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المزكى ،بل من يمدحه الرب.
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أحد العنصرة

تعليق على اآلية اإلنجيلية:
أن يمدح اإلنسان نفسه ويمجد أعماله لهو أمر شائع في حياتنا اليومية،

فما نفكر فيه أو نقوله أو نتصرفه دائما هو الصحيح واألنسب والذي

يدعونا لتعظيم شأننا ،واظهار إمكانياتنا .لكن عندما نجلس مع ذواتنا

المحيية
بهدوء ،ونراجع أعمالنا وكلماتنا ونوايانا على ضوء كلمة الرب ُ
ندرك مدى الف ارغ الذي ُنعاني منه ،وعقد النقص التي تفرض وجودها
على حياتنا ،وتحولنا إلى أشخاص يتوهمون بعض األمور على أنها

صحيحة وحكيمة وتستحق المدح والثناء ،بينما تعاليم الرب لها رأي

آخر ،لذلك يقول السيد المسيح :من اتضع ارتفع .ويؤكد الرسول بولس
المزكى عند اهلل ،وأيض ا عند المؤمنين هو الذي ينال مديحه من الرب
أن ُ
ل من الناس أو من نفسه ،وهي الحالة التي نتمناها لجميعنا.
قصة العدد:

عجائب الدنيا السبع!( تقديم األخت ميس يوسف -دمشق)
طلبت إحدى المعلمات من طالباتها أن يذكروا لها عجائب الدنيا السبع،

وبالرغم من اختالف وجهات النظر فقد تركزت اإلجابات على المعالم

التالية):أهرامات الجيزة ،مصر ـ ـ تاج محل ،الهند ـ ـ الوادي الكبير،

كولورادو األمريكية ـ ـ قناة بنما في بنما ـ ـ بناية أمباير ستايت ،نيويورك ـ ـ

كاتدرائية بيتر باسيلكا ،إيطاليا ـ ـ سور الصين في الصين) .وبينما كانت
المعلمة تجمع األوراق من الطالبات لحظت أن واحدة منهن لم تُ ِ
نه
ورقتها ،فسألت الفتاة إذا ما كانت تواجه صعوبة في إكمال العجائب

السبع! ردت الفتاة قائلة :نعم .قليالا ألنني أجدها كثيرة جدا فقالت لها

المعلمة :حسن ا اذكريها لنا ،وسوف نساعدك في تحديدها .ترددت الفتاة
قليالا ثم قرأت :أعتقد أن عجائب الدنيا السبع هي كالتالي:

(أن ترى ،وتسمع وتلمس وتتذوق وتشعر وتضحك وتُحب).

عندما صمتت الفتاة ،ساد هدوء تام ،فأكملت كالمها قائلة :النعم التي

منحها اهلل لنا ،واعتدنا على وجودها في حياتنا كأمر ُمسلم به ،في نظري
هي عجائب الدنيا السبع التي ل يمكن أن تُبنى باليد أو تُشترى بالمال.
إنها ببساطة في معالم شخصيتنا ،وداخل قلبنا.
 +بحسب تقويم كنيستنا السريانية يصادف اليوم األحد عيد العنصرة

(حلول الروح القدس على التالميذ) .كل عام وأنتم بخير.

 +األحد القادم  20حزيران جناز السنة للمرحوم توما توما(كلو) .للفقيد
الرحمة ،ولعائلته طول البقاء.

 +بمناسبة عيد األب الواقع يوم األحد  2١حزيران ،تدعوكم جمعية
السيدات للغداء ( B.B.Qمشاوي على الفحم) في أرض الكنيسة الواقع
على هنري بوراسا .هذا وقرر المجلس الملي مع جمعية السيدات بأن

يكون ريع هذا الغداء لصالح أبناء شعبنا المتضرر من األوضاع في

سورية .سعر البطاقة  $ 25للكبار و  $ ٨للصغار ما دون ال 21
سنة.
 +بإشراف نيافة المطران تستمر اجتماعات دراسة الكتاب المقدس في

السابعة من مساء كل ثالثاء في صالة كنيستنا.

 +بلغت واردات الصينية يوم األحد  1١أيار( .$)606وقد وردنا من

األخ سيمون غزال محاسب كنيستنا أن مجموع الشتراكات التي سددت

عن عام  1021حتى نهاية شهر أيار قد بلغت  ١0اشتراك ا.

