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النص اإلنجيلي( :متى )10-31: 52

َّاعةَ الَّتِي َيأْتِي ِفيهَا ْاب ُن ِ
اإل ْن َس ِ
انَ « .و َكأََّن َما
ون ا ْلَي ْوَم َوالَ الس َ
اسهَ ُروا إِ ًذا ألََّن ُك ْم الَ تَ ْع ِرفُ َ
فَ ْ
اح ًدا َخمس وَزَن ٍ
َعطَى و ِ
آخ َر َوْزَنتَْي ِن،
ان ُم َس ِافٌر َد َعا َعبِ َ
اتَ ،و َ
يدهُ َو َسلَّ َمهُ ْم أ َْم َوالَهُ ،فَأ ْ
إِ ْن َس ٌ
َْ َ
َ
ِ ِ
ِِ
ٍِ
َخ َذ ا ْل َخ ْم َس
ضى الَِّذي أ َ
َو َ
آخ َر َوْزَنةًُ .ك َّل َواحد َعلَى قَ ْد ِر طَاقَتهَ .و َسافََر ل ْل َوْقت .فَ َم َ
ات وتَاجر بِها ،فَربح َخمس وَزَن ٍ
ٍ
ضا
ُخ َرَ .وه َك َذا الَِّذي أ َ
ات أ َ
َخ َذ الْ َوْزَنتَْي ِنَ ،ربِ َح أ َْي ً
َوَزَن َ َ َ َ َ َ ْ َ َ
ضى و َحفََر ِفي األ َْر ِ
َخفَى ِف َّ
ضةَ َسي ِِّد ِه.
ُخ َرَي ْي ِنَ .وأ َّ
ض َوأ ْ
َوْزَنتَْي ِن أ ْ
َما الَِّذي أ َ
َخ َذ الْ َوْزَنةَ فَ َم َ َ
َخ َذ ا ْل َخمس وَزَن ٍ
ِ
َوَب ْع َد َزَم ٍ
ات
ِّد أُولئِ َ
ان طَ ِويل أَتَى َسي ُ
اء الَِّذي أ َ
اسَبهُ ْم .فَ َج َ
ك ا ْل َعبِيد َو َح َ
َْ َ
ات سلَّمتَنِيُ .هوَذا َخمس وَزَن ٍ
ِّدَ ،خمس وَزَن ٍ
ِ
وقَ َّدم َخمس وَزَن ٍ
ات
ات أ َ
َ ْ
ُْ َ
َ
ُخ َر قَائلًَ :يا َسي ُ ْ َ َ
َ َ َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت أَم ًينا في
ِّدهُ :نع َّما أَيُّهَا ا ْل َع ْب ُد َّ
ُخ ُر َربِ ْحتُهَا فَ ْوقَهَا .فَقَا َل لَهُ َسي ُ
أَ
ين! ُك ْن َ
الصال ُح َواألَم ُ
ِِ ِ
ك َعلَى ا ْل َكثِ ِ
الَ :يا
َخ َذ ا ْل َوْزَنتَْي ِن َوقَ َ
ير .اُ ْد ُخ ْل إِلَى فَ َرِح َسي ِِّد َ
يم َ
اء الَِّذي أ َ
ك ثَُّم َج َ
ا ْل َقليل فَأُق ُ
ُخ َرَي ِ
ِّدَ ،وْزَنتَْي ِن َسلَّ ْمتَنِيُ .ه َوَذا َوْزَنتَ ِ
ِّدهُ :نِ ِع َّما أَيُّهَا
ان َربِ ْحتُهُ َما فَ ْوقَهُ َما .قَ َ
ان أ ْ
ال لَهُ َسي ُ
َسي ُ
ِِ ِ
ا ْلع ْب ُد الصَّالِح األ َِمين! ُك ْن َ ِ ِ
ك َعلَى ا ْل َكثِ ِ
ير .اُ ْد ُخ ْل إِلَى فََرِح
يم َ
ُ
ُ
َ
ت أَم ًينا في ا ْل َقليل فَأُق ُ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ٍ
َّ
ان قَاس،
ت أَن َ
َسيِّد َ
َخ َذ الْ َوْزَنةَ ا ْل َواح َدةَ َوقَا َلَ :يا َسي ُ
ضا الذي أ َ
ِّدَ ،ع َرفْ ُ
ك إ ْن َس ٌ
اء أ َْي ً
ك .ثَُّم َج َ
ك ِفي
ت َوْزَنتَ َ
عَ ،وتَ ْج َمعُ ِم ْن َح ْي ُ
ص ُد َح ْي ُ
ث لَ ْم تَْزَر ْ
ت َوأ ْ
َخفَْي ُ
ض ْي ُ
ث لَ ْم تَْب ُذ ْر .فَ ِخ ْف ُ
ت َو َم َ
تَ ْح ُ
ِّدهُ وقَا َل لَهُ :أَيُّها ا ْل َع ْب ُد ِّ
األ َْر ِ
ت
ضُ .ه َوَذا الَِّذي لَ َ
الشِّر ُير َوا ْل َك ْسلَ ُنَ ،ع َرْف َ
َج َ
ك .فَأ َ
َ
اب َسي ُ َ
ض َع ِفضَّتِي
َج َمعُ ِم ْن َح ْي ُ
ص ُد َح ْي ُ
ث لَ ْم أ َْزَر ْ
عَ ،وأ ْ
أَِّني أ ْ
ان َي ْنَب ِغي أ ْ
َن تَ َ
ث لَ ْم أ َْب ُذ ْر ،فَ َك َ
َح ُ

