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آية العدد :اذهب أنت أيضاً ،وافعل هكذا( .لوقا .)73 :01

النص اإلنجيلي (أعمال  1 :5ـــ :)11
ِ
ِ َّ
اع ُمْلكا َو ْ
ام َأرَتُهُ َسفِّ َيرةَُ ،ب َ
ام َأرَتُهُ
َوَرُج ٌل ْ
اختَلَ َس م َن الث َم ِنَ ،و ْ
اس ُمهُ َح َنانيَّاَ ،و ْ
ِ
ط ُر ُسَ " :يا
ض َعهُ ِع ْن َد أ َْرُج ِل ُّ
ال ُب ْ
الر ُس ِل .فَقَ َ
لَهَا َخ َب ُر ذل َكَ ،وأَتَى بِ ُج ْزٍء َوَو َ
ِ ِ
َح َنانِيَّا ،لِما َذا مألَ َّ
الرو ِح اْلقُ ُد ِ
س َوتَ ْختَلِ َس ِم ْن
ب َعلَى ُّ
الش ْي َ
ان َقْل َب َك لتَ ْكذ َ
ط ُ
َ َ
ِ
ِ
يع ،أَلَ ْم َي ُك ْن في
ثَ َم ِن اْل َح ْق ِل؟ أَلَ ْي َس َو ُه َو َباق َك َ
ان َي ْبقَى لَ َك؟ َولَ َّما ب َ
ب َعلَى
لَ ْم تَ ْكِذ ْ
ص َار
َو َم َ
اتَ .و َ

ِ
ت
ت ِفي َقْلبِ َك ه َذا األ َْم َر؟ أ َْن َ
ض ْع َ
ُسْلطَان َك؟ فَ َما َبالُ َك َو َ
اس ب ْل علَى ِ
َّ
الل"َ .فلَ َّما َس ِم َع َح َنانِيَّا ه َذا اْل َكالَ َم َوقَ َع
الن ِ َ َ
ِ
ِ
ف ع ِظيم علَى ج ِم ِ َِّ
َح َد ُ
ض األ ْ
ين َسم ُعوا بِذل َك .فََنهَ َ
َ
َخ ْو ٌ َ ٌ َ
يع الذ َ
اث َولَفُّوهُ
ث بع َد م َّد ِة َن ْح ِو ثَالَ ِث ساع ٍ
ات ،أ َّ
ام َأرَتَهُ
َ َ
َن ْ
َو َح َملُوهُ َخ ِارجا َوَدفَُنوهُ .ثَُّم َح َد َ َ ْ ُ
ط ُر ُس" :قُولِي لِي :أَبِه َذا
َج َابهَا ُب ْ
َد َخلَ ْ
تَ ،ولَ ْي َس لَهَا َخ َب ُر َما َج َرى .فأ َ
ط ُر ُسَ " :ما
تَ " :ن َع ْم ،بِه َذا اْل ِم ْق َد ِار" .فَقَا َل لَهَا ُب ْ
اْل ِم ْق َد ِار بِ ْعتُ َما اْل َح ْق َل؟" فَقَالَ ْ
َِّ
الر ِّ
ين َدفَُنوا َرُجلَ ِك َعلَى
َبالُ ُك َما اتَّفَ ْقتُ َما َعلَى تَ ْج ِرَب ِة ُرو ِح َّ
ب؟ ُه َوَذا أ َْرُج ُل الذ َ
ت ِفي اْل َح ِ
اْل َب ِ
ت .فَ َد َخ َل
ال ِع ْن َد ِر ْجلَ ْي ِه َو َماتَ ْ
ون ِك َخ ِارجا" .فَ َوقَ َع ْ
ابَ ،و َس َي ْح ِملُ َ
ِ
ِ
َّ
ص َار
وها َخ ِارجا َوَدفَُن َ
وها َم ْيتَة ،فَ َح َملُ َ
اب َوَو َج ُد َ
الش َب ُ
وها بِ َجان ِب َرُجلهَا .فَ َ
يع اْل َكنِيس ِة وعلَى ج ِم ِ َِّ
َخو ٌ ِ
ين َس ِم ُعوا بِذلِ َك.
يم َعلَى َج ِم ِ
َ ََ َ
يع الذ َ
ف َعظ ٌ
ْ
حكمة العدد :إذا صمت اهلل في وقت الضيق ،تذكر أن المدرس دائماً
يصمت وقت االمتحان.
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األحد الثالث بعد الدنح

