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إلي ىذا الشعب بفمو ،ويكرمني بشفتيو ،وأما قمبو
آية العدد :يقترب ٌ
فمبتعد عني بعيداً(متى ٘ٔ.)8 :

الزيارة األوخيي لل

كنائسنا في أونتاريي

حكمة العدد :كممة اهلل تعكس صورةِ ما نحن عميه بالحقيقة.

 ٕ8آب ٕٓٔٔ/

ٗNo: ٔ8

األحد الثامن عشر بعد القيامة

النص اإلنجيمي (متى  1 :4ـ :)11
الرو ِح لِيج َّر ِ ِ
ثَُّم أُص ِع َد يسوعُ إِلَى اْلب ِّري ِ
ام
َّة ِم َن ُّ
َُ َ
َ
يس .فََب ْع َد َما َ
ب م ْن ِإْبم َ
ْ َُ
صَ
ِ
اع أ ِ
ِ
ِ
ال لَوُ" :إِ ْن
َخ اً
ين َنيَ اً
ب َوقَ َ
ين لَْيمَةًَ ،ج َ
ير .فَتَقَ َّد َم إِلَ ْيو اْل ُم َجِّر ُ
ار َوأ َْرَبع َ
أ َْرَبع َ
ِ
ِِ ِ
ِ
وب:
اب َوقَ َ
الَ " :م ْكتُ ٌ
ُك ْن َ
ت ْاب َن اهلل فَ ُق ْل أ ْ
َج َ
َن تَص َير ىذه اْلح َج َارةُ ُخ ْب اًز" .فَأ َ
اإل ْنسان ،ب ْل بِ ُك ِّل َكمِم ٍة تَ ْخرج ِمن فَِم ِ
اهلل" .ثَُّم
ُُ ْ
لَ ْي َس بِاْل ُخ ْب ِز َو ْح َدهُ َي ْح َيا ِ َ ُ َ
َ
ِ
ال لَوُ:
يس إِلَى اْل َمِد َين ِة اْل ُمقَ َّد َس ِةَ ،وأ َْوقَفَوُ َعمَى َج َن ِ
اح اْليَ ْي َك ِلَ ،وقَ َ
أَ
َخ َذهُ إِْبم ُ
"إِن ُك ْنت ابن ِ
وب :أََّنو ي ِ
وصي
اهلل فَا ْ
َس َف ُل ،ألََّنوُ َم ْكتُ ٌ
ْ
ُ ُ
َ َْ
ط َرْح َن ْف َس َك إِلَى أ ْ
مالَئِ َكتَو بِ َك ،فَعمَى أي ِادي ِيم ي ْح ِممُ َ ِ
صِد َم بِ َح َج ٍر ِر ْجمَ َك" .قَ َ
ال لَوُ
َ َ ْ َ
ُ
ون َك ل َك ْي الَ تَ ْ
َ
ِ
الر َّ
يس إِلَى
وب أ َْيضاً :الَ تُ َجِّرب َّ
ب إِليَ َك" .ثَُّم أ َ
َي ُسوعَُ " :م ْكتُ ٌ
َخ َذهُ أ َْيضاً إِْبم ُ
يك ِ
ِ
ِ
ىذ ِه
ُع ِط َ
يع َم َمالِ ِك اْل َعالَِم َو َم ْج َد َىاَ ،وقَ َ
ال لَوُ" :أ ْ
َجَبل َعال ج ِّداَ ،وأ ََراهُ َجم َ
ِ
ان!
ت ِلي"ِ .ح َينئٍِذ قَ َ
ال لَوُ َي ُسوعُ" :ا ْذ َى ْ
ت َو َس َج ْد َ
يعيَا إِ ْن َخ َرْر َ
ب َيا َش ْيطَ ُ
َجم َ
ِ
وب :لِ َّمر ِّ
يسَ ،وِا َذا
ألََّنوُ َم ْكتُ ٌ
ب إِل ِي َك تَ ْس ُج ُد َوِايَّاهُ َو ْح َدهُ تَ ْعُب ُد" .ثَُّم تََرَكوُ إِْبم ُ
ِ
ت تَ ْخِد ُموُ.
ص َار ْ
اء ْ
ت فَ َ
َمالَئ َكةٌ قَ ْد َج َ
تعميق عمى اآلية اإلنجيمية:
آية اليوم قاسية جداً ،بل ىي ىزة من الرب لكل واحد منا .فنحن نستخدم
خالل اليوم الواحد كممة يارب عشرات المرات .ونعتقد أننا نصمي إذا

