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آية العدد:

عرفني يارب نهايتي ومقدار أيامي كم هي فأعمم كيف أنا زائل.

(مزمور.)4:3:

النص اإلنجيمي( :متى .)55 -44 :44
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حكمة العدد :التجربة عالمة عمى أن الشيطان يكرهك.
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أحد الكهنة المنتقلين

تعميق عمى النص اإلنجيمي:
عندما نسمع عبارة الرب يسوع القائل :ىناك يكون البكاء وصرير
األسنان ،نشعر لموىمة األولى بالخوف من ىذه العبارة القاسية ،لكن

المجدفين عمى الروح
يوجيو الرب إلى المؤمنين بل
ّ
الحقيقة ىذا الكالم ال ّ
القدس أي غير التائبين السالكين في طريق الظممة بحسب شيواتيم.
إخوتي ،الفرصة أمامنا اليوم سانحة لنختار طريق الحياة األبدية والعيش
مع الرب يسوع المسيح في بيتو السماوي حيث حياة الفرح الدائم ولن

يكون ىناك بكاء وصرير أسنان.

قصة العدد :صورته فيك ( نقلها األخ نوري ايشوع عن االنترنت )
في اجتماع لدراسة الكتاب المقدس ،اجتمعت بعض السيدات لدراسة سفر

مالخي .وعندما وصمن إلى اآلية الثالثة من اإلصحاح الثالث« فيجمس

ومنقيا لمفضة» .تأممن ماذا يمكنين أن يعرفن عن صفات اهلل
ممحصا
ً
ً
من خالل تمك اآلية .فتبرعت إحداىن أن تبحث في عممية تمحيص
وتنقية الفضة وتوافيين باإلجابة في المقاء القادم .ثم اتصمت بأحد صناع
الفضة وطمبت منو أن تراقبو وىو يعمل ألنيا تريد أن تعرف كيف تنقى

الفضة .وبينما ىي تراقبو أخذ الرجل قطعة من الفضة ووضعيا في وسط
النار لمتسخين ،وشرح ليا أنو يضع الفضة في المنطقة األكثر سخونة

في الميب ،وذلك ليحرق الشوائب .وفكرت المرأة .إن اهلل يسمح بوجودنا

ومنقيا
ممحصا
في«الميب أكثر سخونة» .ثم تذكرت عبارة أنو « يجمس
ً
ً
لمفضة» .فسألت الصانع:ىل حقاً أنك ال بد أن تجمس أمام النار وأنت
تنقي الفضة؟ فأجابيا :ليس فقط أن أجمس ممس ًكا بالفضة بل أراقبيا
جيداً طوال الوقت ألنيا لو تُركت دقيقة أطول في النار تفسد .صمتت

ومنقاة؟
المرأة لبرىة وسألتو :كيف تعرف أن الفضة صارت ُممحصة ُ
فابتسم الصانع وقال:ىذا سيل يا سيدتي .عندما أرى صورتي فييا.

إخوتي :إن شعرنا اليوم بح اررة النار لنتذكر أن اهلل لن تغيب عيناه عنا
منتظر أن ينظر صورتو
ولن يتركنا دقيقة .إنو قريب منا ويراقبنا باىتمام
اً

في كل واحد منا « .إلى أن يتصور المسيح فيكم » (غلٗ.)ٜٔ :
أخبارنا:

 +جديدنا في حاد بشابو :كتيب الشهر .من خاللو نقدم لكم معمومات
مختصرة حول موضوع ما يساىم في نموكم الروحي ويضيف الجديد
الذي ينمي ثقافتكم .وقد اخترنا لشير شباط الحالي كتيب قصة وعبرة.
وىو يشتمل عمى أىم القصص التي قدمناىا في حاد بشابو منذ بدايتيا،

عمى أن يتبع ىذا الجزء األول جزء ثان يغطي باقي القصص.نحن عمى
استعداد لتمقي اقتراحاتكم حول أي موضوع تودون طرحو .الكتيب يوزع

مجاناً ومن يود التبرع لتغطية نفقاتو سنكون لو من الشاكرين.

