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تعميق عمى اآلية اإلنجيمية :وصية الرب نافعة باألمس واليوم والى
األبد،فإذاقاومناالشرالذييتزايدفيالعالمبمثمونساىمفيتفاقمو،بل
يسامح ويعطي فرصة لل
عمى العكس فإن رسالة المؤمن الحقيقي أن ُ
لكييعملفيقموبونواياوأفكارمنيسمكونطرقالشرالميمكة.كذلك
قوة تعطي لآلخر
إدارة الخد ال تعني الضعف أو االستسالم بل ىي 
جعحساباتوويطمبنعمةالربلعمويتغير،
ّ
ويار
المسيءفرصةليتوقفُ ،
ويتراجععنشرهسواءكانيسمكبوفيالسرأوالعالنية.
قصة العدد :االنتقاد
اجيةاالنتقادات،وينقلعنو
لقدعرفابراىاملنكولنحقيقةما تعنيومو
ُ

قولو :لو حاولت أن أقرأ ،أو أن أُجيب عمى جميع اليجمات المشنونة
عمي ألقفمت مكتبي وذىبت لعمل آخر ،أو لمجموس في منزلي.ويتابع
ّ

لنكولن :إنني أفعل األفضل حسب معرفتي وضميري ،أفضل ما في
قدرتي ،وأنوي أن أظل أفعل ذلك حتى النياية .واذا آلت األمور إلى
الخيرفيالنيايةفمنيضيرنيكلما قيلعني.واذاأثبتتالعواقبأن

خياراتيكانتخاطئة،فمواجتمععشرةمالئكةوقالواإنيعمىصواب

وحد لنكولن الواليات
لما أحدث ذلك أي فرق .ورغم المقاومة الشديدة ّ
المتحدةالمشتتة،وانتصرفيحربواألىمية،وألغىالعبوديةفيالبالد،

فموسمحلمنتقديوأنييزموه،ماكان  ُلينجزما فعل.وقدأدركالرسول
بطرسأخطاراالنتقادالكاذببقولو :وأنتكونسيرتكمبيناألممحسنة

يمجدون الل في يوم
لكي يكونوا في ما يفترون عميكم كفاعمي شرُ ،

االفتقادمنأجلأعمالكمالحسنةالتييالحظونيا(ٔبطرسٕ:ٕٔ).

اخوتي :لنضع في قموبنا أن نخدم الل بامانة دون أن يعيقنا أي انتقاد
سمبي ،واضعين إلينا نصب أعيننا ،وبالتالي ال داع لنجيب منتقدينا

الليعرف،وحياتناستقولكلماىومطموب.

بالكالم،إذأن

 +قبلأيامانتقمتإلىاألخدارالسماويةالمرحومةحنةىزووالدةالسيدة
وديعةزوجةاألخقرياقسممكي.لمفقيدةالرحمة،ولعائمتياطولالبقاء.
 +اليوم األحد يقامجنازاألربعين لراحةنفسالمرحومجبرائيلعجمو.
لمفقيدالرحمة،ولعائمتوطولالبقاء.
 +اليومجنازاألربعين لراحةنفسالمرحومنبيلالضرغامشقيقالسيدة
نور زوجةالسيدأديبكبرو.لوالرحمة،ولعائمتوالصبروالسموان.
ا

 +لقاءات الكتابالمقدس تتوقفلغاية يومالثالثاءٕٔ شباطٕٕٔٓ
بسببسفرنيافةالمطرانإيمياباىيإلىسوريافيزيارةخاصةلؤلىل
يطمئنخاللياعمىصحةقداسةسيدناالبطريركزكااألولعيواص.