تمتمت شفاىنا بكممات مكررة معتادة .بل نظن أننا نعطي الكرامة والمجد
الالئقين لمرب باستخدام عبارات منمقة عنو ،وخاصة أمام اآلخرين .لكن

الحقيقة المرة والمؤلمة لقمب اهلل أننا نكذب عمى أنفسنا ونعتقد أنا قادرين

عمى فعل ذلك مع الرب أيضاً .لكنو الوحيد الذي يعرف القموب عمى

حقيقتيا .فتعال اليوم يا أخي لنعطي قمبنا لمرب ،ونسممو حياتنا ال

الشفتان فقط ،ولتالحظ أعيننا طرقو.

قصة العدد :أشرف رسالة حب.
بعد ٕٔ سنة من زواجي وجدت بريقاً جديداً من الحب.

فالمرأة التي أرادت زوجتي أن أخرج وأقضي وقتاً معيا كانت أمي التي

ترممت منذ  ٔ9سنة ولكن مشاغل العمل وحياتي اليومية ومسؤوليات

أطفالي جعمتني ال أزورىا إال ناد اًر .في يوم اتصمت بيا ودعوتيا إلى

العشاء ،فسألتني :ىل أنت بخير؟ فأجبتيا :أنا ممتاز ولكني أريد أن
أقضي وقتاً معك يا أمي .قالت :نحن فقط! ثم استدركت :أحب ذلك

كثي اًر .في يوم الخميس وبعد العمل مررت عمييا وأخذتيا كنت مضطرباً

قميالً ،وعندما وصمت وجدتيا ىي أيضاً كذلك .كانت تنتظر عند الباب

مرتدية مالبس جميمة ،ويبدو أنو آخر فستان قد اشتراه أبي قبل وفاتو.
ابتسمت أمي مثل مالك ،وقالت :أخبرت الجميع أنني سأخرج اليوم مع

ابني ،وقد فرحوا ألجمي ،وال يستطيعون انتظار األخبار التي سأقصيا
عمييم بعد عودتي .ذىبنا إلى مطعم جميل وىادئ .تمسكت أمي بذراعي
وكأنيا السيدة األولى .بعد أن جمسنا بدأت أق أر قائمة الطعام ألنيا ال

إلي بابتسامة عريضة عمى
تستطيع قراءة األحرف الصغيرة ،كانت تنظر ٌ
شفتييا المجعدتين ،وقاطعتني قائمة :كنت أنا من أق أر لك وأنت صغير.
أجبتيا :لعمي أىديك شيئاً من سابق فضمك عمي .ارتاحي ِ
أنت يا أمي.
ّ
تحدثنا كثي اًر أثناء العشاء .قصص قديمة وجديدة ،ولكنيا ممتعة لمغاية
لدرجة أننا نسينا الوقت إلى ما بعد منتصف الميل! وعندما وصمنا إلى
باب بيتيا قالت :أوافق أن نخرج سوياً مرة أخرى ولكن ىذه المرة عمى

حسابي ،فقبمت يدىا وودعتيا .بعد ذلك بأيام قميمة توفيت أمي بنوبة
قمبية .حدث ذلك بسرعة كبيرة لم أستطع عمل أي شيء ليا .وبعد عدة
أيام وصمتني رسالة عبر البريد من المطعم الذي تعشينا فيو مع مالحظة

مكتوبة بخط يدىا :دفعت الفاتورة مقدماًُ .كنت أعمم أنني لن أكون

موجودة .الميم دفعت العشاء لشخصين ،لك ولزوجتك ألنك لن تقدر أن
تتخيل ما معنى تمك الميمة بالنسبة لي .أحبك يا ولدي .في ىذه المحظة

فيمت وقدرت معنى كممة 'حب'.