وها
ِع ْن َد َّ
ت ُ
آخ ُذ الَِّذي ِلي َمعَ ِرًبا فَ ُخ ُذوا ِم ْنهُ ا ْل َوْزَنةَ َوأ ْ
الصَي ِارفَ ِة ،فَ ِع ْن َد َم ِجيئِي ُك ْن ُ
َعطُ َ
لِلَِّذي لَه ا ْلع ْشر وَزَن ٍ
ات .أل َّ
ادَ ،و َم ْن لَْي َس لَهُ فَالَِّذي ِع ْن َدهُ ُي ْؤ َخ ُذ
َن ُك َّل َم ْن لَهُ ُي ْع َ
طى فََي ْزَد ُ
ُ َ ُ َ
َّ
طرحوه إِلَى الظُّ ْلم ِة ا ْل َخ ِارِجي ِ
ِ
ص ِر ُير
َّةُ ،هَنا َ
ك َي ُك ُ
م ْنهَُ .وا ْل َع ْب ُد ا ْلَبطا ُل ا ْ َ ُ ُ
اء َو َ
ون ا ْلُب َك ُ
َ
َسَن ِ
ان.
األ ْ
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أحد الكهنة

التأمل اإلنجيلي:
كان الكاهن في العهد القديم يقدم القرابين الدموية سفك دماء الحيوانات عن

الخطية هو الموت ،هكذا كانت
الخاطئ التائب ،وهذا برهان على أن عقاب
ّ
مشيئة اهلل وهذا الحمل وكل الحملن التي قُ ِّد َمت كانت ترمز إلى المسيح
حمل اهلل الذي رفع خطايا العالم أجمع .والكاهن كانت له سلطة ليغفر تلك

ليتقدم الناس
الخطايا ألن اهلل قد أعطاه ذلك ،انتقاهُ وانتخبه من بين الناس ّ
ويقدم القرابين عن نفسه وعن الناس كافة .بعد أن
كما يقول الرسول بولسّ ،
قدم المسيح نفسه ذبيحة عن الخطاة ،أراد
زال كهنوت العهد القديم عندما ّ
أسس كنيسته على صخرة اإليمان به أنه ابن اهلل الحي ،وأخي اًر هو
بعد أن ّ

الفادي المخلّص الذي بذبيحته نلنا الفداء ومغفرة الخطايا .أعطى هذا

أسس الكنيسة وقال لبطرس :أنت بطرس وعلى هذه
السلطان بعد أن ّ
الصخرة ،صخرة اإليمان به أنه ابن اهلل ،أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن
ّ
تقوى عليها .ونفخ في وجوههم وقال لهم :اقبلوا الروح القدس ،من غفرتم
فرت ومن أمسكتم خطاياه أُمس َكت .والرسول بولس يقول :أن يُقام
خطاياه ُغ َ
المسيح يسوع عظيم الكهنة والحبر األعظم على رتبة ملكيصادق وليس

على رتبة هرون .رتبة ملكيصادق أن تُ َّ
قدم القرابين بالخمر والخبز ،كما
يقدمون القرابين ،كانوا يقدمون
كان ملكيصادق قد انفرد عن كل الذين كانوا ّ

يقدم الخبز والخمر .فكهنوت العهد الجديد،
القرابين الحيوانية ،أما هو فكان ّ
كهنوت المسيح يسوع صار قرباننا الخبز والخمر اللذين أعطاهما الرب ليلة

يقدم كاهن العهد الجديد هذا
سر جسده ودمه
األقدسين ،لذلك ّ
وي َ
آالمه ُ
َ
دعى ّ
القربان لمغفرة خطايا من يتوب عن خطاياه مؤمناً بالمسيح يسوع فادياً
ومخلّصًا للبشرية ،الكاهن له هذا السلطان ألنه أُعطي من اهلل .العديد من

