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األحد الجديد
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تعليق على اآلية اإلنجيلية:

هل سمعنا بما يسمى خطايا اللسان الكثيرة جداً؟ منها اإلدانة والكذب
والثرثرة والنميمة وعبارات الكبرياء والحسد ،والصراخ والشتيمة واالنتقاد

الهدام والحلفان والكالم الجارح ،والتسرع ،والدمدمة ،والكالم الذي ال

معنى له ،وال يبني ،بل وبعضنا يستخدم اللسان بحركات سخرية وتهكم.

حتى أننا لو جلسنا مع أنفسنا كل فترة زمنية لوجدنا ما ُيخجل من
الخطايا التي نرتكبها يومياً بواسطة اللسان ،لكن يجب االنتباه جيداً
فالرب يسوع يقول :من فضلة القلب يتكلم اللسان .إذاً كل خطايا اللسان

مصدرها القلب الشرير ،والفكر الذي ال يقدر أن يسيطر على اللسان.

وعالج األمر ليس سهالً لكنه متاح وضروري ،فقط سلم حياتك للرب

وأعطه قلبك فيطهره ،ويجعل منك إنساناً جديداً حلو المعشر والكالم.

قصة العدد :أتمنى أن أكون تلفا از.
طلبت معلمة من طالبها في المدرسة االبتدائية أن يكتبوا موضوعاً
يطلبون فيه من اهلل أن يعطيهم ما يريدون .وبعد العودة إلى منزلها

جلست تق أر ما كتبوا ،وقد أثار عاطفتها موضوع أدمع عيناها .وصادف

ذلك دخول زوجها البيت ،فسألها :ماالذي يبكيك يا زوجتي العزيزة؟

فقالت :موضوع التعبير الذي كتبه أحد الطلبة .خذ وأقرأه بنفسك .فأخذ
يق أر :إلهي أسألك في هذا المساء طلباً خاصاً جداً .أرجوك اجعلني تلفا اًز!

إني أريد أن آخذ مكانه ،ألحتل مكاناً خاصاً في المنزل ،فتتحلق أسرتي

حولي ،ويأخذون كالمي مأخذ الجد ،وأكون موضع اهتمامهم .فيسمعوني
دون مقاطعة أو توجيه أسئلة .أريد أن أتلقى العناية التي يتلقاها التلفاز

حتى عندما ال يعمل .أريد أن أكون بصحبة أبي عندما يصل إلى البيت

وهو متعب ،وأُريد من أمي أن ترغب في حتى وهي منزعجة أو حزينة،

وأريد من إخوتي وأخواتي أن يتنافسوا لكي يحصلوا على صحبتي .أريد

أن أسرتي تترك كل شيء جانباً حتى تقضي بعض الوقت معي .وأخي اًر
وليس آخ اًر أطلب منك يا إلهي أن تساعدني على إسعادهم ،وأن أرفه
عنهم .يا رب إني ال أطلب منك الكثير ،فقط اجعلني أعيش مثل أي

تلفاز .انتهى الزوج من القراءة فقال :يا إلهي ،إنه فعالً طفل مسكين ،ما

أسوأ أبويه .فبكت المعلمة مرة أخرى من تأثرها ،وقالت له:
إنه الموضوع الذي كتبه ولدنا.

مشهد ُيفرح القلب:
ذلك الحضور الكبير جداً من المؤمنين من أحد الشعانين حتى يوم
القيامة .هذا الحضور مهما كان دافعه من المجيء لكنه يفرح القلب
والنظر ،ويعطي األمل بغد أجمل .بل ويطرح سؤاالً في غاية األهمية:

ما الذي يمنعنا أن نتواجد في الكنيسة بهذا العدد كل يوم أحد؟ إنها

ساعتان من الزمن نلتقي فيها الرب بالصالة المشتركة مع إخوتنا أبناء

الكنيسة الواحدة الذين ُنسر أيضاً باللقاء بهم ،واالطمئنان عن أحوالهم.
 +المجلس الملي :قرر في اجتماعه األخير برئاسة نيافة المطران ايليا
باهي ،وحضور األب كميل اسحق ما يلي:

 2ـ ـ ـ تحديد موعد انتخابات المجلس الملي لدورة انتخابية جديدة يوم
األحد  20حزيران (2022التفاصيل في العدد القادم من حاد بشابو).