أخبارنا:

 +يوم العائمة ىو عنوان النشاط الذي تقيمو أخوية العائمة بمناسبة مرور
عام عمى تأسيسيا ،وذلك يومي السبت واألحد ٖ ٗ-أيمول القادمين في
صالة مار يعقوب -ىنري بوراسا .ىناك برنامج منوع في انتظار األطفال
والعائالت ابتداء من الكرمس الذي يقام يوم السبت مع برنامج مميز من

فرقة كيبيكية لألطفال ،وعرض فيمم سينمائي ىادف .ثمن البطاقة ٓٔ$
لكل طفل تتضمن وجبة الطعام وىدية وبرنامج األلعاب .ويوم األحد
غداء باربكيو مع فقرة سريانية من جوقة كنيستنا بإشراف األب كميل

اسحق .يمييا فقرة تراثية .البطاقة ٘ٔ $لمكبار و $7لمصغار .البطاقات

عند األخوة :يعقوب دنحو -فيد رزق اهلل -يوسف دنحو-صبحي بشارة-

مازن مواس -بسام زكو.

 +نظ اًر لقرب إنتياء عمل المجنة الحالية في نياية أيمول القادم ،يعمن
المجمس الممي عن بدء الترشيح لعضوية لجنة السيدات لدورة إنتخابية

جديدة لمدة سنتين .فمن ترغب باالنتساب إلى لجنة سيدات كنيسة مار
يعقوب في مونتريـال أن تتقدم بطمب ترشيحيا ألمين سر المجمس الممي

األخ إلياس قومي.

 +بعد انتياء النادي الصيفي الرياضي ينطمق النشاط الرياضي في
كنيستنا بتمارين كرة القدم يوم السبت ٓٔ أيمول ٕٔٔٓ  .والجديد ىو

تدريبات الكاراتيو لألطفال من عمر ٘ ولغاية ٗٔ سنة ،والتي تنطمق يوم

الجمعة  9أيمول بإشراف المدرب القدير مارون ثابت بمعدل مرة واحدة
في األسبوع مساء كل يوم جمعة .التفاصيل عند األخ كابي يوسف.

 +نعممكم أن العدد الخامس من مجمة حاد بشابو سيصدر في شير
أيمول القادم .فمن لديو أي إعالن عن مناسبة أو عن عممو ،أن يزودنا
بو في اسرع وقت ممكن .كما أننا نقبل التبرعات التي تساىم في تغطية

مصاريف العدد ،مع الشكر لممؤمن المتبرع بمبمغ ٕٓ.$

يتجدد في السابعة والنصف من مساء كل ثالثاء في صالة
 +الموعد
ّ

ماريعقوب ـ ـ ىنري بوراسا مع األمسيات الروحية لتفسير الكتاب المقدس.

 +رحمة نيويورك :لعل عبارة (رحمة من العمر) خير وصف يمكن أن
نصف بو الرحمة التي قامت بيا أخوية العائمة في كنيستنا السريانية في
مونتريـال إلى نيويورك في الفترة مابين  ٕٔ-ٔ9آب ٕٔٔٓ بمشاركة

ٗٗ شخصاً منيم أربع عائالت من األخوية تعاونوا جميعاً عمى إنجاح
الرحمة التي تُقام ألول مرة في كنيستنا .البرنامج كان ممتمئاً عمى آخره
يبدأ في السابعة صباحاً ولغاية العاشرة ليالً زارت خاللو الرحمة معالم
مدينة نيويورك الجميمة .عوامل عدة ساىمت بنجاح الرحمة انطالقاً من
الروح الجميمة التي جمعت بين أعضائيا ،والتزاميم بالمواعيد بدقة

المميز الذي أعدتو الشركة المنظمة وبسعر
متناىية ،مرو اًر بالبرنامج
ّ
ممتاز ،وصوالً إلى الطقس الرائع .وال يفوتنا أن نذكر الشماس جميل
يوسف الذي أقام سمسمة وصالت تراثية مميزة بمرافقة آلة العود .وأن
نشكر اهلل الذي رافق أفراد الرحمة من خالل الصموات والترانيم ،وبعنايتو

بالجميع حتى العودة بخير إلى مونتريـال ،والى المزيد من ىذه المقاءات

األخوية الجميمة.