تعليق على اآلية االنجيلية:
لقد جاء ناموسي إلى عند الرب يسوع ليجربه ،فسأله عن كيفية الحصول

على الحياة األبدية ،فأخبره السيد المسيح حكاية السامري الصالح ليؤكد

له أن الرب يطلب منا أن نصنع رحمة تجاه بعضنا بعضا .لذلك دعاه

ليذهب ويفعل هكذا ،أي الرحمة .والدعوة موجهة لكل واحد فينا في إطار
عائلته وكنيسته وعمله ومجتمعه ومدينته ووطنه لكي نذهب ونصنع

رحمة في سلوكياتنا وخدماتنا ونوايا قلوبنا وردود أفعالنا ،ففعل الرحمة

ليس ظاهريا فقط ،بل عمل ينبع أساسا من شعور داخلي بالرأفة والرحمة
والمحبة يضعه الرب في قلب االنسان المؤمن تجاه أخيه االنسان.

قصة العدد :عناية ربانية (قدمها األخ صبحي بشارة )
خرج الطبيب الجراح الشهير د .ايشان على عجل إلى المطار للمشاركة

في المؤتمر العلمي الدولي الذي سيلقى فيه تكريما على إنجازاته الکبيرة

في علم الطب ،وفجأة وبعد ساعة من الطيران هبطت الطائرة اضط ارريا
في أقرب مطار بسبب عطل كبير ،فتوجه إلى استعالمات المطار

مخاطبا :أنا طبيب عالمي ،كل دقيقة عندي تساوي أرواح أناس وأنتم
تريدون أن أبقى  01ساعة بإنتظار طائرة؟ أجابه الموظف :يا دكتور،

إذا كنت على عجلة يمكنك إستئجار سيارة  ،ألن رحلتك ال تبعد عن هنا

سوى  7ساعات بالسيارة .رضي د.ايشان على مضض ،واستقل السيارة

وظل يسير في جو ماطر وأصبح من العسير أن يرى أي شيء أمامه
وظل يسير وبعد ساعتين أيقن أنه قد ضل طريقه وأحس بالتعب.

رأى أمامهُ بيتا صغي ار فتوقف عنده وطرق الباب فسمع صوت إمرأة كبيرة
تقول :تفضل بالدخول كائنا من كنت ،فالباب مفتوح .دخل وطلب من

العجوز المقعدة أن يستعمل تلفونها .ضحكت وقالت :أي تلفون؟ هنا ال

كهرباء وال تلفونات ،ولكن تفضل واسترح ،وخذ لنفسك فنجان شاي

ساخن وهناك بعض الطعام لتأكل حتى تسترد قوتك .شكر د.ايشان
المرأة وأخذ يأكل بينما كانت العجوز تصلي ،وانتبه إلى طفل صغير نائم

بال حراك على سرير قرب العجوز وهي تهزه بين كل صالة وصالة.

استمرت العجوز بالصالة طويال فتوجه إليها قائال :لقد اخجلني كرمك

ونبل أخالقك وأتمنى أن يستجيب لك الل دعواتك .قالت العجوز :يا

ولدي ،أنت ابن سبيل أوصى بك الل ،وأما دعواتي فقد أجابها الل كلها

إال واحدة ،فقال د  .ايشان :وما هي تلك الدعوة ؟ قالت :هذا الطفل

مرض عضال عجز عنه كل
ٌ
الذي تراه حفيدي يتيم األبوين ،أصابهُ
األطباء ،وقيل لي أن جراحا كبي ار يقدر على عالجه يدعى د.ايشان،
ولكنه يعيش بعيدا ،وال قدرة لي على أخذ الطفل إلى هناك وأخشى أن

