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أرد لمرب من أجل كل حسناته لي( .مزمور.)21:221
آية العدد :ماذا ٌ
النص اإلنجيمي( :متى .)21 -2 :22
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األحذ الخامس بعذ الذنح

حكمة العدد :يجب أن نخجل وقت ارتكاب الخطايا وال ننتظر لوقت

االعتراف بها.

تعميق عمى النص اإلنجيمي :الرب يسوع يعمن لتالميذ المعمدان :طوبى

في .ونحن قد تعترضنا تجارب أومفاىيم أو ممارسات خاطئة
لمن ال يعثُُر ٌ
في حياتنا الروحية .وقد نتمسك بقشور زائفة ونعتبرىا عقائد .أو نتعمق
بأشخاص وننشغل عن نبع الحياة ونبرر ألنفسنا باحترام الثوب وأصحاب

المراتب والسمطان .فتصبح حياتنا عبارة عن طقوس ال معنى ليا،
متناسين أن إلينا حي وقد دعانا لنحب بعضنا ،لكنو ال ييتم بالمظاىر

في ممارساتنا الروحية بل يطمب قمبنا ليكون خير مكان لسكناه.

قصة العدد :سمة الماء (قدمتيا األخت فيكتوريا أوزجميك عن االنترنت).
كان ىناك رجل متدين يعيش في مزرعة مع حفيده الصغير وكان الجد
يصحو كل يوم ليق أر الكتاب المقدس وكان حفيده يقتدي بو ،فقد كان

حريصاًعمى أن يقمده في كل حركة يفعميا وذات يوم سألو الحفيد:
ياجدي،إنني أحاول أن أق أر الكتاب المقدس مثمما تفعل ،ولكنني ال أفيمو،
واذا فيمت منو شيئاً فإنني أنسى ما فيمتو بمجرد أن أغمق الكتاب! فما

فائدة قراءة الكتاب المقدس إذن؟ كان الجد يضع بعض الفحم في

المدفأة ،فتمفت بيدوء وترك ما بيده ،ثم قالُ :خذ سمة الفحم الخالية ىذه،
واذىب بيا إلى النير ،ثم ائتِني بيا مميئة بالماء! ففعل الولد كما طمب
منو جده ،ولكنو فوجئ بالماء كمو يتسرب من السمة قبل أن يصل إلى

البيت ،فابتسم الجد قائالً لو :ينبغي عميك أن تُسرع في المرة القادمة يا
الكرة ،وحاول أن يجري إلى البيت ،ولكن الماء تسرب
ُبني .فعاود الحفيد َّ

أيضاً في ىذه المرة! فغضب الولد وقال لجده :من المستحيل أن آتيك
بسمة مميئة ماء .فقال الجد :يبدو أنك لم تبذل جيداً كافياً يا ولدي! ثم

خرج مع حفيده الذي كان موقناً بأنيا عممية مستحيمة ،ولكنو أراد أن

ُيبرىن لجده بالتجربة العممية ،فمأل السمة ماء ثم جرى بأقصى سرعة إلى
جده وىو يميث قائالً أرأيت؟"ال فائدة" .فنظر الجد إليو قائالً :تعال وانظر

إلى السمة ،فنظر الولد وأدرك أنيا أصبحت مختمفة! لقد تحولت السمة

المتسخة بسبب الفحم إلى سمة نظيفة تماماً من الخارج والداخل .فمما رأى

الجد الولد مندىشاً ،قال لو :ىذا ما يحدث عندما تق أر الكتاب المقدس .قد

ال تفيم بعضو ،وقد تنسى ما فيمت أو حفظت من آياتو .ولكنك حين

تقرؤه سوف تتغير لألفضل من الداخل والخارج ،تماماً مثل ىذه السمة!!
أخبارنا:

 +اليوم جناز األربعين لممرحوم د.كنعان كنعو عم األخ بسيم كنعو .وابن
عم األخوة زكي وصبحي كنعو .لو الرحمة ولعائمتو الصبر والسموان.

 +الشكرهلل عمى سالمة األخ الياس سعيد شقيق األخت دارين زوجة األخ
بدر قومي بعد عممية تغيير شرايين القمب التي خضع ليا في سوريا.