 +بمغت واردات الصينية يوم األحد ٕٔ آب (ٗٔ٘).$

سريانيات :أطمق موقع قنشرين السرياني االلكتروني ،ومقره حمب -سوريا

مدرستو االفتراضية األولى في العالم لتعميم المغة السريانية لألجانب وفق
أحدث المناىج والطرق العممية الحديثة .صاحب الفكرة ىو الميندس بيير

جرجي مؤسس الموقع ،ولمن يرغب في تعمم السريانية يستطيع استخدام

المغة العربية أو االنكميزية وىما المغتان المعتمدتان لمتدريس .لممزيد من
التفاصيل

زوروا

موقع

المدرسة

عمى

العنوان

التالي:

www.syriacschool.com
صباح الورد :إلى كل أطفال كنيستنا الغوالي وقد انطمق العام الدراسي
الجديد .نصمي إلى الرب ليبارك حياتكم ،ويوفقكم ويعطيكم أن تنموا في
القامة والنعمة والحكمة .أنتم أمل كنيستنا ومستقبميا الذي نتمناه أن يكون

مثم اًر بثمار اإليمان والتوبة والعيش مع اهلل باستقامة ،ومع الناس
بالفضيمة .كذلك أنتم فرحة أىمكم وأمميم في دنياىم وألجمكم يرخص كل

غال .صباحكم ورد يا أحمى الورود.
قرأت لك :ماذا سيحدث لو تعاممنا مع كتابنا المقدس كما نفعل مع

موبايالتنا؟ بقمم فايا القس ميخائيل يعقوب عن موقع أولف.

ماذا سيحدث لو تعاممنا مع كتابنا المقدس كما نفعل مع موبايالتنا؟
ممناه في محا ِ
فظنا أَو جيوبِنا،
ماذا لو َح َ
َ
الستِ ْرجاعو إن ْنسيناه،
ماذا لو ُع َ
دنا ْ

عدة مرات في اليوم،
حناه ّ
ماذا لو تَصفّ َ
استخدمناه لتَْمقي رسائل ِم ْن السماء،
ماذا لو ّأننا
َ
يش بدونو،
ماذا لو ّأننا
َن َن ِع َ
َ
عاممناه وكأننا ال َنستطيعُ أ ْ
أعطيناه ألحبائنا كيداية،
ماذا لو ّأننا
َ

استخدمناه بينما نسافر،
ماذا لو أننا
َ
استخدمناه في حاالت الطوارئ،
ماذا لو ّأننا
َ
ىب وتبحث ،أين كتابي المقدس؟
ىذا
لج ْعمك ت ْذ ُ
شيء َ
ُ

وىناك شيء آخر ال يوجد فى موبيالتنا فنحن لن نقمق أبداً بأن كتابنا

سدد الفاتورةَ ُمقدماً!
المقدس سيتوقف ،ألن الرب يسوع المسيح ّ
إخوتي ىذه دعوة لنتأمل معاً...

تبق مجرد عالقة عبد بسيده إنما أصبحت عالقة ابن
إن عالقتنا بربنا لم َ
بأبيو .فكما أن االبن يشكي ألبيو مشاكمو وىمومو ومتاعبو ،واألب
ينصحو ويخفف من أوجاعو وآالمو ،كذلك ىي العالقة بيننا وبين إلينا

الحنان .فبالصالة نكمّمو ،وبقراءتنا لمكتاب المقدس ىو يكمّمنا ،فيل تكمّم
ّ
الرب وتسمع صوتو يومياً؟!
ىل تتراسل مع رب المجد يسوع كما تراسل أصدقائك بالموبايل؟
ىذه دعوة لمتأمل ومراجعة الذات لنصحو قبل أن يفوت األوان.