 +الثالثاء القادم تستمر سمسمة المقاءات الروحية في السابعة والنصف

مساء بإشراف نيافة المطران ايميا باىي .يسبقيا درس تعميم المغة

السريانية في السادسة والنصف وبإشراف األب كميل اسحق.

 +في الساعة السادسة من مساء اليوم موعدكم مع األمسية األدبية
األولى التي دعت إلييا المجنة الثقافية في المجمس الممي وتستضيف فييا

األخت الفاضمة عبير بدرية  -األخ المحامي نوري ايشوع – األخ
الميندس الياس قومي .وذلك في صالة مار يعقوب -ىنري بوراسا.

 +يعمن المجمس الممي عن وصول دفعة الكتب المقدسة بالمغة العربية

المميز .فبادروا لمحصول عمى نسختكم عند األخ
ذات الغالف الجمد
ّ
جاك بدرية بقيمة ٖ٘ $لمنسخة الواحدة.

 +األحد الماضي اجتمعت أخوية العائمة في ليمة عيد الحب وتم تبادل
ورود المحبة بين العائالت بعد حوار جميل عن البركات التي تمر في

حياتنا وقد ال نشعر بيا في زحمة العالم ومشاغمو .كذلك تناقش
األعضاء حول الكذب عند األطفال أسبابو وعالجو.

مسابقة حاد بشابو :ىل تحب قراءة الكتاب المقدس؟ ىل لديك ظروفك
الخاصة التي تمنعك من حضور لقاءات الكتاب المقدس؟ إذاً سنحاول

في حاد بشابو التعويض قميالً عما تخسره بغيابك من خالل مسابقة
حول إنجيل مرقس .ترقبوا تفاصيميا يوم األحد القادم إن شاء اهلل.

سريانيات :مار سويريوس الكبير تاج السريان .يوم  ٔٚشباط احتفمت
كنيستنا بتذكار البطريرك مار سويريوس الكبير المولود نحو سنة ٜٗ٘
لمميالد في مدينة سوزوبوليس في آسيا الصغرى ،من أسرة عريقة في
النبل .معنى اسمو (محب الحق) .أرسمتو أمو مع أخويو إلى اإلسكندرية

لتعمم اليونانية والالتينية ،ثم درس الفمسفة والفقو وعمم الشرائع في بيروت.

وبعدىا إقتبل سر المعمودية كبي اًر في السن بحسب العادة الجارية آنذاك.

فبدل بزة المحاماة باإلسكيم الرىباني ،وانطمق إلى دير
أحب الرىبنة ّ
ثيودور مواظباً عمى الصالة ومطالعة األسفار اإلليية ،ولشدة تقشفو

انحل جسمو ومرض .ثم أنشأ من تركة أبويو دي اًر انضوى إلى لوائو
الكثير من طالب الزىد ،وفي ىذه الفترة رسمو األسقف ابيفانوس كاىناً،

وفي سنة ٘ٓٛم عقد الممك أنسطاس مجمعاً في القسطنطينية حضره

جميورمن األساقفة يتقدميم مار فيمكسينوس المنبجي ،والراىب سويريوس
رئيس دير مار رومانس ،والمئات من الرىبان .ولعب الراىب سويريوس
دوره في الدفاع عن القديس كيرلس اإلسكندري أمام ادعاءات األسقف

مقدون .وفي  ٙتشرين الثاني سنة ٕٔ٘ م اقتبل رئاسة الكينوت وجمس

عمى الكرسي البطرسي حتى نقمو الرب إلى الخدور العموية في الثامن

من شير شباط  ٖ٘ٛم .من أىم أعمالو أنو عمل ساعياً إلى ّلم شمل
المؤمنين وتوحيد صفوف األساقفة واإلكميروس .كما عقد مجمعاً في

أنطاكية لتثبيت اإليمان القويم ،وأزال من المقر البطريركي أسباب الترف.

