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حـــاد بشــــــــابو (يوم األحد (
كنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس Église St- Jacques Syriaque Orthodoxe

آية العدد :أتُحبني؟ ارع غنمي( .يوحنا.)21 :12
):
النص اإلنجيمي (متى  21 :12ـ ـ  52
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حكمة العدد:
مفتاح الفشل هو محاولة ارضاء كل شخص نعرفه.
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تعميق عمى اآلية اإلنجيمية:

فيآيةاليوميربطمخمصنايسوعالمسيحفيحديثولمرسولبطرسبين

فأيانسانيحبالربحقاً يريدأنيخدم أخيو
محبةاهللورعايةالبشر.
ُ

االنسان،فكمبالحريالراعياألمينفيالكنيسةوالعائمةيحتاجأنيرعى
رعيتووعائمتوبمخافةاهلل،وعمىأسسالمحبةوااليمان .الرعايةتحتاج

يصمي الراعي لرعيتو ،ويخدميا بإخبلص ،بل يوجو أنظارىا نحو
أن ُ
شخص الرب يسوع ال شخصو ىو .الرعاية تحتاج ألمانة تجعل كل

الدهلمتوبةوخبلصالنفستمكالعطيةالمجانيةالتيقدميا
ّ
راعييقودأو

الرب يسوع لمبشر .الرعاية تحتاج أن يحيا الراعي بحسب كممة الرب


المحييةالبموجبتعاليموضعياالبشر.
ُ
قصة العدد :أين كنت يا يسوع؟

قالتسالي:لماذايمرضويموتاألطفالبالسرطان؟أينكنتيا رب
عندماكانطفميمحتاجإليك؟فيالغرفةبينماكانتتودعطفميالممرة

األخيرة سألتيا الممرضة :ىل تريدين خصمة من شعر ابنك كذكرى؟
أجابت سالي باإليجاب ،فقصت الممرضة خصمة من شعر الطفل

وأعطتيالؤلم القائمة:إنيافكرةجيميبالتبرعبجسده.قال:أميأنالن
أستعمموبعد الموت،لكنيمكنوأنيساعدطفلصغيرآخرليعيشمع
أمو .غادرتالمشفى .كانمنالصعب الدخولإلىالبيتبدون جيمي.

تقبل وسادتو بدموع ، وقد وجدت
دخمت غرفتو ،ثم نامت عمى سريره ّ
رسالة ُكتبفييا:عزيزتيماما،أناأعممأنكتفتقدينني،لكن لن ِ
أنساك،
ِ
أناأحبكياأميوسأبقى إلىاألبد.يوماًماسنمتقي،أناموافقأنتتبني

طفبلًحتىالتكونيوحيدة،ىويستطيعأنيستعملغرفتيوألعابي،ال

ظّم .جدي وجدتي
تكوني حزينة عندما تفكرين بي ،إنو مكان من 

استقببلنيعندماأتيت .المبلئكةلطفاءجداً .لقدجمستفيحضناهلل

اآلب ،وتحدثّت معو ،كشخص ميم .ىل تعممين يا ماما أنو أعطاني
بعض األوراق والقمم ألكتب لك ىذه الرسالة؟ أعتقد أن المبلك الذي

سينقميا لكاسموجبرائيل.الربطمبمنيأنأجيبكعمىسؤالكالذي
سألتيوإياه:أين كان عندما كنت أنا محتاج إليه؟ قالأنوكانفينفس
المكانمعي،مثمماكانمع يسوععمىالصميب،كانىناكمثممايكون

مع أبنائو دائماً .ماما الميمة سأتعشى مع يسوع .أنا متأكد أن الطعام

سيكونلذيذاً.آهياأمينسيتأنأخبركأننيالأتألم ،لقدشفيتمن

السرطان ،أنا سعيد ،ألني لم أستطع أن أحتمل األلم أكثر من ذلك،
والربلميحتملأنيراني متألماًأكثر..