 +يسرلجنةالسيداتأنتدعوعائالتالكنيسةإلىسيرةعيدالحب،
وذلكفي الثامنةمن مساء السبت ٔٔ شباطٕٕٔٓ في صالتناعمى

ىنري بوراسا .ثمن البطاقة ٕ٘ $مع برنامج مميز من الـ  Djناثر.
لمتسجيلواالستفسارلدىالسيدتينميىحناالقس-أمحنا.
تحدثمسؤول
 +عادتلقاءاتأخوية العائمة بعد عطمةاألعياد ،وقد ّ
األخويةعنقصةمريمومرثا(لوقآٔ)،واىتماماالنسانباموركثيرةفي
اب،كماقدممجموعةنصائحألخصائيينحول
ّ
حياتوتسببلواالضطر
كيفيةالبدءبعامجديد.واىتمتزوجتوباالشرافعمىاألطفالاألحباء.

 +تستمر لقاءات مركز قنشرين لمتعميم المسيحي كل يوم سبت من
الساعةالثانيةحتىالرابعةمنبعدالظيرفيصالةماريعقوبعمى

ىنريبوراسا،وىيفرصةلتسجيلوارسالأطفالكمالغواليإلىالمركز.

+انطمقتالدورةالثانيةمنتدريباتالكاراتيوالتيتقيمياكنيستناباشراف

المدربمارونثابت.منيودتسجيلأوالدهاالتصالمعكابييوسف.
ُ

 +بدأناالتحضيرلصدورالعددالسادسمنمجمةحاد بشابو الفصمية

الممونةأواخرشيرشباط.منلديوإعالنأومشاركةماالرجاءإعالم

أسرةالتحرير.كمانقبلالتبرعاتالتيتساىمفيالمصاريفمعالشكر.

 +بمغتوارداتالصينيةيوماألحد٘ٔكانونالثاني(ٕ٘ٔٔ).$وكذلك
بمغت أرباح بازار الميالد واحتفالية العيد لؤلطفال(٘ٗ .$)ٔٚكما بمغ

الربح الصافي لحفالت األعياد الثالثة بعد دفع المصاريف وآجار
المطربالقادممنالسويد(٘.$)ٔٓٔٛكماتبرعاألخبدرقوميبمبمغ

ٓٓ٘ $إذ قام ابنو جورج حفظو الرب بحمل االنجيل يوم الغطاس

فاصبح مجموع تبرعات عيد الغطاس(ٖ٘ .$)ٕٜكما تبرع األخ زكي

كنعوبــٓٓ٘$وىيقيمةالجائزةالتيربحيافيتيراجاألعياد.

صباح الورد :إلى الشابين المباركين مينا ودومينيك زكي حنا المذين
يداومانعمىالخدمةفيمركزقنشرينلمتعميمالمسيحيبصمتومتابعة

جدية لمجموعة من أطفال المركز ،واالىتمام بتدبير أمورىم خالل
االجتماعات.صباحالوردلكما،فرغمصغرسنكمالكنكماتقدمانقدوة
حسنةلجيلالشبابالذييعرفالربويخدمكنيستوبإخالص.

مشهد ُيفرح القمب :العشاء الذيرعاه نيافة المطران ايمياباىي ،ودعا
إليو المجمسالمميلكنيستنا فياألسبوع الماضي ،وحضره األبكميل
اسحق ، وشمامسة كنيستنا  ،ورؤساءوأعضاء معظم مؤسساتنا الكنسية

المتنوعة .ما  ُيفرح القمب تمك الروح الواحدة التي تجمّت بين معظم
الحضور،واستنكارىمأليتصرفسمبييصدرعنالقمةالقميمةمؤّكدين

إصرارىممتابعةالخدمةألجلمجداللوخالصالنفوسفيكنيستنا.

سريانيات :السريان في الصين .سار المبشرون السريان في طريق

الحرير التجاري ،إذ عبروا منفارس الى مرو ،ومنيا الى الصين برفقة
القوافلالتجاريةالسريانية.وكانتالمحطاتالتجاريةالسريانيةالمنتشرة

عمى طول الطريق قد استخدميا المبشرون السريان كمحطات دينية

وثقافية .وفي عام  ٘ٚٛم حمّت عائمة سركيس السريانية في

ـالصين،وتعودأقدموثيقةمدونةعنتبشيرالسريانفي
لينتاوكانسوتتـ ـ
ّ
الصين إلى عيد الجاثميق السرياني يشوعياب الثاني (.)ٖٙٗ-ٕٙٛ

وىذا واضح من خالل نصب أثري تذكاري يحمل كتابة بالسريانية
والصينية،ويخبرناعنوصولرىبانسريانالىالصينعامٖ٘ٙم.