كما جال يتدبر الكنيسة بزياراتو ورسائمو(.عن موقع البطريركية).

 +بمشاركة ٗٔ العباً تستمر تدريبات فريق أشبال السريان لكرة القدم
ظير كل يوم سبت لغاية شير أيار القادم .

 +بمغت واردات الصينية يوم األحد ٖٔ شباط).$(553
بشرى سارة:
لألىل الذين لدييم أطفال صغار يتحركون خالل القداس اإلليي .فقد
تطوعت األخت فكتوريا أوزجميك لإلشراف عمى األطفال األحباء ابتداء

من قداس يوم األحد ٖٔ آذار بحيث تسممونيا أطفالكم في صالة سان
مكسيم ابتداء من الساعة الواحدة حتى انتياء القداس .كما نعمن لكم عن

احتياجنا لمتطوعين يقدمون يد المساعدة لألخت فكتوريا التي ستشغل
وقت األطفال بالقصص الجميمة والرسومات.

 +لجنة الشباب في كنيسة مار يعقوب ـ مونتريـال تدعو كل من لديو
الرغبة باالنضمام إلى عضوية المجنة .آخر موعد لمتسجيل يوم ٔ نيسان
ٕٔٔٓ عند األخت لينا دولي عمى اإليميل.linadawli@gmail.com :

حادبشابو تشد عمى أيدي القائمين عمى لجنة الشباب وتحث عائالت
الكنيسة لتشجيع شبابيم لالنضمام والمشاركة بفعالية بأنشطة لجنة
الشباب.

لحظة من فضمك :الفرق ما بين التبرع والمدفوعات الضرورية:
ىناك أخطاء شائعة تنتشر بين أبناء كنيستنا وتحتاج إلى تصحيح،

والبداية من مفيوم التبرع .إذا أعمنا عن حفمة ،يأتي أحد المشتركين ليدفع

ويقول ليست خسارة فيي تذىب كتبرع لمكنيسة .واذا أعمنا عن زيارة

مدينة المالىي أو نشاط ما لألطفال يدفع األىل االشتراك ألوالدىم

ويقولون ليست مشكمة فاألموال ستذىب لمكنيسة.

أو إذا اشترك أحدىم برحمة يدفع االشتراك ويقول صحتين عمى قمب

الكنيسة .ويتكرر األمر في كل مناسبة .يا أخي ىناك فارق واضح بين
أن تدفع مبمغاً ما لممتعة والرفاىية وبين أن تحمل أي مبمغ من المال
تقدمو س اًر.
وتضعو في صندوق الكنيسة أو الصينية أو ّ

التبرع ال يطمب مقابالً عنو بل يكون عن نية خالصة صافية ألجل
مشاريع أو احتياجات الكنيسة .أما عندما تشترك برحمة لتسوح وتفرح أو
بحفمة لتأكل وتشرب وتميو فاألمر ليس بالتبرع حتى لو ربح ىذا النشاط

مبمغاً لصندوق الكنيسة .األمر إذاً مرتبط بالنوايا ولنتذكر قول الرب يسوع
عن العطاء (ال تعرف شمالك ما تفعمو يمينك) وكل تبرع وأنتم بخير

(ننتظر أي تعميق لمحوار وتبادل الرأي ).

حاد بشابو نشرة أسبوعية تصدر عن كنيسة مار يعقوب النصيبيني
لمسريان األرثوذكس في مونتريـال .لممراجعة االتصال مع األخ يعقوب

ىارون ٖٗٓ ٘ٔٗ-٘ٙٛٛواألخ كابي يوسف ٓ٘ٔٗ-ٜٕٜٜٜٙ

بإمكانكم مطالعة حاد بشابو عمى موقع الكنيسة االلكتروني بإشراف األب

كميل اسحق www.syrianorthodoxchurch.com

قرأت لك:
نصف حياة
ُ
ال تجالس أنصاف العشاق ،وال تصادق أنصاف األصدقاء ،ال تق أر
ألنصاف الموىوبين ،ال تعش نصف حياة ،وال تمت نصف موت ،ال
تختر نصف حل ،وال تقف في منتصف الحقيقة ،ال تحمم نصف حمم،

صمت ..فاصمت حتى النياية ،واذا تكممت..
وال تتعمق بنصف أمل ،إذا
ّ
فتكمّم حتى النياية ،ال تصمت كي تتكمم ،وال تتكمم كي تصمت.