إن قراءة الكتاب المقدس الزمة في كل وقت .في وقت الضيق والتعب

والضعف ،ألن في كالم ربنا قوة لنا وخالصاً ونجاة من كل متاعبنا.
وفي وقت الرخاء والفرح واإلحساس بالقوة والراحة ،ألن القوة والراحة
والفرح الحقيقي ىو بعيشنا كالم يسوعنا مخمصنا وفادينا وحبيبنا .لو

نحسب الوقت الذي نمضيو في مشاىدة مسمسالت الدراما السورية وأفالم

السينما المصرية وأكشنات ىوليوود أمريكا ورومانسيات بوليوود اليند

و و و و ،...لو نحسب الوقت الذي نمضيو عند الجارة الفالنية
والصديق الفالني ،لو نحسب الوقت الذي نمضيو حتى في تصفح مواقع
األنترنت لو نحسب ولو ولو ...لشعرنا بفظاعة أن نيتم بالماديات

الزائمة ،وننسى حياتنا األبدية الباقية إلى دىر الدىور.

Today’s Bible reading (Matthew 4:1-11):
1
Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be
tempted by the devil. 2 And when He had fasted forty days and
forty nights, afterward He was hungry. 3 Now when the tempter
came to Him, he said, “If You are the Son of God, command
that these stones become bread.” 4 But He answered and said, “It
is written, „Man shall not live by bread alone, but by every word
that proceeds from the mouth of God.‟” 5 Then the devil took
Him up into the holy city, set Him on the pinnacle of the temple,
6
and said to Him, “If You are the Son of God, throw Yourself
down. For it is written: „ He shall give His angels charge over
you,‟ and,„ In their hands they shall bear you up, Lest you dash
your foot against a stone.‟” 7 Jesus said to him, “It is written
again, „You shall not tempt the LORD your God.‟” 8 Again, the
devil took Him up on an exceedingly high mountain, and
showed Him all the kingdoms of the world and their glory. 9
And he said to Him, “All these things I will give You if You
will fall down and worship me.” 10 Then Jesus said to him,
“Away with you, Satan! For it is written, „You shall worship the
LORD your God, and Him only you shall serve.‟” 11 Then the
devil left Him, and behold, angels came and ministered to Him.
Comment on Today's Biblical Verse:
“These people draw near to Me with their mouth, and honor Me
with their lips, but their heart is far from Me”(Matthew 15:8).
Today's verse is very harsh, in fact it is a strong shake from the
Lord to all of us. We call God and we use the word 'Lord' tens
of times a day. We think we are praying when we verbalize
some words that we don't even think of, and we think we are
praying and glorifying the Lord when we say nicely formed
sentences. We are lying to ourselves, and we think we can pull it
off on God Himself. We forget that He is the only one who
knows our reality; He is the one who tests our hearts. Therefore
dear brothers and sisters, come today, give your heart to the
Lord, surrender your heart to Christ not only our lips, and let's
keep our eyes unto him all the time.
Today's Story
After 21 years of marriage, my wife wanted me to take another
woman out to dinner and a movie. She said, "I love you, but I

know this other woman loves you too, and she would love to
spend some time with you". The other woman that my wife
wanted me to visit was my MOTHER, who has been a widow
for 19 years, but the demands of my work and my three children
had made it possible to visit her only occasionally. That night I
called to invite her to go out for dinner and a movie. "What's
wrong, are you well?" she asked. My mother is the type of
woman who suspects that a late night call or a surprise invitation
is a sign of bad news. "I thought that it would be pleasant to
spend some time with you," I responded. "Just the two of us."
She thought about it for a moment, and then said: "I would like
that very much."
That Friday after work, as I drove over to pick her up, I was a
bit nervous. When I arrived at her house, I noticed that she, too,
seemed to be nervous about our date. She waited in the door
with her coat on. She had curled her hair and was wearing the
dress that she had worn to celebrate her last wedding
anniversary. She smiled from a face that was as radiant as an
angel's. "I told my friends that I was going to go out with my
son, and they were impressed," she said, as she got into the car.
"They can't wait to hear about our meeting."
We went to a restaurant that, although not elegant, was very nice
and cozy. My mother took my arm as if she were the First Lady.
After we sat down, I had to read the menu. Her eyes could only
read large print. Half way through the entries, I lifted my eyes
and saw Mom sitting there staring at me. A nostalgic smile was
on her lips. "It was I who used to have to read the menu when
you were small," she said. "Then it's time that you relax and let
me return the favor," I responded.
During the dinner, we had an agreeable conversation - nothing
extraordinary but catching up on recent events of each other's
life. We talked so much that we missed the movie.
As we arrived at her house later, she said, "I'll go out with you
again, but only if you let me invite you." I agreed.
"How was your dinner date?" asked my wife when I got home.
"Very nice. Much more so than I could have imagined," I
answered.
A few days later, my mother died of a massive heart attack. It
happened so suddenly that I didn't have a chance to do anything

