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آية العدد:
واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا( .متى .)21 :6

مشهد من احتفالية الميالد

حكمة العدد :ربما تتأخر األشياء الجميلة ،لكنها حتما سوف تأتي.
 26كانون األول1021/

No:153

أحد وحي يوسف

لنص اإلنجيلي (متى  11 :1ـ ـ :)52
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تعليق على اآلية االنجيلية:
اآلية توضح لنا الترابط المطلوب بين غفران الرب وغفران البشر.غالباً ما

يخلط اإلنسان بين مفهوم المسامحة والغفران .فالمسامحة ال تطلب عمالً

أو اعتذا اًر من المخطئ تجاه من يخطئ إليه ،بل تنبع من قلب اإلنسان
الذي تعرض لألذى (إن أخطأ إليك ،سامحه )..أي هو ال يحمل في قلبه
أي ضغينة لآلخر ،وان لم يلتقيا أو يتحادثا معاً.

أما الغفران فهو يحتاج إلى توبة واعتراف بالخطأ ،لذلك يعلمنا الرب في

الصالة الربانية أن نقول :واغفر لنا ذنوبنا ،كما نحن نغفر ..وكيف يغفر
اهلل لنا؟ بالتوبة ،فتعود العالقة معه إلى وضعها الطبيعي .وكيف نغفر
لمن يخطئ إلينا من البشر لكي تعود العالقة لطبيعتها؟ عندما يدرك أنه

أخطأ ويعترف بخطيئته ،وان لم يعتذر عنها .فاعترافه لربه ،ولنفسه
بالخطأ سوف يدفعه لالعتراف به لمن أخطأ بحقه.

قصة العدد :من لديه  3دقائق للمسيح (قدمها لنا األخ يوسف دنحو)
فنقل إلى
في إحدى المدن الكبرى وقع حادث سيارة ألحد رجال األعمالُ ،
المستشفى حيث أخبره األطباء أن ال أمل له في الحياة .كان ايمانه
وطيداً في وجود اهلل ،وكان الموت بالنسبة إليه مدخالً إلى ملكوته.

يضمهم إلى
أسرعت عائلته إليه وهو على وشك الموت ،وبينما كان
ّ
صدره ،كان يتمتم بضع كلمات في أذنه .عزيزتي ،قال لزوجته :لقد كنت
أيت
لي بالحق شريكة الحياة .سرنا معاً في النور والظلمة .وكثي اًر ما ر ُ
نور اهلل على محياك .إلى اللقاء يا حبيبتي .سأر ِ
اك في الصباح.
ثم التفت إلى ابنه الكبير وليد :مجيئك الى عائلتنا كان بركة ،أنت تحب

إله أبيك وتسعى لخدمته .استمر في النمو في كل فضيلة .إلى اللقاء .ثم
ِ
مألت قلوبنا بأعذب األلحان ،عندما
خاطب ابنته الصغيرة نعمة :لقد
سلّ ِ
مت حياتك للرب يسوع ،فاكتمل فرحنا بك .إلى اللقاء يا صغيرتي.

ثم أدار وجهه إلى راشد ودعاه إلى جانب سريره :راشد كان أملي بك

كبي اًر ،لكنك خيَّبت أمل والديك ،واتبعت طريق الهالك الواسع .لم تص ِغ

المخلًص .لكن اهلل وحده يعرف كم أنا أحبك .وداعاً يا ُبني.
الى دعوة ُ

مسك راشد يد والده وهو يجهش بالبكاء .أبي ،لماذا قلت لي وداعاً
ولآلخرين إلى اللقاء؟ يا ابني ،سوف ألتقي بهم في الصباح ألن كلمة اهلل
تؤكد لنا اللقاء في السماء ،ولكن تلك الكلمة اإللهية تؤكد لي إنني لن

أراك في األبدية ،فوداعاً يا راشد .وقع راشد على وجهه ،وصرخ صرخة

التوبة طالباً من اهلل أن يغفر له خطاياه ويجعله إنساناً جديداً في

المسيح .خاطبه األب :هل تعني ما طلبت يا راشد؟ أجابه الشاب
المنكسر القلب :اهلل يعلم أشواق قلبي .إذاً ،قد خلَّصك اهلل ولن يكون
وداعاً بل الى اللقاء يا ابني .وفي تلك اللحظة عينها لفظ أنفاسه األخيرة.