قارورة الطيب لعام جديد :بقمم األخت منى أسمر لولي.

في البدء روح الل يرف عمى وجو المياه ،والخالئق أعطاىا الحياة،
وخصاالنسانبالخمودفيالحياةاألبدية،وغمرنابمحبتوإلنوإلوالبداية

والنياية،ولووحدهديمومةالوجوداألزلياألبدي،فيوسيدالكونإلوكل

األجيالوالدىورمندورإلىدور.نحنمدعوونحسبقصده،ولكل
واحدمنايومان،يوملموالدة،ويوملمرحيل،وبينىذيناليومينلنافسحة

أملويقينرجاء،ودعوةلؤلبديةولكلواحدمناحقتقريرمصيرهاألبدي
بقبولناالخالصعمىحساب دمالربيسوعلوكلالمجد ،الذيفتحلنا
باب األقداس لمن يقصده ،والمسرورين بو .فمنقصد األبدية بكل ثقة،

ونتمتعبيذهالنعمةمنربمحب،ومعبدايةعامجديدأعطاهالربلنا
ُ
منكرمووطولأناتو،فمكينكونمستحقينىذهالنعمة وغيرمستغمين

فمنرم أوالً حزمة الحطب الجاثية فوق قموبنا التي توقد نار
ليذه المحبة ِ
جينم ،ونكسر قارورة الطيب أمام أقدام الرب يسوع بالتوبة ،وناخذ قوة
الروحمن قوة كممتو التي تجمبلنا الفرح والسالم والحياةاألبدية .إنيا

دعوة لمجميع ،ونحن نسمع الرب يقول كما قال لمرسل :تعال اتبعني.
وفي المزمور ٔٓٔ ٙ:يقول :عيناي عمى أمناء األرض لكي اجمسيم

معي.السالكطريقاًكامالًىويخدمني.

Today’s Bible reading (John 1: 43-51): The following day Jesus
wanted to go to Galilee, and He found Philip and said to him, ―Follow
Me.‖ Now Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter.
Philip found Nathanael and said to him, ―We have found Him of
whom Moses in the law, and also the prophets, wrote—Jesus of
Nazareth, the son of Joseph.‖ And Nathanael said to him, ―Can
anything good come out of Nazareth?‖ Philip said to him, ―Come and
see.‖ Jesus saw Nathanael coming toward Him, and said of him,
―Behold, an Israelite indeed, in whom is no deceit!‖ Nathanael said to
Him, ―How do You know me?‖ Jesus answered and said to him,
―Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw
you.‖ Nathanael answered and said to Him, ―Rabbi, You are the Son
of God! You are the King of Israel!‖ Jesus answered and said to him,
―Because I said to you, ‗I saw you under the fig tree,‘ do you believe?
You will see greater things than these.‖ And He said to him, ―Most
assuredly, I say to you, hereafter you shall see heaven open, and the
angels of God ascending and descending upon the Son of Man.‖
Comment on Today’s Biblical Verse: “But I tell you not to resist an
evil person. But whoever slaps you on your right cheek, turn the other
to him also.” (Matthew 5: 39). The Lord‘s command is valid always
and forever; if we resisted the growing evil in the world, we help
empowering and escalating it. In contrast, a true believer should be
forgiving, allowing God to work through them and through others so
that all are saved from evil. Turning your cheek away does not equal
weakness or surrender, but rather it‘s a second chance given to the
evil doer, to stop and think, and to allow the Lord‘s grace to change
that person and work through them instead of the evil powers.
Today’s Story: Abraham Lincoln knew exactly what it means to face
criticism. On it he once said: ―If I care to listen to every criticism, let
alone act on them, then this shop may as well be closed for all other
businesses. I have learned to do my best, and if the end result is good
then I do not care for any criticism, but if the end result is not good,
then even the praise of ten angels would not make the difference.‖
Despite resistance, Lincoln united the scattered states, won the civil
war, and ended up slavery. If he had allowed his critics to defeat him,
he would have never been able to do what he had done. St. Peter had
realized the danger of false criticism as he said: ―Live such good lives
among the pagans that, though they accuse you of doing wrong, they
may see your good deeds and glorify God on the day he visits us.‖ (1
Peter 2:12). Dear Brothers: let‘s keep it in our hearts to serve the lord
with absolute honesty, without allowing any negative criticism to

