:جي ٌل ِشِّرير وفَ ِ
ِ
ب َآيةَ ،والَ تُ ْعطَى
ق َي ْ
اس ٌ
طلُ ُ
م ْن َك َآية» .فَأ َ
َجاب َوقَ َ ُ ْ
ٌ َ
َّ
ط ِن اْلح ِ
ان َّ
ان ِفي َب ْ
وت ثَالَثَةَ
ان ُي َ
لَهُ َآيةٌ إِال َآيةَ ُي َ
ُ
ون ُ
النبِ ِّي .ألََّنهُ َك َما َك َ
ون َ
ض ثَالَثَةَ أَي ٍ
أَي ٍ
ون ْاب ُن ِ
ان ِفي َقْلب األ َْر ِ
اإل ْن َس ِ
َّام
َّام َوثَالَ َ
ث لََيال ،ه َك َذا َي ُك ُ
ِ
ين مع ه َذا اْل ِج ِ
ون ِفي ِّ
ونهُ،
َوثَالَ َ
يل َوَيِد ُين َ
وم َ
الد ِ َ َ
ث لََيالِ .ر َجا ُل ن َين َوى َس َيقُ ُ
ان ههَُنا! َملِ َكةُ التَّْي َم ِن
ألََّنهُ ْم تَ ُابوا بِ ُم َن َ
َعظَ ُم ِم ْن ُي َ
انَ ،و ُه َوَذا أ ْ
اد ِاة ُي َ
ون َ
ون َ
ت ِمن أَقَ ِ
ين مع ه َذا اْل ِج ِ ِ
اصي األ َْر ِ
وم ِفي ِّ
ض
يل َوتَد ُينهُ ،ألََّنهَا أَتَ ْ ْ
الد ِ َ َ
َستَقُ ُ
ِ
ِ
ِ
الرو ُح
ان ههَُنا! إِ َذا َخ َرَج ُّ
انَ ،و ُه َوَذا أ ْ
َعظَ ُم م ْن ُسلَ ْي َم َ
لتَ ْس َم َع ح ْك َمةَ ُسلَْي َم َ
ِ
ان ي ْجتَ ُاز ِفي أ ِ
الن ِج ُس ِم َن ِ
َّ
اءَ ،ي ْ
احة َوالَ
ب َر َ
طلُ ُ
اإل ْن َس ِ َ
َماك َن لَ ْي َس فيهَا َم ٌ
َ
ت ِم ْنهُ .فََيأْتِي َوَي ِج ُدهُ فَ ِارغا
َي ِج ُد .ثَُّم َيقُو ُل :أ َْرجعُ إِلَى َب ْيتِي الَِّذي َخ َر ْج ُ
ُخ َر أَ َش َّر ِم ْنهُ ،فَتَ ْد ُخ ُل
ْخ ُذ َم َعهُ َس ْب َعةَ أ َْرَو ٍ
اح أ َ
ب َوَيأ ُ
َم ْكُنوسا ُم َزيَّنا .ثَُّم َي ْذ َه ُ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
اخر ذلِ َك ِ
اإل ْن َس ِ
ون
َوتَ ْس ُك ُن ُه َن َ
ان أَ َش َّر م ْن أ ََوائله! ه َك َذا َي ُك ُ
اك ،فَتَص ُير أ ََو ُ
أ َْيضا لِه َذا اْل ِج ِ
يل َّ
ِ
الشِّر ِ
ُمهُ َوِا ْخ َوتُهُ قَ ْد
ع إِ َذا أ ُّ
يما ُه َو ُي َكلِّ ُم اْل ُج ُمو َ
ير»َ .وف َ
ال لَه و ِ
وقَفُوا َخ ِارجا طَالِبِين أ ْ ِّ
ك
اح ٌدُ « :ه َوَذا أ ُّ
ُم َك َوِا ْخ َوتُ َ
َ
َن ُي َكل ُموهُ .فَقَ َ ُ َ
َ
ِ
ِ
ُمي
اب َوقَا َل ِلْلقَائِ ِل لَهَُ «:م ْن ِه َي أ ِّ
َن ُي َكلِّ ُم َ
ين أ ْ
َج َ
وك» .فَأ َ
ون َخ ِارجا طَالبِ َ
َواقفُ َ
ُمي َوِا ْخ َوتي.
الَ «:ها أ ِّ
َو َم ْن ُه ْم إِ ْخ َوتي؟» ثَُّم َم َّد َي َدهُ َن ْح َو تَالَ ِم ِيذ ِه َوقَ َ
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صوم نينوى

التأمل اإلنجيلي:

ربما يفكر المرء بأن احترام الكتبة والفريسيين ألنفسهم سيمنعهم من طلب

آية أخرى بعد أن أروا الكثير منها ورفضوها كلها .وردا على مطلبهم أجاب

يسوع أن ذلك الجيل الذي كان يطلب آية جيل شرير وفاسق .ولهكذا جيل

ال يجب أن تُعطى أية آية سوى آية النبي يونان .وأشار يسوع إلى قيامته
من بين األموات التي كانت ستحدث عما قريب ،فإن يسوع لم تكن لديه أية
شكوك في موثوقية أو صحة ما ورد في سفر يونان ،وهو اإلله المتجسد،

الذي كان يعرف كل األشياء .يقول أن يوحنا كان في بطن الحوت لثَالَثَةَ
أَي ٍ
ث َل َي ٍ
ال ،وبهذا يصير عالمة أو آية عن ابن اإلنسان الذي سيبقى
َّام َوثَالَ َ
ثَالَثَةَ أَي ٍ
ث لَ َي ٍ
ال في بطن األرض -أي في القبر .إضافة إلى ذلك،
َّام َوثَالَ َ
صادق ربنا على توبة نينوى .لقد أعلن أن هؤالء الناس سيقومون في يوم