فعبر عن رضاك ،ال تصطنع نصف رضا ،واذا رفضت..
إذا رضيت ّ
فعبر عن رفضك ،ألن نصف الرفض قبول ..النصف ىو حياة لم
ّ
أجمتيا ،وىو حب لم تصل إليو،
تعشيا ،وىو كممة لم تقميا ،وىو ابتسامة ّ
وىو صداقة لم تعرفيا ..النصف ىو ما يجعمك غريباً عن أقرب الناس

إليك ،وىو ما يجعل أقرب الناس إليك غرباء عنك ،النصف ىو أن
تصل وأن التصل ،أن تعمل وأن ال تعمل ،أن تغيب وأن تحضر..

النصف ىو أنت ،عندما ال تكون أنت ..ألنك لم تعرف من أنت.
النصف ىو أن ال تعرف من أنت  ..ومن تحب ليس نصفك اآلخر..

ىو أنت في مكان آخر في الوقت نفسو!!..

نصف شربة لن تروي ظمأك ،ونصف وجبة لن تشبع جوعك ،نصف
طريق لن يوصمك إلى أي مكان ،ونصف فكرة لن تعطي لك نتيجة..

النصف ىو لحظة عجزك وأنت لست بعاجز ..ألنك لست نصف
إنسان .أنت إنسان ..وجدت كي تعيش الحياة ،وليس كي تعيش نصف
حياة!!

جبران خميل جبران

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.
The story of the Issue:
At a Bible study, few women gathered to study the
book of Malachi. When they arrived to chapter 3
verse 3 “And he shall sit as a refiner and purifier of
silver”, they contemplated what they can
understand about the qualities of God through this
verse. One of them volunteered to find out the
process of purification and screening of silver and
bring the answer to them next gathering. Later she
got in touch with a silver smith and required from him
to watch while he is working, because she wants to
know how the silver is purified. While she was
watching the man took a piece of silver and put it in
the middle of the fire in order to heat, and he

explained to her that he puts the silver at the hotter
area of the flame, so that the impurities burn. The
lady understood that God permits us to be in “the
hottest flame”, then she remembered the phrase:
“and he shall sit as a refiner and purifier of silver”. She
asked the silversmith: “Is it really true that you must sit
in front of the fire and purify the silver”. He
responded: “Not only that I have to sit holding the
silver but I have to watch it very carefully all the time,
because if left one minute longer in the fire it will
putrefy”. The lady kept quiet for a while and then
asked: “How do you know that the silver became
hard and pure”? The silver smith smiled and said: “This
is easy my lady, when I see myself in it”.
Announcement from the Youth Committee:
You would like to be part of a group of dynamic
youth, and to be able to make a difference in your
community? Then come and join us in the youth
committee of the Syriac Orthodox Church by
contacting Lina Dawli if you are interested:
linadawli@gmail.com. The limit date of registration is
April 1st 2011. We hope to have you among us!
Parish News:
Had b-Shabo will issue special booklets in which will
provide brief information, which will enlighten you
spiritually and inform you culturally. For the current
month, February, we have chosen the booklet
“stories and lessons, Part I”, which contains the most
important stories since the first issue of Had b-Shabo.
The rest stories are to be published in Part II.
We are as always ready to receive your comments,
ideas and suggestions about any subject you think
of.