مشهد يفرح القلب:

اجتماع اإلخوة أبناء كنيسة مار يعقوب معا مساء السبت الماضي
احتفالا بعيد الكنيسة في جو عائلي جميل ببركة حضور سيدنا ايليا

باهي الذي تحدث عن صاحب العيد أبينا القديس مار يعقوب

النصيبيني ،وعن أهمية أن نكون مع ا باسم ربنا يسوع المسيح .كما
حضر أبونا كميل اسحق الذي اشرف كالمعتاد على جوقة الكنيسة التي

قدمت مجموعة من الترانيم السريانية والعربية تفاعل معها الحضور .وقد

تناول الجميع لقمة محبة تشارك الجميع في إحضارها معهم.
سريانيات :المجلس الملي الجديد:

وجــه نيافــة ارعــي البرشــية المطـران
بمناســبة تعيــين المجلــس الملــي الجديــدّ ،

إيليا باهي رسالة إلى أبناء الرعية جاء فيها:

حضرات أعزائنا الروحيين األفاضل رعية مار يعقوب النصيبيني المحترمين

بعد السالم بالرب يسوع نقول:

كنــا قــد حـ ّـددنا يــوم  20حزي ـران  1021موعــدا إلج ـراء انتخــاب المجلــس

الملي لدورة جديدة .وقمنا بالتشاور مع المجلس الملي الحـالي ،بتعيـين لجنـة
مؤلفة من السادة :كميل بدرية ،جووني توموا ،كوابي يوسو ،،لتتسـلّم طلبـات

الترشيح خالل مدة أقصاها  1حزيران  ،1021ولتقـوم باإلشـراف علـى سـير

النتخاب الواجب إجراؤه في تاريخه المحدد ،اذا تجاوز عـدد المرشـحين 21

مرشحا.

لقــد رفعــت إلينــا اللجنــة المــذكورة أعــاله تقري ـ ار بأســماء المرشــحين الــذين

توفّرت فيهم شروط الترشيح مرفق ا بطلبـات ترشـيحاتهم ،وقـد بلـ عـددهم 22

مرشــح ا فقــط ،ففــازوا جميعـ ا بعضــوية المجلــس الملــي لــدورة جديــدة بالتزكيــة،

دون الحاجة إلى إجراء النتخاب.

لـذا نعلـن موافقتنـا ونعـ ّـين السـادة اآلتيـة أسـماؤهم مجلسـا مليـا لمـدة ســنتين

من تاريخه ،وهم (بحسب الترتيب األبجدي للكنية):

 8ووو سامر أسمر 2 ،ووو شمعون أسمر 3 ،وووو جان (نبيول) البابوا 4 ،ووو جوا

بدريووة 5،ووووو يوسوو ،دنحووو 6 ،وووووو موسووى (موووريس) عيسووى 7 ،و وو غالووب

غالو 1 ،ووووو كراسيا (كلوور) كنعوو 9 ،وووووو جيلبيور كيريواكوس 80 ،وووو موازن
مواس 88 ،وووو أنطوان يونو.
ّ

ففيمـا نهنـئهم نسـأل ربنــا يسـوع المسـيح أن يبــاركهم ليعملـوا باجتهـاد وفــرح

كوكالء أمناء وفعلة صالحين في حصاده.

هذا ما اقتضى إعالنه ونعمة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم.

حادبشووابو تهنـ المجلــس الملــي الجديــد ،وتســأل الــرب اإللــه أو يقــودهم فــي
خدمتهم إلى ما يؤول لخير رعيتنا المباركة في مونتريـال.
صباح الورد:
إلى األخ الغالي جوني شاهو الذي عاد إلى منزله بنعمة اهلل بعد فترة
عالج فيزيائي استمرت خمسة أشهر جراء الحادث األليم الذي تعرض له

ليلة رأس السنة .صباح الورد إلى جوني العائد بالسالمة ،وقد أنعم اهلل

عليه أن يرى والده قبل رحيله عن عالمنا .صباح الورد مع تعازينا القلبية

الحارة إلى جوني وأهله ،وتمنياتنا له بالشفاء التام.
حاد بشابو نشرة أسبوعية تصدر عن كنيسة مار يعقوب النصيبيني للسريان
األرثوذكس في مونتريـال .للمراجعة التصال مع األخ كابي يوسف
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Had b-Shabo is a weekly bulletin issued by St-Jacques Syriac
Orthodox Church in Montreal, for further information, call Mr.
Gaby Yousef at (514) 692-9990. You can read the present and
past issues on our church website which is supervised by Father
Kamil Ishak at: www.syrianorthodoxchurch.com