 +عن شيخوخة صالحة انتقمت إلى األخدار السماوية المرحومة روز

حنوشوالدةاإلخوة :جورج -فائز -جبلل -نبيل -ايدفينا .حاد بشابو
تتقدممنعائمةالفقيدةبأحرمشاعرالعزاء،لياالرحمة،ولكممنبعدىا

طولالبقاء.

 +اليوم األحد الجناز السنوي لممرحومة منيرة حناشي والدة األخ سميم
توما.لمفقيدةالرحمة،ولعائمتياالصبروالسموان.
 +يوماألحدالقادم ٜٔشباطيقامالجنازالسنويلممرحومشاىينالياس
شاىين.لوالرحمة،ولعائمتوطولالبقاء.
 +بمناسبةبدءالصوماألربعينيتدعوكمالمجنةالسيداتإلىغداءكتل
يوماألحد ٕٙشباطفيصالتنا-ىنريبوراسا.ثمنالوجبةلمكبير٘ٔ$
والصغير،$ٚوالتسجيلعندالسيدتينميىحناالقس-أمحنا.

 +بدأناالتحضيرلصدورالعددالسادسمنمجمةحاد بشابو الفصمية
الممونةأواخرشيرشباط.منلديوإعبلنأومشاركةماالرجاءإعبلم

أسرةالتحرير.كمانقبلالتبرعاتالتيتساىمفيالمصاريفمعالشكر.
 +بمغتوارداتالصينيةيوماألحد٘شباط(.$)855
سريانيات :الربان بولس تو از مطراناً قاصداً رسولياً في البرازيل.

يوم األحد القادم  ٜٔشباط ٕٕٔٓ يحتفل قداسة البطريرك مار

اغناطيوس زكا األول عيواص بالقداس اإلليي في دير مار أفرام

السرياني بمعرة صيدناياـ وخبللو يرسم األب الربان بولس جورج تو از

مطراناًقاصداًرسولياًلكنائسالك ارزةالسريانيةالتبشيريةفيالب ارزيل.
مشهد ُيفرح القمب:
أن نتشارك معاً كأبناء كنيسة واحدة في مناسباتنا المختمفة .ففي الفرح
امالسعادةوالنجاح.وفيالحزن

نفرحمعأصحابالمناسبةمتمنينليمدو

ُنعزيالحزانى ،ونقفلجانبيمبمحبةصافية.إنالمناسبات االجتماعية

عمىاختبلفياضرورةأوجدىااهلللئلنسان ،وسمحبيافيكنيستولتزيد

الميمأننبذلجيدنالنحررىامنالروتين
ّ
منأواصرالقربىوالمحبة،و

والمجامبلت،ونسيربيانحوعمقالمشاركةاألخويةالصادقة.

صباح الورد :بمناسبة عيد الحب :لمن يقدر أن يحب محبة صافية

نابعةمنالقمب.صباح الوردلمنيقدرأنيسامحمناألعماق.صباح

الورد لمن يقدر أن يسمو فوق ألمو وجراحاتو وانزعاجو من أخيو في
العائمةوالكنيسةوفيكلمكان.صباح الورد لمنال يعطيإلبميسأو

لمغضبأولمرغبةفياالنتقاممكاناً فيقمبووفكره.صباح الورد لكل
مسيحيوسريانيوأخلنافياإلنسانية.وعمىالمحبةنمتقي.

قرأت لك" :في فوائد تجارب المجد"عنكتابروحالعزاءلممثمثالرحمة
مارفيمكسينوسيوحنادولبانيمطرانماردين.