 2ـ ـ ـ ثبت المجلس احتفالية عيد كنيسة مار يعقوب النصيبيني ـ ـ ـ رعيتنا
يوم  22أيار في صالتنا على هنري بوراسا .االحتفال يتضمن أناشيد

سريانية تؤديها جوقة كنيستنا ،وغيرها من الفقرات إلى جانب لقمة محبة

مشتركة بحيث تحضر كل عائلة معها أكلة ونشترك جميعاً كعائلة
واحدة في مائدة واحدة ،بمناسبة عيد رعيتنا.

 3ـ ـ ـ إعطاء فرصة أخيرة لمن يريد من الشباب أن ينضم لعضوية لجنة
الشباب حتى نهاية شهر نيسان الحالي.

 4ـ ـ ـ أجرى المجلس كعادته تقييماً شامالً الحتفاليات العيد جميعها.

 +اليوم األحد عمادة الطفل انطوان ابن مهند ومارلين كنعو .تهانينا
للمعتمد وذويه ،وليحل نور الرب يسوع في حياته مدى الدهر.

 +األحد الماضي أقام المجلس الملي غداء عيد القيامة في مطعم

السلطان ،شارك فيه عدد جيد من عائالت الكنيسة الذين تبادلوا التهاني
بالعيد ،وخرجوا شاكرين اللجنة االجتماعية بالمجلس ممثلة باألخوين

شمعون أسمر -يوسف دنحو على جهدهما المبذول.

 +اليوم األحد تستمر االجتماعات الدورية ألخوية العائلة بعد األعياد.

 +يعلن المجلس الملي لشباب كنيستنا من عمر  21عاماً عن فتح باب

الترشح لالنضمام إلى إدارة لجنة الشباب .فمن يرغب أن يبادر إلى
تسليم طلب ترشيحه الخطي إلى األخ جاك بدرية نائب رئيس المجلس.

 +ذكرى الشهداء السريان األبرار .برعاية نيافة المطران ايليا باهي
يدعوكم المجلس الملي إلى صالة الشهداء السريان على بارك األكادي،

وذلك في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم األحد  29نيسان ،2022

وليكن ذكرهم مؤبدا.

 +بمناسبة عيد األم تدعوكم لجنة السيدات إلى غداء يوم العيد في
مطعم ليالي بيروت ،وذلك يوم األحد  23أيار  .2022ثمن البطاقة
 ،$30والتفاصيل والحجز لدى السيدة مهى حنا القس.

 +باشراف سيدنا المطران تعود اجتماعات دراسة الكتاب المقدس مجدداً

في السابعة من مساء الثالثاء القادم في صالة كنيستنا.

 +بلغت واردات الصينية يوم أحد القيامة ( .$)2770والتبرعات في

المغلفات ( .$)4409وتبرعات الورود للجمعة العظيمة (.$)2212

 +في إطار حملة التبرعات التي دعا إليها المجلس الملي في كنيستنا
بلغت التبرعات التي تم تقديمها إلى شعب سوريا بسبب األحداث التي
تمر بالوطن الغالي (.$)2131

بارك اهلل عطاياكم ،وال زال باب التبرع مفتوحاً حتى شهر أيار القادم.

سريانيات:

ألول مرة بعد الجلطة الدماغية التي تعرض لها منذ أشهر ،يدخل نيافة
المطران عبد األحد شابو مطران السويد للسريان األرثوذكس إلى كنيسته

محموالً على كرسي ،وذلك خالل قداس يوم عيد القيامة ،األمر الذي

أفرح قلوب أبناء رعيته لتماثله إلى الشفاء ،وقد ظهر األمر جلياً خالل

كلمته التي ألقاها ُمقدماً الشكر والحمد للرب على عنايته ،وشاك اًر أبناء

الرعية وسائر اإلخوة واألصدقاء على محبتهم واهتمامهم.