 +في فرنسا تمت خطوبة الشاب داني الياس زكو عمى اآلنسة زاي ار ديمي

كوادري .تيانينا لمعروسين وذوييما وعقبال الفرحة الكاممة.

 +األحد الماضي ٌعقد اجتماع أخوية العائمة بحضور نيافة المطران
واألب كميل.المقاء افتتح بفترة ترانيم وصالة ألخوتنا في مصر .تالىا

محاضرة الدكتورة سناء بشارة عن األمراض الجمدية وقد أجابت خالليا

بتميز عمى أسئمة الحضور الكثيرة .ثم احتفل الحضور بأعياد ميالد

األطفال عن شير كانون  .والجدير ذكره أن جديد األخوية تعيين مشرفة

دائمة لألطفال مع برنامج منوع يتضمن تعميم مبادىء المغة السريانية .

 +نشكر اهلل عمى نجاح العمل الجراحي الذي خضع لو األخ رياض

كنعو(أبو مالك) .مع تمنياتنا القمبية الحارة لو بالشفاء العاجل.

 +تدعوكم المجنة الثقافية في المجمس الممي ألمسيتيا األدبية األولى

التي تعد باكورة أنشطتيا التي تستضيف فييا األخت عبير بدرية

واألخوين نوري ايشوع – الياس قومي .وذلك في الساعة السادسة من

مساء األحد ٕٓ شباط ٕٔٔٓ في صالة مار يعقوب -ىنري بوراسا.

 +يوم السبت القادم ٕٔ شباط موعدكم مع حفمة الفالنتاين التي تقيميا
لجنة الشباب بالتعاون مع لجنة السيدات في صالة مار يعقوب -ىنري

بوراسا .قيمة البطاقة ٕ٘ $لمكبار وٓٔ  $لمصغار من خمس سنوات
ومادون .التسجيل عند األخت ميى حنا القس -األخت لينا دولي.
 +بمغت واردات الصينية يوم األحد ٖٓ كانون الثاني(ٕٔ.$)ٚ
لحظة من فضمك :ىل أُغمقت في وجيك جميع األبواب؟ أم تُراك تعاني
من إحساس بالظمم؟ أو تشعر بتخمي اآلخرين عنك دون سبب وجيو.
أيضاً ىل تشعر بالصعوبات تتفاقم ،واآلالم والضيقات تثقل كاىمك؟ أم
تعاني من مرض أو فقدت فرصة عمل مناسبة؟ مهالا:أرجوك ال تغضب

أو تحاول االنتقام .وال ترمي بالموم عمى اهلل أو الحظ أوالبشر .بل ابحث
عن الحكمة التي يقصدىا الرب من خالل سماحو بتمك التجارب

والضيقات لتمر في حياتك .كذلك تذكر دائماً إن التجارب تصقل

الشخصية وتعطييا مناعة لتقف بوجو ما ىو أصعب مما قد يمر عميك

خالل مراحل حياتك .أحد اآلباء قال:

أن ىذا يحدث ألن اهلل سمح بذلك
(عندما نعاني ظمماً يجب أن نعرف ٌ
إما لكي نحصد نتيجة خطايانا .واما لكي ننال األكاليل).

سريانيات :السريان اليوم ىم المسيحيون أبناء كنيسة أنطاكية السريانية
األرثوذكسية التي اتّخذت ليا المغة السريانية اآل ارمية لغة طقسية منذ
فجرالمسيحية،وىم في األصل اآلراميون س ّكان سورية األصميون استوطنوا

منذ القرن السادس عشر قبل الميالد بالد آرام الشام وآرام النيرين وقد

امتزج بيم عبر العصور بقايا الشعوب السامية القديمة المندثرة من

بابميين وعموريين وآشوريين وكنعانيين وفينيقيين وسومريين وغيرىم..