 +بحسب تقويم كنيستنا السريانية ُيصادف يوم غد االثنين  20كانون
األول تذكار الشهيدين مار بهنام وأخته سارة.
درسة الكتاب المقدس
 +في السابعة من مساء كل ثالثاء تستمر لقاءات ا
باشراف نيافة المطران ،في صالة كنيستنا ـ ـ هنري بوراسا.
 +نعلمكم أننا سوف ُنصدر العدد السابع من مجلة حاد بشابو الملونة.
فمن يريد نشر إعالن أو خبر مناسبة ما الرجاء االتصال معنا بأسرع
وقت ممكن ،كما نقبل التبرعات للمجلة مع الشكر.

 +نوزع عليكم اليوم تقويم الكنيسة السنوي لعام  .1023وهو لكل أبرشية
كندا السريانية األرثوذكسية ،ويصدر من مونتريـال.
 +تجدون لدى األخ انطون توما وكيل الكنيسة  C.Dترانيم للمرنمة

السريانية السورية ميشلين يوسف .األول بعنوان ترانيم ويتضمن مجموعة
ترانيم سريانية وعربية .والثاني للعائلة بعنوان :خروفو اللي بيحبو .ثمن

النسخة الواحدة  $5واألرباح تخصص لمساعدة المحتاجين في سوريا.
 +أخبار المجلس الملي:
يسر المجلس الملي في كنيستنا أن يدعوكم إلى حضور سهرة رأس السنة

مساء االثنين  32كانون األول  1021في صالة األقباط الكاثوليك-
الفالُ .يحيي الحفلة الـ  D.Jناثر .ووجبة الطعام الفاخرة من مطعم ليالي
بيروت .ثمن البطاقة للكبار  $55واألطفال من عمر  5إلى  21ثمن

البطاقة  .$50لمن يود الحجز واستالم البطاقات االتصال مع سكرتير

المجلس األخ شمعون أسمر  .235-201-2255وعضو المجلس األخ
يوسف دنحو  .522-573-7017وكل عام وأنتم بخير.

 +احتفالية عيد الميالد:
برعاية نيافة المطران مار أثناسيوس ايليا باهي ،وحضور األب كميل

اسحق .لجنتا السيدات والشبيبة الصغار(اليافعين) ومركز قنشرين للتعليم
المسيحي أقاموا البارحة السبت الكرمس الميالدي ،في صالة كنيستنا.

خالل اللقاء تمتع األطفال ببرنامج ألعاب وترانيم ميالدية أنشدها مركز

قنشرين ،وصفقوا كثي اًر لفرقة "الكرنك" الموسيقية الكيبيكية التي عزفت

مقطوعات ميالدية وعالمية ،وفي ختام عزفهم استقبل األطفال بابا نويل

مع هداياه الجميلة .كما ساهم الكبار بشراء ضيافة وحلويات العيد التي
أعدتها لجنة السيدات مشكورة.

إنه نشاط مميز من شبابنا وأطفالنا وسيداتنا .بارككم الرب اإلله ونحو
مزيد من هذه األنشطة الهامة.

 +بلغت واردات الصينية يوم األحد  9كانون األول (.$)659
رسالة محبة :إلى أبناء رعية مار يعقوب في مونتريـال
أعلن نيافة المطران عن حملة تبرعات (زوادة العيد) تقوم بها أبرشية كندا
لصالح إخوتنا المتضررين في سوريا بمناسبة أعياد الميالد ورأس السنة.