for her. Sometime later, I received an envelope with a copy of a
restaurant receipt from the same place mother and I had dined.
An attached note said: "I paid this bill in advance. I wasn't sure
that I could be there; but nevertheless, I paid for two plates - one
for you and the other for your wife. You will never know what
that night meant for me. I love you, son." At that moment I
understood the importance of saying, in time, "I LOVE
YOU" and to give our loved ones the time they deserve.
Because nothing is more important in life than family, and they
shouldn't be put off until "some other time.”
Our News
+ 'Family Day' is the theme of the activity the Family Fraternity
is arranging for, on the occasion of its first annual memorial.
This will be on the upcoming Saturday and Sunday September
3-4, 2011, at St. Yacoub's hall, Henri-Bourassa. A great
program awaits the families and their children, including a show
by a group from Quebec and a movie that carries a message on
Saturday (tickets are $10 for children, which includes a meal,
gifts and games). On Sunday, there will be barbecue lunch, a
Syriac activity lead by Rev Father Kamil Ishak, followed by a
traditional music activity (tickets are $15 for adults and $7 for
children). Tickets can be obtained from: Yacoub Danho, Fahed
Rizqallah, Yousef Danho, Subhi Bshara, Mazen Mawas,
Bassam Zakko.
+ As the summer sport club ends, a new sport club is starting in
September 10, 2011 with soccer training. The new item this year
is training in karate for children from 5-14 years, under the
supervision of the professional trainer Maron Thabet. This will
be once a week, every Friday evening. For more information,
please contact Mr. Gaby Youssef.
+ We are pleased to let you know that the fifth issue of Had
Bshabo magazine will be released this September. Those who
would like to post personal announcements or business ads
should contact us as soon as possible. In addition, we would like
to thank all those who would donate to cover the cost of this
issue.

+ Our bible study meetings will continue every Tuesday at 7:30
pm, at St. Yacoub's hall, Henri Bourassa.
+ The plate collection for Sunday August 21 was $514.
+ Trip to New York
'Once in a Life Time' is probably the best description of our trip
to New York. This trip was arranged by the Family Fraternity in
our Syriac church in Montreal, on August 19-21, 2011. All the
forty four participants, including four families from the Family
Fraternity worked together to make this trip successful. The
program was full to the brim, starting at 7 am each day, and
finishing at 10 pm, covering all the amazing attractions that
New York city offers. The great spirit that all participants had,
their commitment to the schedule of the trip punctually, the
great program that was prepared by the tourism agency, the
affordable ticket prices and the great weather that they were
blessed with, all these factors lead to the success of the trip. In
addition, Deacon Jamil Yousef amused the group with some
traditional songs and playing on (Oud). We thank God for His
presence among His people, in their prayers and hymns, until
they were back home in Montreal. We are looking forward to
more of these great meetings.
+ Syriacs
For the first time ever, a virtual school was started by
Qenneshrin, the Syriac webpage, to teach the Syriac language
using the most modern methodology. This was the idea of Eng.
Pierre Jirjy, who established Qenneshrin webpage. Either Arabic
or English languages can be used to learn Syriac. For more info,
please visit:
http://www.syriacschool.com/
+ Have an Awesome Morning! To our dearest children as they
go back to school. We pray to the Lord that you may succeed,
and grow in grace and wisdom. You are the hope and the future
of our church, and we want to see the fruits of the spirit in this
future, fruits of faith, repentance, and surrendering lives to the
Lord. Also, you are the hope and joy of your families; for you,
they would do anything. Have an awesome morning!

رحل كنيستنا لل
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