أما فوائد المجد فإنيا تجعمنا مثمرين في األعمال الصالحة تمك الثمار

التي تجعمنا آلة لمجد اهلل وأىبل لمجد أعظم .وكما أن األرض كمما

ىاوتحسنت،ىكذاالنفسكمماتوالتتجاربيا
ّ
ازدادتفبلحةازدادتثمار

ازدادت ثمارىا وتحسنت .ال يرتقي اإلنسان في سمم النجاح إال بعد
االختبار وبعد معاناة األتعاب الشاقة .وال يختار اإلنسان لعمل ،ما لم
يدرسوويتقنوويعطياالمتحانعنوويحصلعمىمؤىبلتو.فالتاجرال

اليركنإليومالميختبرهجيداً وال
يرضىباستخدامأحدغيرمدرب.و 
يبمغرجالالسياسةالمراتبالعاليةإالبعدامتحاناألموروالتغمبعمى

الصعوبات.كذلكالمبلحاليميرفيالمبلحةإالبعدمصادفةاألنواء
والزوابع الكبيرة ومعرفة كيفية التخمص منيا بسبلمة .وكذا الكرمة ال

تحملالعناقيدالبيجةإالبعد أنتشذب.إنالقديسمارأفراملماتأمل
عاقبةيوسفالصديقبعدتمكالتجاربالتياكتنفتووتبصرفيقيادة

موسىبعدتمكالمحنوالرياضاتقال:النعمةبعدالتجربةواالجتياد.

وماأسعداإلنسانالذيتنتييبوالتجاربإلىمثلىذهالعواقبالحسنة

فإنوببلشكيكونآلةلمجد اهلل.نظيرذلكاألعمىالذيسألالتبلميذ
يسوععنوقائمين:أىذاأخطأأمأبواه؟فأجابالسيد :"الىذاأخطأوال

أبواهلكنلتظيرأعمالاهللفيو"(يو:ٜٔ)وكذاأيضاً قالعندموت

لعازر:"إنىذاالمرضليسلمموتبلألجلمجداهلل.ليتمجدابناهلل
بو" (يو ٔٔ :ٗ) ومن ىذا القبيل أيضاً كبلم الرب عن ميتة بطرس

الرسول :"كان مزمعاً أن يمجد اهلل بيا" (يو ٕٔ : .)ٔٙفيذه التجارب

ةإالأناهللتعالىقصدأنيتمجدبيا.وما
ّ
نكانتفيحدذاتيامر
وا
ُ

بلًلنيل
أمجدتمكالوسائلالتييتخذىااهلللمجده.ومنذاالذييكونأى 

شرفوسيمكيذاحتىيتمجداهللبو.
ّ

اليكونىذااإلنسانآلةلمجداهللفحسببليؤىللمجدأعظمويييأ
ّ
و
فإن آالمالزمنالحاضرالتقاسبالمجد
لوأكثرفأكثرثقلمجدأبدي. ّ

خادميتحملألجلسيدهمشقاتواليكافئو
ّ
ي
العتيدأن ُيستعمنفينا.فأ ُّ
أي ممكخدموجنودهببسالةوظفروابأعدائوولميكافئيم
عنياأضعافاً،و ّ
بيباتوويمنحيمألقابشرفورتباًسامية.فباألولىجنودالمسيحالبواسل

المحتممين صعاب التجارب باسمو يكافئيم عوض ذلك كل مجد في

السماء.

فإذا عممنا أحبتي ،أن لمتجارب كل ىذه الفوائد ،وأنيا عبلجات شافية
لمنفوسفمنتقبميابكلرضىمنيدالطبيبالسماويموقنينأنياتُ ِع ُد لنا
ثقلمجدأبديفيالسماء ،ولنحرصأننخرجمنياذىباً خالصاً نظير

تجربوا لكي نؤىل إلى نصيب مجدىم .جعل
األبرار والقديسين الذين ّ
الربعاقبتناكعاقبتيمومنحناتمكاآلخرةالصالحةالتييتمتعبياأخي اًر
رجالالسبلمبنعمتوورحمتوآمين.