صباح الورد:

صباح الورد إلى الشباب والصبايا من أبناء الكنيسة الذين ساهموا ألول
مرة في حمل النعش يوم جمعة اآلالم .

صباح الورد إلى لجنة السيدات التي كعادتها الدائمة تحضر الورود
والخل ،والبيض والكعك خالل أسبوع العيد.

صباح الورد إلى الشمامسة كبا اًر وصغا اًر ،ووكيل الكنيسة على التزامهم
وتواجدهم الدائم خالل صلوات أسبوع العيد.

صباح الورد إلى جوقة مار يعقوب للترانيم على خدمتهم المميزة التي
قدموها في جميع الصلوات من الشعانين حتى القيامة.

صباح الورد إلى عائالت كنيستنا التي توافدت بكثرة للمشاركة في

صلوات أسبوع العيد .وكل عام والجميع بألف خير.

تبرعات لمساعدة العائالت المسيحية والسريانية في سوريا
يقوم المجلس الملي القيام بحملة تبرعات لمساعدة إخوتنا المسيحيين
والسريان في سوريا بسبب األزمة االقتصادية الصعبة التي تمر
بالوطن الغالي من جراء األحداث األخيرة .علماً أن الكنيسة ال تقدم
ايصاالت تبرعات ألجل الضرائب ألن تبرعاتكم ألهل سوريا لن

تدخل في حسابات الكنيسة ،بل نحن وسيلة فقط الستالم التبرعات،
وايصالها للمحتاجين الكثر في سوريا وذلك بواسطة نيافة المطران

ايليا باهي حيث سيستلم المبلغ الذي ستتكرمون به ويوصله إلى
أصحاب الشأن ليوزعوه بمخافة اهلل ومرضاته .من يود التبرع
يستطيع تسليم المبلغ ألي عضو من أعضاء المجلس الملي .
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ت َمِلكاً َعلَى ِإ ْس َرائِ َ
ام َعةُ ُك ْن ُ
َ
ذ ْكر ع ْن َد الذ َ
ين َي ُك ُ َ َ ْ ُ ْ
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ت َقْلبِي لِلسُّؤ ِ
ال والتَّ ْفتِ ِ
ت
َّه
ج
و
و
يش بِاْل ِح ْك َم ِة َع ْن ُك ِّل َما ُع ِم َل تَ ْح َ
ُ
َ
ْ
أُ
ُور َشل َ
َ
يمَ َ .
ِ ِ 24
السَّماو ِ
ت ُك َّل
اتُ .ه َو َع َناء َرِديء َج َعلَهَا اهللُ لِ َبنِي اْل َب َش ِر لِ َي ْعُنوا ف
يهَ .أرَْي ُ
ََ
ِ
َعم ِ
َّ
الش ْم ِ
ض
ت
ال الَّتِي ُع ِملَ ْ
ت تَ ْح َ
س فَِإ َذا اْل ُك ُّل َباطل َوقَ ْب ُ
األ ْ َ
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ِ
ِ
َن ُيقَ َّوَمَ ،و َّ
َن ُي ْج َب َر22.أ ََنا
الر ِ
ِّ
يح .اَأل ْ
ص الَ ُي ْمك ُن أ ْ
َع َو ُج الَ ُي ْمك ُن أ ْ
الن ْق ُ
ت ِح ْك َمةً أَ ْكثََر ِم ْن ُك ِّل َم ْن
ت َو ْازَد ْد ُ
ت َقْلبِي قَائِالًَ " :ها أ ََنا قَ ْد َعظُ ْم ُ
اج ْي ُ
َن َ
َكان قَْبلِي علَى أ ِ
ير ِم َن اْل ِح ْك َم ِة
يمَ ،وقَ ْد َأرَى َقْلبِي َكثِ اً
َ
َ
ُ
ُور َشل َ
27
ِ
ت َقْلبِي لِ َم ْع ِرفَ ِة اْل ِح ْك َم ِة َولِ َم ْع ِرفَ ِة اْل َح َماقَ ِة َواْل َج ْه ِل،
َّه ُ
َواْل َم ْع ِرفَة"َ .وَوج ْ
يح21.أل َّ
ت أ َّ
َن ِفي َكثَْرِة اْل ِح ْك َم ِة َكثَْرةُ اْل َغ ِّم،
الر ِ
ض ِّ
فَ َع َرْف ُ
َن ه َذا أ َْيضاً قَ ْب ُ
يد ُح ْزناً.
يد ِعْلماً َي ِز ُ
َوالَِّذي َي ِز ُ