 +الفرق بين األمس واليوم :القديس يوحنا الذهبي الفم عاش في القرن
الخامس الميالدي  ،واليكم جممة شييرة أطمقيا قبل ٓ٘٘ٔ عاماً:
ألن الكنيسة التي ولدت أوالدا كثيرين ال
"
تحزن نفسي وينكسر قمبي ٌ
ُ
تتعزى بهم في كل اجتماع بل في األعياد فقط ".
واليوم لنراقب حال كنائسنا عموماً وكنيسة مار يعقوب في مونتريـال

خصوصاً .حقيقة صرنا نشتاق أن نتعزى ونفرح معاً كإخوة في كل وقت
وليس أيام األعياد والجنازات فقط( .وقاكم اهلل من كل مكروه).

كفاية

بقمم  :منى أسمر لولي

كفاية نداري عمى أخطائنا .كفاية نرجع ونعيش لذواتنا .نحن بخطيئة
واحدة نشوه أرواحنا .كفاية أمور العالم تيزنا .نعدك يا ربي أن نعيش

لك ،فنرجع ونعيش ألنفسنا .تريدنا أن نعيش في حريتك بدون أنانية فينا.
وىزنا ،أيقظنا من برودتنا وفتورنا .وعدك لنا إن رجعنا تسامحنا،
مد يدك ّ
ّ
صمبت من أجمنا .وخطايانا وزالتنا غفرت لنا.عمى مناديمنا دموع
يا من ُ
ضمنا إليك واستر عيوبنا .نورك وحده يبدد
تُقر بسقطاتنا .نعم يارب ّ
ظممة دىاليز أرواحنا .وعند أقدامك نسجد ونعترف بضعفاتنا .تمد يدك

الحنونة وتباركنا ،فتمتمىء بالتسابيح أفواىنا وترفرف فرحاً أرواحنا .فيعظُم
انتصارنا بالذي فدانا وأحبنا .آمين.

حاد بشابو نشرة أسبوعية تصدر عن كنيسة مار يعقوب النصيبيني
األرثوذكس في مونتريـال .لممراجعة االتصال مع األخ يعقوب
ٖٗٓ ٘ٔٗ-٘ٙٛٛواألخ كابي يوسف ٓ .٘ٔٗ-ٜٕٜٜٜٙبإمكانكم
حاد بشابو عمى موقع الكنيسة االلكتروني بإشراف األب كميل
www.syrianorthodoxchurch.com

لمسريان
ىارون
مطالعة
اسحق

Today’s Bible reading (Matthew 11: 1-15) Now it came to pass,
when Jesus finished commanding His twelve disciples, that
He departed from there to teach and to preach in their
cities. And when John had heard in prison about the works of
Christ, he sent two of his disciples and said to Him, “Are You
the Coming One, or do we look for another?” Jesus
answered and said to them, “Go and tell John the things
which you hear and see: The blind see and the lame walk;
the lepers are cleansed and the deaf hear; the dead are
raised up and the poor have the gospel preached to them.
And blessed is he who is not offended because of Me.” As
they departed, Jesus began to say to the multitudes
concerning John: “What did you go out into the wilderness
to see? A reed shaken by the wind? But what did you go out
to see? A man clothed in soft garments? Indeed, those who
wear soft clothing are in kings’ houses. But what did you go
out to see? A prophet? Yes, I say to you, and more than a
prophet. For this is he of whom it is written: Behold, I send My
messenger before Your face, Who will prepare Your way
before You.’ “Assuredly, I say to you, among those born of
women there has not risen one greater than John the
Baptist; but he who is least in the kingdom of heaven is
greater than he. And from the days of John the Baptist until
now the kingdom of heaven suffers violence, and the violent
take it by force. For all the prophets and the law prophesied
until John. And if you are willing to receive it, he is Elijah who
is to come. He who has ears to hear, let him hear!
Parish News:
Today, Sunday there will be a special prayer after forty days
of the late Dr. Kana’n Kano. Uncle of Mr. Bassim Kano, cousin
of Mr. Zaki and Soubhi Kano, may God have mercy upon his
soul and solace to his family and friends.
We thank God for the safe Aortic (the largest artery in the
body) operation that Mr. Elias Said, brother of Mrs. Darine
wife of Mr. Bader Kawmi went successfully through in Syria.
We present our cordial congratulations to Mr. Danny Elias
Zako and his fiancé Zaira Delli Quadri, which was
announced in France.
We thank God for the surgical operation that Mr. Riad Kano
(Abou Malek) successfully went through. We wish him all the
best and safe return to his family and friends.