إخوتنا األحباء :اقترب العيد والزالت التبرعات دون مستوى الطموح ،مع
تقديرنا الكامل لكل المساهمين الكرماء .لكننا نشجع جميع اإلخوة على

مد يد العون إلخوتنا المحتاجين في سوريا .وكل عام وأنتم بخير.
ّ
صور حلوة في كنيستي:

المصالحات التي تتم بين اإلخوة المتخاصمين ،وخاصة في فترة األعياد.
إنها فرصة جيدة لكي يعيد فيها اإلنسان حسابه في عالقاته مع اآلخر
ويعترف بأخطائه ويطلب المسامحة عنها ،كما هو مطلوب من الطرف

فيتجنب اإلخوة المصالحات الشكلية التي ال تخرج من
اآلخر أيضاً،
ّ
القلب ،وال يعترف فيها اإلنسان باألخطاء التي ارتكبها بحق أخيه
اإلنسان.

صور غير مثالية في كنيستي:

في هذا العدد أيضاً من حاد بشابو لن نكتب عن السلبيات ،بل سننظر
إلى نصف الكأس المآلن ،طالبين من الرب أن يبارك رعاتنا ورعايانا في
كل مكان ،لما فيه مجد اسمه القدوس ،وخير الكنيسة جمعاء.

فقرة للتأمل:
تمسك بصليبك مهما كان ثقيالً .ألنه سوف يتغير في السماء إلى أجمل

إكليل.

سريانيات:
أرسل قداسة البطريرك زكا األول عيواص رسالة إلى المجمع المقدس

لكنيسة انطاكية للروم األرثوذكس يعزي فيها بانتقال غبطة البطريرك

اغناطيوس الرابع هزيم إلى األخدار السماوية إثر جلطة دماغية .مؤكداً

قداسته :أن الراحل الكبير قد جاهد الجهاد الحسن ،وحافظ على اإليمان،

وبرحيله عنا فقدت الكنيسة المقدسة المجاهدة على األرض وجهاً مشرقياً

بار اًز.

وتابع قداسته بالقول :نرفع الدعاء إلى ربنا يسوع المسيح رئيس الكنيسة
ليزف روحه الطاهرة إلى السماء بعرس مالئكي مهيب،
وعظيم أحبارها،
ّ
وليسكب الرب اإلله على قلوبكم جميعاً تعزياته اإللهية ،وليجعل هذه

المصيبة األليمة خاتمة ألحزاننا ،وليكن ذكره مؤبداً.

االشتراكات السنوية
إخوتنا األحباء أبناء رعية مار يعقوب أيام قليلة تفصلنا عن نهاية عام

 1021والكثير من العائالت لم تسدد اشتراكاتها السنوية التي تساهم في

مصاريفها الضرورية .إنه النداء األخير عبر حاد بشابو للتذكير بتسديد
االشتراك  .وكل عام وأنتم بخير.
صباح الورد :إلى األخ الياس زكو
إلي يا جميع المتعبين والثقيلي األحمال وأنا
الرب يسوع يقول :تعالوا ّ
أريحكم .وألنك متعب جسدياً بسبب مرض عضال ،نحاكي روحك
الجميلة جداً لكي تسمو فوق كل ألم وتعبر كل شدة باسم الرب يسوع.

أجدادنا كانوا يرددون :يا حيف على الرجال تمرض .وأنت وكل من
عرفك يشهد عن رجولتك ودماثة خلقك ومحبتك للجميع .ثق أن الرب
سوف يمنحك الشفاء وسيستجيب لطلباتنا الصادقة ألجلك .إنها شدة

وسوف تزول بإيمانك وصبرك وعمل روح الرب فيك ودعاء المحبين من
حولك وما أكثرهم .كل عام وأنت بخير.

يوم عيد الميالد ترقبوا العدد األول من صحيفة شلوميل:

ܳ ܺ
شلوميل ܳ
ܫܠܡ ܐܝܠ (شلوم إيل)
ܫܠ ܺܡܝܠ اسم سرياني مركب من كلمتين:

سالم اهلل .