يشقى هذا المسكين ،فدعوت الل أن يسهل أمري .بكى د .ايشان وقال:

إن دعاءك قد عطل الطائرات وضرب الصواعق وأمطر السماء ،كي

يسوقني إليك ،وما أيقنت أن الل يسوق األسباب هکذا ألوالده المؤمنين.
 +عن شيخوخة صالحة انتقلت إلى رحمة الل المرحومة لوسيا ساعاتي

خوري .حاد بشابو تتقدم من أبنائها السادة ايلي وألفريد وفريدة وجان

خوري بأحر مشاعر العزاء .لها الرحمة ،ولكم من بعدها طول البقاء.

 +اليوم األحد يقام الجناز السنوي لراحة المرحومة روز حنوش .للفقيدة

الرحمة ،وألبنائها :جورج ،ادفينا ،فايز ،جالل ،ونبيل وعائالتهم ،من
بعدها طول البقاء.

 +اليوم األحد يقام جناز األربعين للمرحوم جورج كوكب .للفقيد الرحمة،
ولزوجته السيدة هيلين منيرجي ،وأوالده :مود ،أنطوان ،جان ،وكريستيان
وعائالتهم الصبر والسلوان.

 +اليوم األحد يقام جناز األربعين للمرحوم راتب بشارة وزوجته المرحومة
نوال عطالل بشارة .للفقيدين الرحمة ،وألوالدهما صبحي والياس وعامر

وسوسن الصبر والسلوان.
 +نشكر الرب لعنايته بالسيد حنا ايليا (بروكي) بعد األزمة القلبية التي
تعرض لها .مع تمنياتنا له بالشفاء العاجل والصحة الدائمة.

 +بالتعاون مع المجلس الملي لجنة السيدات في كنيستنا تدعو كل أبناء
الطائفة ممن تجاوز عمرهم الستين ،إلى فطور محبة في صالة كنيستنا ـ ـ
هنري بوراسا وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم السبت

القادم 2شباط  .2107ولعدم وجود احصائية دقيقة حول األعمار في
الطائفة ،لذلك نرجو إعالم محاسب الكنيسة أو عضوات اللجنة عن

األشخاص الذين تجاوزوا الستين لكي تُقدم لهم الدعوة لحضور الفطور.
وأن تعتبروا اإلعالن في الكنيسة وحاد بشابو بمثابة الدعوة للقاء.
لتثبيت حضوركم الرجاء االتصال مع السيدات :مهى حنا القس

 751-183-2377فهيمة تنورجي (أم حنا)  507-777-5771أو
أي عضوة من أعضاء اللجنة.

 +بلغت واردات الصينية يوم األحد  21كانون الثاني .$)772(2107

 +نوزع عليكم اليوم العدد الثاني من جريدة شلوميل( سالم الل) .بانتظار

اقتراحاتكم ومشاركاتكم .لمن يود االشتراك السنوي للجريدة ( )$71لكي
تصل إلى عنوانكم البريدي ،مع الشكر سلفا لكرمكم ودعمكم.

فقرة للتأمل :قــد تظـلم علينا الدنيــا في أيــة لحظــة ...وقــد تضيــق علين ــا
بقـدر ما اتسعــت ...وق ــد نفشــل حتى نيـأس وتمــوت أمـانينا ...لكن تبق ــى
شمـ ــوع" :الرجاء ...االيم ــان ...األم ــل" تُني ــر علين ــا ظ ــالم دني ــانا.

قد ينحني أحدنا يوما لكننا أبدا ال ننكسر ،لطالما نحن أبناء المسيح.

سريانيات :وسام لقداسة البطريرك زكا األول(عن موقع البطريركية).