Today’s Bible reading (John 20:18-29):

Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen
the Lord, and that He had spoken these things to her. Then, the
same day at evening, being the first day of the week, when the
doors were shut where the disciples were assembled, for fear of
the Jews, Jesus came and stood in the midst, and said to them,
“Peace be with you.” When He had said this, He showed them
His hands and His side. Then the disciples were glad when they
saw the Lord. So Jesus said to them again, “Peace to you! As the
Father has sent Me, I also send you.” And when He had said
this, He breathed on them, and said to them, “Receive the Holy
Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven them; if
you retain the sins of any, they are retained.” Now Thomas,
called the Twin, one of the twelve, was not with them when
Jesus came. The other disciples therefore said to him, “We have
seen the Lord.” So he said to them, “Unless I see in His hands
the print of the nails, and put my finger into the print of the
nails, and put my hand into His side, I will not believe.” And
after eight days His disciples were again inside, and Thomas
with them. Jesus came, the doors being shut, and stood in the
midst, and said, “Peace to you!” Then He said to Thomas,
“Reach your finger here, and look at My hands; and reach your
hand here, and put it into My side. Do not be unbelieving, but
believing.” And Thomas answered and said to Him, “My Lord
and my God!” Jesus said to him, “Thomas, because you have
seen Me, you have believed. Blessed are those who have not
seen and yet have believed.”
Comment on Today’s Biblical Verse: “Likewise, the tongue

is a small part of the body, but it makes great
boasts.”(James 3:5)
Have we heard of the ‘sins of the tongue’? There are many of
them, for example condemnation, lying, chatter, boastfulness,
envy, screaming, cursing, swearing, negative criticism, harsh
talking, impatience, grumbling, sarcasm, and many others. They
are that common that if we started to think and reflect about it,
we will find that we do these sins very often. We have to pay

attention though; the Lord Jesus tells us: “...For the mouth
speaks what the heart is full of”. Therefore, all the sins of the
tongue originate from the evil heart and from the mind that
cannot control the tongue. This problem cannot be resolved
easily if we depend on ourselves. Instead, we have to surrender
our life to the Lord, and to give him our heart to cleanse it. He
will make you a new human being, with gentleness and
meekness in your tongue.
Story of the Day: I wish I were a TV
A teacher from Primary School asks her students to write an
essay about what they would like God to do for them… At the
end of the day, while marking the essays, she read one that
made her very emotional. Her husband, who had just walked in,
saw her crying and asked her: - ‘What happened?’ She
answered- ‘Read this. It is one of my students’ essays.’ ‘Oh
God, tonight I ask you something very special: Make me into a
television. I want to take its place and live like the TV in my
house. Have my own special place, and have my family around
ME. To be taken seriously when I talk…. I want to be the centre
of attention and be heard without interruptions or questions. I
want to receive the same special care that the TV receives even
when it is not working. Have the company of my dad when he
arrives home from work, even when he is tired. And I want my
mom to want me when she is sad and upset, instead of ignoring
me… And… I want my brothers to fight to be with me… I want
to feel that family just leaves everything aside, every now and
then, just to spend some time with me. And last but not least,
ensure that I can make them all happy and entertain them…
Lord I don’t ask you for much… I just want to live like a TV.’
At that moment the husband said: - ‘My God, poor kid. What
horrible parents!’. Then she cried saying: “It’s the essay which
our own son has written”.
What a great scene: to see that many believers attending the
Passion Week from the Palm Sunday till Easter. Whatever their
motivation to come to church was, this scene brings pleasure,
and gives us hope in the future. However, one important