شهرية مسيحية روحية ،تربوية لكل عائلة .تصدر في مونتريـال ،وتوزع في

كيبيك ـ ـ ـ أونتاريو.

الشعار :سالمي أُعطيكم (يوحنا.)17 :22
لماذا صحيفة مسيحية روحية ،عائلية وتربوية اليوم؟
 -2شلوميل وسيلتنا لنقل بشرى الخالص فنكون شهودًا لرب المجد سيدنا

ومخلصنا يسوع المسيح.
لنم ّد جسور المحبة بين الناس بمختلف انتماءاتهم
 -1شلوميل وسيلة ُ
وطوائفهم حيث نلتقي ونتحاور ،ونتواصل معكم لمعرفة احتياجاتكم
واالجابة على تساؤالتكم ،وارواء عطشكم للحق والمعرفة .نريد أن نكون

األداة التي تحرك قلب االنسان نحو أخيه االنسان.

 -3أنت مسيحيُ .كن قريباً .إذًا كيف تكون قريباً؟ من هو قريبي؟ نريد أن
نعزز الروح المسكونية بين الكنائس والمؤسسات ،فنبني معاً لبنة حقيقية
في مسيرة غربتنا األرضية لعلنا نلتمس نور الرب في وجه كل إنسان.

 -2نرجوها فسحة لألمل تقصدها ذاتنا الجميلة التي خلقت على صورة اهلل
القدوس الذي وحده يعطي للنفس سالمها ،وحيث سالم اهلل هناك ثمار
الروح من لطف وصالح وتعفف وطول أناة وفرح.

المالك ورئيس التحرير  :كابي جوزيف يوسف

 :األحد األخير من كل شهر

تاريخ االصدار

 :نيافة المطران ايليا باهي

الرعاية الروحية

 :الشماس فائز حنوش ـ ـ الشماس بسام جرجور

أسرة التحرير

التوزيع :في معظم الكنائس المسيحية والمكتبات والشركات والمحالت العربية.
االدارة :موبايل 522-691-9990 :ايميلshlomeel@gmail.com :
الموقع االلكتروني :تجدون أعداد صحيفة شلوميل على موقع مسيحي
ألكتروني

يحمل

نفس

االسم،
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ُكنا

قد

أطلقناه

في

شهر

آذار

التمويل :ال يوجد أية جهة تمول صحيفة شلوميل ،بل نعتمد على مساهماتكم
الخيرة ـ ـ ـ اعالناتكم التجارية ـ ـ ـ االشتراكات السنوية (االشتراك السنوي  $20ـ ـ ـ

يصل العدد إلى عنوانكم البريدي) .العالناتكم في العدد األول االتصال
باإلدارة في أسرع وقت.

Today’s Bible reading (Matthew 1:18-25):
Now the birth of Jesus Christ was as follows: After His
mother Mary was betrothed to Joseph, before they came
together, she was found with child of the Holy Spirit. Then
Joseph her husband, being a just man, and not wanting to
make her a public example, was minded to put her away
secretly. But while he thought about these things, behold, an
angel of the Lord appeared to him in a dream, saying,
“Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary
your wife, for that which is conceived in her is of the Holy
Spirit. And she will bring forth a Son, and you shall call His
name JESUS, for He will save His people from their sins.” So
all this was done that it might be fulfilled which was spoken
by the Lord through the prophet, saying: “Behold, the virgin
shall be with child, and bear a Son, and they shall call His
name Immanuel,” which is translated, “God with us.” Then
Joseph, being aroused from sleep, did as the angel of the Lord
commanded him and took to him his wife, and did not know
her till she had brought forth her firstborn Son. And he called
His name JESUS.
+ With the auspices of his eminence the archbishop, we
continue to have our weekly bible studies, every Tuesday at 7
pm at our church`s hall – Henrie Bourassa. Come and invite
others.
+ We would like to let you know that the seventh coloured
seasonal issue of Had Bshabo is in preparation. Whoever
interested in making an announcement or share news has to
let us know as soon as possible. We are also thankfully
accepting donations to support this issue.
+ We are distributing the church’s calendar for 2013. It is the
same for the entire Syriac Orthodox parish of Canada, being
issued from Montreal.
+ Mr. Antoun Toma has copies of hymns CDs, performed by
the Syriac-Syrian singer Mishleen Yousef. The first one is
titled Hymns, and consists of a collection of Syriac and
Arabic hymns. The second one is titled “Kharoufo ellee
behibbo”. The cost is $5 per CD. The revenue is dedicated to