استقبل قداسة البطريرك مار إغناطيوس زكا األول عيواص البروفسور

الشيخ مخلص أحمد الجدة الرئيس المؤسس لجامعة الحضارة اإلسالمية

المفتوحة (األويسكو) .وخالل اللقاء قلد الشيخ مخلص لسيدنا البطريرك

الوسام الذهبي لجامعة الحضارة اإلسالمية مع الشارة الذهبية للجامعة

إضافة إلى أيقونة تاريخية قديمة ومرممة لبشارة السيدة العذراء من

المالك جبرائيل ،تقدي ار من األويسكو لشخصية قداسة البطريرك الروحية
والعلمية ،وخاصة في مجال الدراسات اإلسالمية وحوار األديان.

رثاء الوالدين

احضروا أزهار الربيع الدائمة ،وجداول المياه الصافية ،وارسموا قوس قزح
ليجتاز األرض ويعانق السماء .أرجوكم أمزجوها معا لعلها تصنع بلسما
يخترق قلوب األبناء فيهدىء من روعهم ،أو يعبر ثنايا الروح فيعزيها.

لن اغضب ،فوجعي أكبر من أن يضاهيه كل الغضب .ولن أكفر ،فلله
مشيئة تسود ،وللبشر نهاية محتومة .بل سأسجد على ركبتي شاك ار،

راضيا ،وحاسدا ربي ألنه يفرح بلقاء األطيب واألجمل واألنقى ،لكني فقط

أريد أن اسأله :كيف ُيعوض غيابهما؟
من يمسح شعري ،ويغسل حزني وقهري .من يعرفني بعد اليوم دون أن
أتكلم .من يدافع عني في مواجهة ظلم الزمان وغدره .

لقد رحل والدي ،فمن ت اره يهتم بي ليدللنيُ .ينسيني تعب األيام .من
يهمس في روحي :ما بك يا أمي! أهال بحبيب بابا.
آخ يا والدي يا سندي وصخرتي .آخ ياأمي ،يرحل صدى صوتك ويبقى

الرجاء ،أنه عند رحيل الوالدين هناك انتقال إلى حياة أفضل ،حيث

أرواحهما تطل مع كل إشراقة صباح .توزع الضحكات البريئة ،وتمد
األيادي الطاهرة لكي تُرجع األبناء إلى طفولتهم .وعند المساء بينما نخلد
للنوم ،هناك بالتأكيد عيون ساهرة صارت ترافق مسيرة اإلله.

Today’s Bible reading (Acts 5: 1-11):
But a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, sold a
possession. And he kept back part of the proceeds, his wife also
being aware of it, and brought a certain part and laid it at the
apostles’ feet. But Peter said, “Ananias, why has Satan filled
your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the
price of the land for yourself? While it remained, was it not your
own? And after it was sold, was it not in your own control?
Why have you conceived this thing in your heart? You have not
lied to men but to God.” Then Ananias, hearing these words, fell
down and breathed his last. So great fear came upon all those
who heard these things. And the young men arose and wrapped
him up, carried him out, and buried him. Now it was about three
hours later when his wife came in, not knowing what had
happened. And Peter answered her, “Tell me whether you sold
the land for so much?” She said, “Yes, for so much.” Then Peter
said to her, “How is it that you have agreed together to test the
Spirit of the Lord? Look, the feet of those who have buried your
husband are at the door, and they will carry you out.” Then
immediately she fell down at his feet and breathed her last. And
the young men came in and found her dead, and carrying her
out, buried her by her husband. So great fear came upon all the
church and upon all who heard these things.
Comment on Today’s Biblical Verse:
“Then Jesus said to him, “Go and do likewise” (Luke 10:37)
A man that obeys the law came to Jesus to test him. He asked
Him on how he could get the eternal life. The Lord told him the
parable of the Good Samaritan to show that we should express
mercy and love to one another. This invitation is open to each
one of us within our families, church, society, city, and country.
Mercy should not be superficial emotions, but rather a true
action originating from inner feelings of sympathy and love that
God puts in the heart of the believer.
Today’s Story: Divine Intervention (presented by Mr. Subhi
Bshara)
A famous surgeon, Dr. Ishan, left work rushing to the airport to
attend a big international scientific meeting where he would be