The cultural committee of the board of directors is inviting
you for their first literary evening: Hosting Ms. A’bir Badrieh,
Mr. Nouri Eichou and Mr. Elias Kawmi, at our hall at HenriBourassa West, at 6:00 O’clock in the evening, on the 2o st of
February 2011. Every body is welcome.
Coming Saturday Feb. 12th is St-Valentine’s day party
organized by the youth committee with the collaboration of
the Women’s auxiliary. Tickets for adults are ($25) and
children less than five years old are ($10). For reservations
please see Mrs. Maha el-Kass or Miss. Lina Dawli.
Our plate collect for the week of 23, 01,11was ($712).
Last Sunday, Syriac Family Fraternity Club, met in presence of
His Eminence Elia Bahi and Father Kamil. It started with few
hymns and prayers for the troubled situations in Egypt, soon
after Dr. Sana Bishara gave a lecture on skin diseases and
afterwards responded to variety of questions, followed birth
day celebrations for kids born in the month of January, and
they appointed a permanent and regular overseer to look
after the kids with a rich schedule including teaching our
Syriac language.
One moment please: Are all the doors closed in your face?
Or are you experiencing a sense of injustice? Or are you
feeling abandoned by others without any reason? Also are
your difficulties intensifying, or pain and hardships are facing
you? Or are you suffering from illness or lost of job
opportunity? Take it easy: Please do not get angry or try to
revenge. Do not blame God, or destiny, or human beings.
But seek the Lord’s wisdom by allowing those experiences
and problems in your life, and always remember that
experiences refine personality and gives immunity to resist
tougher experiences through stages of your life. One of the
fathers said: ”When we suffer unjustly, we should know that
this happens because God permitted, either to reap the
consequences of our sins or to receive our wreaths”.
Saint John Chrysostom: (Golden mouth)
Lived in the fifth century, said: "My heart saddens and
fractures because the Church raised many children who do
not convene at each meeting, but only on holidays".

The story of the Issue: A Basket of Water: (presented by Mrs. Victoria Ozcelik)
There was an old man living in his farm with his grand son
Toni, he wakes up early every morning to read the Holy Bible,
Toni used to mimic and imitate his grandfather in every way,
one day he asked his grandfather: “Grandfather, I am doing
my best to read the Bible as you are, but I am not
understanding any thing, and when I do understand
something, I am forgetting as soon as I close the book! So
what is the use of reading?” Grandfather was putting some
charcoal in the stove, he moved slowly and laid down what
ever was in his hand and said to Toni: “Take this empty
charcoal basket to the river fill it with water and bring it to
me! Toni did what his grandfather asked him to do, but to his
surprised, he found all the water spilled from the basket
before he arrived to the house, grandfather smiling told Toni:
“You should do it very quickly next time my son”. Toni
repeated, and run as fast as he could, still the water from the
basket spilled this time too. Toni was angry and told his
grandfather: “It is impossible to bring a basket full of water to
you”. Grand father told him: “It seems you are not exerting
enough effort my son”, and went with Toni to observe the
execution of filling the basket with water. Toni was sure that it
is impossible, but he wanted to prove to his grandfather the
operation, he filled the basket with water and run very fast to
his grandfather:“did you see?” “No use”. Grandfather looked
at Toni and said: “Do you think it is useless what you are
doing? Come and see the basket, Toni looked at the basket,
and realised that the basket is different, It has changed from
a dirty basket because of the charcoal to a clean basket
from inside and outside. When grandfather observed Toni’s
astonishment, told him: “ This exactly what happens when
you read the Bible, you might not understand some of it, you
might forget what you understood or memorised from its
verses, but when you read you will change for better from
inside and outside, exactly like this basket!!”
Syriac History: The Syriac Christians of today are the sons of
Syriac Orthodox Church of Antioch. Their liturgical language
since early Christianity is the Aramaic/Syriac language. They
are the original indigenous inhabitants of greater Syria since
the 16 century BC, combined through centuries with other
Semitic people who populated the area before them such
as the (Babylonians, Canaanites, Phoenicians, Amorites,
Sumerians, Assyrians), and others.