help the needy people in Syria.
The Board would like to invite you to attend a New Year’s
Eve party on Monday December 31st, 2012, at the Coptic
Catholic hall – Laval, hosted by DJ Nather. There will be a
lavish dinner served by Layali Beirut Restaurant. Tickets are
$85 for adults and $50 for children (5-12 years old).
Whowever is interested should contact the Board’s secretary
Mr. Shamoon Asmar 438-402-1158, or the Board’s member
Mr. Yousef Danho 514-573-7027.
+ Christmas Celebration
With the auspices of his eminence archbishop Athanasius Elia
Bahi, and the attendance of rev. Fr. Kamil Ishak, our church’s
Youth Committee and Ladies Auxiliary held yesterday the
Christmas celebration for our youth at the church’s hall. It
included many games, Christmas carols, and Santa’s visit and
gifts. The adults participated in buying sweets prepared by
our church’s ladies.
It was a unique celebration for our youth, with the help of
their Supervisor Miss Katia Ajmo. We hope to see more of
these celebrations.
+ Plate collection for December 10 was $689
A Message of Love to all parishioners of St. Yacoub’s
church – Montreal
His eminence the archbishop has asked us to donate money to
support our brothers and sisters in Syria before the Christmas
time and the New Year.
Brothers and sisters, Christmas is very close now, and the
donations so far were under the expected. We appreciate all
those who have donated so far and pray that The Lord would
bless them.
Beautiful Images from my Church
The reconciliations between brothers, especially in the
holiday season, is a great opportunity for us to reflect on our
relationships with others, confess our mistakes, and ask for
forgiveness. It is also required from the other party to do the

same thing, so that brothers live in love and peace, without
superficial arguments that do not come from the heart.
Imperfect Images from my church:
This week once again, we will not talk in Had Bshabo about
the negativities in our church but rather look at the "half full
cup", praying for endless blessings to our parish and to the
people taking care of it, so that all we do is to glorify the
name of The Lord in our lives.
Meditations:
Keep holding your cross however heavy it is; it will change in
heaven to a beautiful wreath.
Syriacs: His Holiness the Patriarch Zakka I Iwas sent a letter
to the Holy Synod of the Greek Orthodox Church of Antioch,
expressing his condolences for the departure of His Holiness
Patriarch Ignatius IV Hazim because of a stroke. His Holiness
Iwas mentioned in his letter that “[the late patriarch] has
fought the good fight, and kept the faith. In his loss, the
fighting church on earth has lost a significant oriental
fighter.”, and continued “We pray to our Lord Jesus Christ,
the head of our church, to receive his spirit to heaven. We
pray that the Lord pour onto your hearts abundant
condolences.”
Had b-Shabo is a weekly bulletin issued by St-Jacques Syriac
Orthodox Church in Montreal, for further information, call Mr.
Gaby Yousef at (514) 692-9990. You can read the present and
past issues on our church website which is supervised by Father
Kamil Ishak at: www.syrianorthodoxchurch.com

حاد بشابو نشرة أسبوعية تصدر عن كنيسة مار يعقوب النصيبيني للسريان
 للمراجعة االتصال مع األخ كابي يوسف.األرثوذكس في مونتريـال

 بإمكانكم مطالعة حاد بشابو على موقع الكنيسة االلكتروني522-6919990
www.syrianorthodoxchurch.com :بإشراف األب كميل اسحق

مشاهد من احتفالية الميالد