affect us. Let us not argue and answer our critics with words, but
rather let our deeds answer instead.
+ Today is the 40th memorial service for the late Mr. Gabriel Ajmo.
We pray for mercy for the deceased and long life for his family.
+ Today is the 40th memorial service for the late Mr. Nabil Dhergham,
brother of Nora wife of Mr. Adeeb Capro. We pray for mercy for the
deceased and long life for his family.
+ Bible study meetings will stop until February 21, 2012 because of
His Eminence‘s travel to Syria to visit his family and His Holiness the
patriarch.
+ Last Sunday, Family Fraternity meetings resumes after the
Christmas holiday period. Fraternity head discussed the story of Mary
and Martha (Luke 10), emphasizing on how many things can take and
distract our focus in life. He then provided some advice quoted from
specialists on how to start the New Year. His wife kept the children
entertained.
+ Meetings of Qenshrin Christian Center continue at St. Yacoub‘s
hall, Henri Bourassa, every Saturday 2-4 pm. It is a great opportunity
to register and send your kids to the center.
+ The second training karate class, instructed by Mr. Maroon Thabet,
has started and continuing every Friday. Whoever interested in
registering their children, please contact Mr. Gabi Yousef.
+ We have started preparing for the sixth seasonal issue of the Had
Bshabo in colours. It is planned to be ready for end of February.
Whoever interested in advertising or participating, please let us know.
We also accept donations to cover costs.
+ Plate collection for Sunday 15 January 2012 was ($1152). In
addition, profit from Christmas bazaar and children`s party was
($1745), and the net profit from the three parties around the New
Year, after paying all expenses including the singer who came from
Sweden, was ($10185). Moreover, Mr. Badr Kawmi donated ($500)
as his son George carried the bible on epiphany, making the total
donations on epiphany $(2935). Finally, Mr. Zaki Kano donated
($500), which is the prize he own during the holiday season.
Syriacs: Syriacs in China
The Syriac missionaries made it to China, as they took the Silk Road,
passing through Persia and Maro, to China, accompanying Syriac
trade convoys. In addition, the Syriac trade stops along that road was
used as missionary, religious and cultural stations. Around 578 AD,
the family of Mar Sergius arrived to Lentaocansott – China. The most

ancient document about Christian Syriac missionaries to China goes
back to the era of Yesho‘yab the second (628-643), and this is evident
from the memorial that carries Syriac and Chinese writings, telling the
story of arrival of Syriac monks to China in 635 AD.
Have an Awesome Morning: To Mina and Dominic Zakki Hanna,
who continue to serve at Qenshrin Christian Center, helping the group
of children at the Center and answer their needs during meetings.
Have an awesome morning, as despite your young age, you make an
excellent example to the youth, serving the Lord with honesty and
dedication.
What a Great Scene: the annual dinner, hosted by his Eminence
Archbishop Elia Bahi, who invited the Board of Directors of St.
Yacoub`s church in Montreal last week, attended by Rev. Fr. Kamil
Ishak, the deacons, heads and members of most of our church`s
institutions. What is really great is that one spirit that brought all
together, putting away any negative behavior that comes from a
minority, persistently dedicated to serve the lord, for the sake of His
glory and salvation of souls at our church.
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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
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