Today’s Bible reading (John 14: 22-31):
Judas (not Iscariot) said to Him, “Lord, how is it that You will
manifest Yourself to us, and not to the world?” Jesus answered
and said to him, “If anyone loves Me, he will keep My word;
and My Father will love him, and We will come to him and
make Our home with him. He who does not love Me does not
keep My words; and the word which you hear is not Mine but
the Father’s who sent Me. “These things I have spoken to you
while being present with you. But the Helper, the Holy Spirit,
whom the Father will send in My name, He will teach you all
things, and bring to your remembrance all things that I said to
you. Peace I leave with you, My peace I give to you; not as the
world gives do I give to you. Let not your heart be troubled,
neither let it be afraid. You have heard Me say to you, ‘I am
going away and coming back to you.’ If you loved Me, you
would rejoice because I said, ‘I am going to the Father,’ for My
Father is greater than I. “And now I have told you before it
comes, that when it does come to pass, you may believe. I will
no longer talk much with you, for the ruler of this world is
coming, and he has nothing in Me. But that the world may know
that I love the Father, and as the Father gave Me commandment,
so I do. Arise, let us go from here.
Comment on Today’s Verse
“For not he who commends himself is approved, but whom the
Lord commends.” (2 Corinthians 10:18).
To compliment one’s self is a common thing in our life. We
always believe and even boast that what we think of, or say or
do is the right and most proper thing. However, when we sit
with ourselves and think about what we have done, what we
have said, and what our intention was, inspired by the word of
the Lord, we appreciate how empty we are, and how our
feelings of low self esteem dominate our lives, converting us to
confused people who think that they are right and wise, and that
they deserve all attention and admiration. In contrast, the Lord
tells us that “…those who humble themselves will be exalted”
and St. Paul tells us that those who are good in the eyes of the
Lord and the believers will be exalted by the Lord, not by the

people or by themselves, and this is what we all want for
ourselves.
Story of the week:
The Seven Wonders (Presented by Miss. Mayce Yousif –
Damascus)
Junior high school students in Chicago were studying the Seven
Wonders of the World. At the end of the lesson, the students
were asked to list what they considered to be the
Seven Wonders of the World. Though there was
some disagreement, the following received the most votes:
1. Egypt's Great Pyramids, 2. The Taj Mahal in India, 3. The
Grand Canyon in Arizona, 4. The Panama Canal, 5. The Empire
State Building, 6. St. Peter's Basilica, 7. China's Great Wall.
While gathering the votes, the teacher noted that one student, a
quiet girl, hadn't turned in her paper yet. So she asked the girl if
she was having trouble with her list. The quiet girl replied, "Yes,
a little. I couldn't quite make up my mind because there were so
many." The teacher said, "Well, tell us what you have, and
maybe we can help." The girl hesitated, then read, "I think the
Seven Wonders of the World are:
1. to touch, 2. to taste, 3. to see, 4. to hear,
She hesitated a little, and then added:
5. to feel, 6. to laugh, 7. and to love.
The room was so quiet you could have heard a pin drop.
May this story serve as a gentle reminder to all of us that the
things we overlook as simple and ordinary are often the most
wonderful, and we don't have to travel anywhere special to
experience them. Enjoy your gifts!
+ According to our Syriac church’s calendar, today the Sunday
is the Pentecost, the day commemorating the descent of the
Holy Spirit on the disciples.
+ Next Sunday, June 10th, is the annual memorial service for the
late Mr. Toma Toma (Gallo). We pray for mercy for the
deceased, and long life for his family.

+ We continue to have our weekly bible studies with auspices of
His Eminence, at our church’s hall, every Tuesday at 7 pm.
+ The plate collection on last Sunday, May the 27th, was $606.
In addition, Mr. Simon Ghazal, our church’s accountant, has
informed us that the number of families that paid their
registration fees by the end of May was 70.
What a Great Scene:
It was when the members of the St. Yacoub’s church met
together last Saturday celebrating the memory of the
establishment of the church. His Eminence Archbishop Elia
Bahi attended too, and talked about the celebrated saint, Mar
Yacoub of Nisibis, and on the importance of our fellowship
together in the name of Jesus Christ. In addition, Rev. Fr. Kamil
Ishak attended too, and supervised the choir who serenaded the
attendants with various Syriac and Arabic hymns. The evening
also included a lovely potluck in which every body participated.
Syriacs:
Today, His Eminence Archbishop Elia Bahi has issued a letter
assigning the names of St. Yacoub’s new Board of Directors for
a term of two years. The new members are: 1. Samer Asmar,
2. Chamoun Asmar, 3. Jean (Nabil) Baba, 4. Jack Badrieh,
5. Youssef Danho, 6. Ghaleb Ghalo, 7. Mousa (Moris) Issa,
8. Gracia (Glore) Kano, 9. Gilbert Kiriakos, 10. Mazen
Mawas, 11. Antoun Yono,
We wish them all the best and pray to our Lord Jesus Christ to
bless and grant them wisdom to serve His church with joy in the
fear of God.
Have an Awesome Morning:
To our dear brother, Mr. Johnny Shaho, who returned home
safely after a period of rehabilitation and physiotherapy
following the accident that he had been through on New Year’s
Eve. Have an Awesome Morning, Johnny, as the Lord has
granted him to see his father before his departure. Our deep
condolences to Johnny and his family, praying for a complete
recovery