awarded for his achievements in the field of medicine. After an
hour of flying, his airplane broke and underwent emergency
landing in a nearby airport. No flights were departing to the
same city soon. Dr. Ishan told the airlines personnel: “I am a
world-famous physician; each moment of my life equals many
people’s lives, and you tell me that I have to wait for 16 hours
before I can take the next flight?” The airlines administrative
answered: “Doctor, if you are in a hurry, you can still rent a car
and drive, as the city you want to go to is only 3 hours away.”
Dr. Ishan took a car and started driving in the dark and rainy
night. After two hours, he realized he was lost!
He looked around and saw a small house. He parked his car and
knocked on the door. A voice of an elderly woman answered:
“Please come in, whoever you are; the door is open” He walked
in and found an elderly disabled lady. He asked if he could use
her phone. She answered laughing: “Which phone?” There is no
electricity, or phones here. But you can definitely help yourself
to some tea and food.” Dr. Ishan took her offer thankfully.
While he was eating, he saw the lady praying all the time, and
gently shaking a small child, barely moving in his bed. She
continued praying for a bit, while Dr. Ishan became more and
more curious about what’s going on.
“Your generosity and warmness are overwhelming,” said the
doctor, “I hope God responds to your prayers.”
The old lady said: “Son, you are a lost stranger, and God has
asked us to take care of each other. My prayers, however, were
all answered, except for one.” Dr. Ishan became more curious
and asked: “What are you praying for?”
“This child you see here, “replied the lady, “is my orphan
grandson. He suffers from a sever disease and all doctors failed
to treat him. I have been told that only one surgeon is able to
cure this illness. This doctor’s name is Dr. Ishan. He lives far
away from here, and I cannot take my grandson there. All I can
do is to pray for a change.”
Dr. Ishan was very affected, and cried saying: “Your prayers
were answered! God has made the airplane stop, and the rain
comes heavily so that I end up here. I never knew how God
makes all things for the good of those who believe in him.”

+ Mrs. Lucia Saati Khoury passed away recently. HadBshabo
would like to express condolences to her sons and daughters
Elie, Alfred, Farida and Jean Khoury. We pray for mercy for the
deceased and long life to her family.
+Today the Sunday is the annual memorial service for the late
Mrs. Rose Hannoush. We pray for mercy for the deceased, and a
long life to her sons George, Edwina, Fayez, Jalal, and Nabil
and their families.
+ Today the Sunday is the fortieth memorial of the late George
Kawkab. We pray for mercy for the deceased, and a long life for
his wife Mrs. Helene Munayerji, and their sons Maud, Antoine,
Jean, and Christian and their families.
+ Today the Sunday is the fortieth memorial of the late Mr.
Ratib Bshara and his wife the late Mrs. Nawal Attallah Bshara.
We pray for mercy for the deceased, and a long life and patience
for their sons and daughters Subhi, Elias, Amer, and Sawsan.
+ We thank the Lord for taking care of Mr. Hanna Elia (Brooki)
after suffering from a heart attack. We pray for fast recovery
and good health all the time.
+ The ladies auxiliary, with the help of the Board of Directors,
is inviting all of our church members who are older than 60
years for a breakfast fellowship at our church’s hall – Henri
Bourassa on Saturday February 2nd, 2013 at 11 am. As we do
not have accurate information regarding the age, we ask you to
inform the church’s accountant or any member of the Ladies
Auxiliary to inform us regarding people who are older than 60
years to send an invitation for them. To RSVP, please contact
Mrs. Maha Hanna Alkass (450-687-2743) or Mrs. Fahima
Tannourji (Um Hanna) (524-334-5436) or any of the committee
members.
+ Plate collection for Sunday January 20th was $332.
Meditations:
Our life can turn into darkness any moment. We might face the
hard calamities. We may give up, and despair but hope and faith
would shine upon our lives giving us something to look forward
to in our lives. We may be bent, but we are never broken as long
as we are the sons and daughters of the Lord Jesus Christ.