Our Bible study is on schedule every Tuesday
from7:30 pm at our hall, supervised by His Eminence
Elia Bahi. Our Syriac class is on schedule too every
Tuesday from 6:30 pm at our hall supervised by Fr.
Kamil.
Our plate collect for the week of 13, 02, `2011 was
($553).
Our soccer team “Gouryé Souryoyé“ (Syriac Cubs) is
doing fine with fourteen players, they will carry on
practicing every Saturday at noon till the end of May
2011.
Today at six O‟clock you are asked to attend the first
literary evening, organized by the cultural
committee, hosted by Ms. A‟bir Badrieh, Mr. Nouri
Eichou and Mr. Elias Kawmi.
The Board of Directors announces the arrival of the
leather cover Bibles in Arabic Language. We
encourage you to contact Mr. Jack Badrieh to
obtain your copy for ($35) thirty five dollars.
Last Sunday the Syriac Fraternity Family Club met and
exchanged red roses for the occasion of St.
Valentine‟s Day among the families and had a
discussion about the graces the Lord granted us in
our lives, which we might not have recognized in this
crowded world. They also discussed “Children telling
lies”, it‟s causes and cures.
Had b-Shabo’s competition
Do you read the Holy Bible? Do you have a personal
reason that hinders you to attend our Bible Study
sessions?

Therefore, because of your non-attendance, Had bShabo will compensate a bit through a competition
about the Book of Mark. Details in our coming issue
God willing!
Good News:
Mrs. Victoria Ozçelik is volunteering to look after the
children of our parish who are impatient during the
Mass, starting Sunday thirteen‟s of March (13–03–
2011), from 1 pm till the end of the Holy Mass, at St,
Maxim. She is seeking for supports to assist her in this
mission; she will amuse the children with exciting
stories, drawings and paintings.
History: St. Severious the Great Crown of Syriacs.
16th of February our church celebrated Patriarch Mar
Severious the great. Born circa 459 in the city of
Sisipolis, in Asia Minor, in an ancient and noble family,
(Translation of his name means “Love of Justice“). His
mother sent him with his brothers to Alexandria to
study Greek and Latin, later he studied philosophy,
theology and law at Beirut college of law. He
accepted the sacrament of baptism at big age
according to current practice. He changed the
lawyer‟s uniform to monastic uniform, because of his
love to austere life. He zapped to Theodora Convent
persevering prayer and reading celestial books, of his
ascetic life he grew weak and fell sick. With the
heritage from his wealthy family he builds a convent
and many abstinence students joined him. It was at
this period that bishop Epiphanies elevated him to
priesthood. On the year 508 king Anastasia hold an
assembly in Constantinople, among the attendees
were Mar Pheloxenus of Maboug, monk severious
president of monastery of mar Romano and

hundreds of other monks. His role was very efficient in
defending Saint Cyril of Alexandria to the allegations
of Bishop Maqdoun. And on the 6th of November 512
he accepted the See of St. Peter, patriarch of
Antioch until he passed away on the 8th of February
538. Among his many accomplishments he gathered
his flocks, unified the ranks of clergy and bishops held
an assembly in Antioch to install the true faith,
removed the luxury from the patriarchal See and
guided his parishes by visits and letters.
One moment please:
There are some common errors within our Church
and it needs some correction. To start from the
concept of donation, if we announced a party,
some of you will come, and while paying will say it is
not a loss. It is going to the church as donation. If we
announce an entertainment or a visit to a park or an
activity for the children, the families will pay for their
kids and say no problem the money is going to the
church, or if someone took part in an excursion he
will pay his dues and say good for the church It
repeats this trend on every occasion. Dear brothers, it
is obvious that paying for pleasure defers from paying
any amount of money to the church account or in
the weekly plate every Sunday, or paying discretely
or openly. Your donations are against nothing but it
springs from the heart with pure intentions for church
projects and needs of the parish, but when you pay
for certain event for pleasure and entertainments,
then it is not any more donation, even though this
event is bringing financial profit to the church. We
remind you of our Lord‟s saying: “do not let your left
hand know what your right hand is doing”. Looking
forward to your comments.