أمواج العالم :بقمم األخت :منى أسمر لولي.
ىكذاتمضيسنينمنأعمارنا.نودععامونستقبلآخر .وكلعامفيو
شيوروأيام،ليلونيار،نوروظبلم،وكلشيءفيدورانواليبقىعمى
حالوأمرحتىلحظاتالسعادةتأتينازيارة ،وأحياناً يتبعيام اررة .كذلك

المشاعرتتغيرحسبالقربوالبعد عناألشخاص،وبحسب
ّ
العواطفو

يتم التحالف ،وعندما تتطابق الطباع والغايات .حتى المال
المصالح ّ
الذي نصحنا رب المجد أن ال نعبده ،ال يستقر عمى حال فيو وسيمة
لمحياة ،يجول بين األيادي والجيوب ،وأرقام وأصفار في البنوك .يجول

بينالناسيزرعالخصوماتويفرقاألحبابويضعالحواجزوالمقامات

فيومظيرمنمظاىرتعظمالمعيشة،فيوقسوةالقمبوجفافالروح.
وربنا يقول :ال تكنزوا لكم كنو اًز عمى األرض بل في السماء من أجل

تتغير .فما
الحياة األبدية الباقية .ألن طرق الرب مستقيمة ومحبتو ال ّ

خلمربونمد أيدينامتمسكين
ّ
دامتمركبةحياتناوسطأمواجالعالمنصر
وليغير كل إنسان ما في داخمو ،ويفتح
ّ
المخمص،
بطوق النجاة بالرب ُ

ويغير بروحو القدوس ما في
ّ
نوافذ الروح والقمب ليدخل ممك المموك

داخمنا،وينيرنابنوره.ليذايقوللنا:أنتمنورالعالم.فكنمنشيوده،وال

تتموث بما في العالم ،وستضيء لآلخرين وتعرفيم عمى شخص الرب

يسوعفيوالطريقوالحقوالحياة.آمين.
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Courtier immobilier
لخدماتكم العقارية (بيع -شراء -استشارة) اطمبوا:
ريشارد ملكي
rmalky@sutton.com
Tel : (514)-994-9490
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"Garderie éducative privée "LES PETITS BOURGEONS
Enfants 1 à 5 ans, ouverte de 7:30 à 17:30 du Lundi au
Vendredi. Possibilité d'un remboursement anticipé mensuel.

روضة البراعم الصغار لصاحبتها السيدة سعاد عياش،
ترحببجميعاألطفالمنعمر(ٔ)حتى(٘)سنواتمناإلثنينإلىالجمعة
ّ
ابتداءمنالساعةٖٓٚ،صباحاًحتىٖٓ٘، ً
مساء
SOUAD AYACH
2506 Place Keller, St-Laurent, H4K 2T2
Tél:(514) 333-6546

Today’s Bible reading (Matthew 24: 42-51):
Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is
coming. But know this, that if the master of the house had
known what hour the thief would come, he would have watched
and not allowed his house to be broken into. Therefore you also
be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not
expect. “Who then is a faithful and wise servant, whom his
master made ruler over his household, to give them food in due
season? Blessed is that servant whom his master, when he
comes, will find so doing. Assuredly, I say to you that he will
make him ruler over all his goods. But if that evil servant says in
his heart, ‘My master is delaying his coming,’ and begins to beat
his fellow servants, and to eat and drink with the drunkards, the
master of that servant will come on a day when he is not looking
for him and at an hour that he is not aware of, and will cut him
in two and appoint him his portion with the hypocrites. There
shall be weeping and gnashing of teeth.
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MÉCANIQUE GÉNÉRALE - FREINS – SILENCIEUX
AMORTISSEURS - TRANSMISSION
GENERAL MECHANIC - BRAKES – MUFFLER
SHOCKS - TRANSMISSION
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6410 B. Gouin O Montréal, Québec H4K 1B1
TEL : 514-331-6440

ميكانيك
سنرت ميكانيك
سنرت
لصاحبه دومينيك بوكرجي
تصليح جميع أنواع السيارات

534-333-6446 :هاتف