يسير وبسيط ،والذين حادوا عن
الناس في أيامنا هذه ّ
أمر ٌ
يظنون أن ذلك ٌ
الرسول بولس يقول عن نفسه:
اإليمان ال يعترفون بسلطان الكهنوتّ ،

حفظت اإليمان وأخي اًر قد و ِ
ضع لي
السعي،
جاهدت الجهاد الحسن،
ُ
ُ
ُ
أكملت ّ
ُ
الديان العادل في ذلك اليوم .إذن مكافأة من
إكليل البر الذي ّ
أعده لي الرب ّ

السماء ،أما في الحياة فوظيفة الكهنوت هي وظيفة
يخدم الكهنوت من ّ
تأسست الكنيسة
األتعاب
الجمة .نرى آباءنا منذ بدء المسيحية ،منذ أن ّ
ّ

السعي كما
والى اليوم يجاهدون الجهاد الحسن ويحفظون اإليمان ويكملون ّ
نسميه (أحد الكهنة) ،الذي
قال الرسول بولس عن نفسه .في هذا اليوم الذي ّ

فيه نذكر كل الكهنة الذين خدموا هذا المذبح المقدس بدرجاتهم ورتبهم كهنةً

اإللهية على
ومطارنةً وبطاركة وحتّى شمامسة الذين اشتركوا بتقديم الذبائح
ّ
األحباء ونتشفّع بهم ألنهم قد جاهدوا
هذا المذبح المقدس .نرى آباءنا ّأيها
ّ
الجهاد الحسن ،وقد اختارهم اهلل وأرسلهم ،فب ّشروا حاملين مشعل اإلنجيل
إلى أماكن عديدة وأيضاً ساعين إلى إرشاد المؤمنين إلى طريق الحق
والحياة ،طريق المحبة ،طريق المسيح ،طريق الفداء لينالوا نعمة ربنا والهنا

ورثة ملكوته
يسوع المسيح ،نعمة الخلص و ّ
التبني ليكونوا أبناء اهلل وأخي اًر َ
الصالحين ،الوكلء األمناء الحكماء
السماوي .ليعطهم الرب نصيب األبرار ّ
ّ
الذين تاجروا بالوزنات وربحوا وسيقيمهم الرب في ملكوته عند مجيئه الثاني

السماء( .مقتطف من
على مناطق عديدة ،بل على شعبهم المبارك في ّ

كلمة للمثلث الرحمات البطريرك زكا األول عيواص)

المجلس الملي:

 +في يوم السبت  5آذار الساعة  ٧مساء وفي مركز صالة مار يعقوب على
هنري بوراسا الساعة  ٧مساء ،تدعوكم لجنة السيدات في كنيسة مار يعقوب
النصيبيني للسريان االرثوذكس إلحياء مهرجان المرأة السريانية يتخلله برنامج

المرة السريانية وعدد من المفاجآت .سعر البطاقـة  65دوالرـ
تراثي ولمحة عن أ

للحجز واألسـ ـ ــتعلم الـ ـ ـرجـ ـ ـ ـ ـاء األت ـصـ ـ ـال م ـ ـع األخـ ـ ـوات :زيـ ـن ـ ـة م ـ ـ ـل ـ ـ ـكي
) (514-992-8065وريما كورية ).(514-554-8188

 +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  05فبراير ،الفئة األولى بوم الثلثاء والخميس من
مساء والفئة الثانية األربعاء والجمعة أيضاً من الساعة 1
الساعة  1الى 9
ً
مساء في صالة مار يعقوب على هنري بوراسا .لألستعلم الرجاء
الى 9
ً
األتصال مع السيد يعقوب طباخ ( )5666161121والسيد عبود زكو

( )566116٧509واألنسة زينة ملكي (.)5669909215

 +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 ()56690٧6002
وال ــسيد نبيل بابا (.)566٧969116

 +كما أنه تستمر اللجنة الثقافية بإعطاء دوراتها للغة السريانية للكبار كل يوم
مساء وذلك أيضاً في صالة مار
إثنين من الساعة السابعة وحتى التاسعة
ً
يعقوب النصيبيني على بوليفار هنري بوراسا فمن يرغب باألنضمام للدورات،
يرجى مراجعة كل من األب كميل إس ـ ــحق ( )56690٧6002وال ــسيد نبيل

بابا (.)566٧969116

 +إعالن :لإلخوة ذوي الدخل المحدود والقادمين الجدد لمساعدتهم في تتميم

أوراق الضرائب لسنة  ،0265أيام الثلثاء والخميس والجمعة من الساعة 6
بعد الظهر الى الساعة  9مساء في صالة مار يعقوب على هنري بوارسا،

يرجى االتصال باالب كميل اسحق  56690٧6002أو باالخت كاترين حنا
 669992٧256لحجز الموعد.
 +لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
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