question comes up: What is the thing that prevents us from
coming and filling up the church every Sunday? It is only two
hours where we meet our brothers and sisters in Christ to
celebrate and pray together, and it is a great opportunity of
fellowship and catching up.
+ Last Sunday, the baptism of baby boy Antoine, son of
Muhannad and Marlene Kano. We congratulate the baptized
child and his family, praying that the light of the Lord shine up
on his life.
+ Last Sunday, the Board of trustees arranged for Easter lunch
at Al-Sultan restaurant. A good number of families from church
participated, where they had a chance to enjoy themselves, and
meet with family and friends, congratulating them on the Easter
and thanking the social committee within the Board, represented
by Mr. Shamoun Asmar and Yousef Danho for their efforts.
+ The board of directors would like to invite all youth aged 18+
who are interested in joining the youth committee to apply in
writing to Mr. Jack Badrieh, the board’s VP.
+ Memorial of Syriac Martyrs: With the blessings of His
Eminence Archbishop Elia Bahi, the Board of Trustees would
like to invite you for a prayer to commemorate the Syriac
Martyrs at Acadie Park. Prayer will be held on Sunday, April
29, 2012, at 3 pm.
+ On Mother’s day, the Ladies Auxiliary would like to invite
you for lunch at Layali Beirut Restaurant, on Sunday May 13,
2012. Tickets are $30. For more details please contact Mrs.
Maha Hanna Alkass.
+ With the blessings of His Eminence, we resume our weekly
bible study meetings at our church’s hall this Tuesday at 7 pm .
+ Plate collection for Easter Sunday was ($2770) + donations in
envelops ($4409) and donations by Great Friday’s flower sale
($2156)
+ We thank all who donated money to support the Syriac people
in Syria. So far, we have received $6535. We thank you so
much; you are always in our prayers. We are still receiving
donations till May.

Syriacs:
For the first time after suffering a stroke several months ago,
His Eminence Archbishop Abdulahad Shabo, bishop of Sweden
for the Syriac Orthodox church, entered the church carried on a
chair, during the Easter mass. This entrance and his presence
have brought a lot of joy to the hearts of the parishioners, as he
is recovering from the illness. This recovery was clear from the
sermon he gave. We thank the Lord for taking care of his son,
and we thank all the parishioners, brother and sisters for their
love and support.
Have an Awesome Morning:
To the male and female youths of our church, who participated
for the first time in carrying the Lord’s coffin on the Great
Friday
To the Ladies Auxiliary, who provided as usual, flowers,
vinegar, eggs and cookies through March break.
To the deacons, old or young, and to the church’s secretary, who
continue to come to the church even during various Passion
Week praying gatherings.
To the choir of St. Yacoub’s for their excellent singings during
the Passion Week from Palm Sunday to Easter Sunday
To our church’s families who continued to come, in increasing
number during Passion week.
Donate to Help Our Christian and Syriac Families in Syria
Because of current situation in Syria, the Board of Trustees has
decided to collect donations, dedicated to help our brothers and
sisters there. Therefore, we would like to let you know that you
have a chance now to help your families back in Syria by
donating whatever you want. No receipts will be issued for
these donations as all the money is going directly to the people
who need it in Syria and nothing will go to the church financial
account. His Eminence Archbishop Elia Bahi will receive all
the donations, and will deliver it to the people in charge to make
sure that all money go to those who need it, according to the
Lord’s will.

قداس عيد القيامة