الدينونة مع ذلك الجيل الشرير الذي رفض شهادته وسيدينونه ألنهم تابوا
ان كان أمامهم .واستخدم أيضا
َع َ
ظ ُم ِم ْن ُي َ
بفضل ك ارزة يونانَ ،و ُه َوَذا أ ْ
ون َ
شاهدا آخر من العهد القديم ،وهو ملكة سبأ ،التي يدعوها َملِ َكة التَّْي َم ِن (أو
الجنوب) .لقد جاءت من أقصى األرض لتسمع حكمة سليمان ،ثم لدينا مث ٌل
الفت يدل على جحود وعدم إيمان شعب إسرائيل في الماضي والحاضر
ٌ
صوُر هنا هو روح الوثنية أو الصنمية
والمستقبل إن الروح النجس الذي ُي َّ
التي طُ ِردت من وسط الشعب اليهودي كنتيجة للسبي إلى بابل .منذ
ومزيَّن .لقد تحرروا من
عودتهم من بابل كانوا كمثل بيت فارغ مكنوس ُ

الوثنية؛ ولكن من جهة أخرى ،لم يقتبلوا الرب نفسه ليسكن في وسطهم.
وفي يوم ما ٍ
آت ،هذه الروح الشريرة للوثنية ستأخذ معها سبعة أرواح أخرى

أكثر ش ار منها ،وسيدخلون ويسكنون في الشعب المرتد العاق .وهذا سيؤدي

إلى االعتراف بضد المسيح ،كملك شرعي عليهم معتبرين أنه المسيا ،وهكذا
ستكون حالتهم األخيرة أسوأ بكثير من األولى .ال نستطيع أن نقول أن

والدته أخفقت في فهم سر ابنها ،ولكننا نعرف أن إخوته لم يؤمنوا به إال

ُمي َوِا ْخ َوِتي" .وأضاف أن كل الذين
بعد قيامته .لقد قاطعوه ،وقال لهمَ " :ها أ ِّ
كانوا يفعلون إرادة اآلب في السماء كانوا إخوته وأخواته وأمه .لقد كان في
هذا إنكار لكل الروابط بحسب الجسد .لقد كانت القطيعة مع إسرائيل قد

اكتملت عمليا .ونجد يسوع هنا يعلن نظاما جديدا لألمور .فمن ذلك الوقت
فصاعدا ،لم تعد ارتباطاته بالشعب القديم عامال رئيسيًّا في خدمته .ومع أن

المحب كان يريد أن يستمر في مناشدة بني جنسه حسب الجسد ،إال
قلبه
ّ
أن هذا األصحاح الثاني عشر يُظهر انقطاعا واضحا في العالقة بذلك
ّ

الشعب.

 +اليوم األحد يقام قداس وجناز بمناسبة مرور أربعين يوم على راحة نفس

المرحومة جورجيت صقر صايغ ،للفقيدة الرحمة الواسعة ولزوجها وأوالدها
وأحفادها وأخوتها وعائالتهم واألهل جميعا لهم الصبر والعزاء والسلوان.

 +غداَ يوم األثنين  00شباط سيبدأ صوم نينوى ثالثة أيام ،وسيقام قداس

الهي يوم األربعاء  02شباط للصائمين الساعة العاشرة صباجا ،وكالعادة
بعد القداس سيتشاركون في طعام المحبة الذي يجلبونه معهم فيما بعضهم
وذلك في صالة مار يعقوب النصيبيني على هنري بوراسا ،صوم مبارك.

المجلس الملي:
 +في يوم السبت  02شـباط  0261الساعة السابعة مساء ،تعلن لجنة
السيدات عن إقامة محاضرة قيمة ومفيدة للجميع بعنوان كيفية إندماج
القادمين الجدد في المجتمع الكندي والخطوات الواجب إتخاذها للوصلول

إلى النجاح تلقيها األخصائية بعلم اإلجتماع السيدة كارولين رزق اهلل،

في مركز الكنيسة على هنري بوراسا الدعوة عامة.

 +نعلن برنامج جديد لتعليم اللغة الفرنسية للقادمين الجدد من سوريا،

ولكل من هو مهتم في تعلم اللغة الفرنسية ،ستفتتح دورة لتعليم اللغة
الفرنسية وتقسم الى فئتين ،يبدآن اعتبا ار من  02فبراير ،الفئة األولى بوم

الثالثاء والخميس من الساعة  1الى  9مساء والفئة الثانية األربعاء

والجمعة أيضا من الساعة  1الى  9مساء في صالة مار يعقوب على
هنري بوراسا .لألستعالم الرجاء األتصال مع السيد يعقوب طباخ

( )2622161121والسيد عبود زكو ( )2621162209واألنسة زينة
ملكي (.)2629909212

 +تذكر اللجنة الثفافية وادارة مدرسة اللغة السريانية ببدء موسمها
الدراسي لدورة  0261وذلك كل يوم سبت من الساعة الثانية وحتى
الرابعة بعد الظهر في صالة مار يعقوب النصيبيني على بوليفار هنري

بوراسا للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة كل من األب كميل إس ـ ــحق
( )2629026002وال ــسيد نبيل بابا (.)2622969116
 +كما أنه تستمر اللجنة الثقافية بإعطاء دوراتها للغة السريانية للكبار
كل يوم إثنين من الساعة السابعة وحتى التاسعة مساء وذلك أيضا في
صالة مار يعقوب النصيبيني على بوليفار هنري بوراسا فمن يرغب

باألنضمام للدورات ،يرجى مراجعة كل من األب كميل إس ـ ــحق

( )2629026002وال ــسيد نبيل بابا (.)2622969116

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

