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آية العدد :ال تهتموا بشيء ،بل في كل شيء بالصالة والدعاء مع

الشكر ،لتعلم طلباتكم لدى اهلل( .فيلبي.)6:4

النص اإلنجيلي (2كورنثوس  4 :7ـ  :)11لِي ثِقَةٌ َكثِ َيرةٌ بِ ُكمِ .لي
ت فَ َرحاً ِجداً ِفي َج ِمي ِع
ت تَع ِزَيةً َوازَدد ُ
افتِ َخ ٌار َكثِ ٌير ِمن ِجهَتِ ُكم .قَِد امتَأل ُ
ِ
اح ِة َبل
ضيقَاتَِنا.ألَنَّ َنا لَ َّما أَتَي َنا إِلَى َم ِك ُدونَِّيةَ لَم َي ُكن لِ َج َسِد َنا َشي ٌء ِم َن َّ
الر َ
فِ .
اتِ ،من َد ِ
ِ
ُكَّنا مكتَئِبِ ِ
لك َّن
وم ٌ
اخل َم َخ ِاو ُ
َ
ين في ُك ِّل َشيء :من َخ ِارج ُخ ُ
ص َ
ُ
ض ِعين ع َّزَانا بِم ِج ِ
اهلل الَِّذي يعِّزي المتَّ ِ
يء تِيطُ َسَ .ولَي َس بِ َم ِجيئِ ِه فَقَط َبل
َ َ
َُ
َ
ُ
َ
أَيضاً بِالتَّع ِزَي ِة الَّتِي تَ َع َّزى بِهَا بِ َس َببِ ُكمَ ،و ُه َو ُيخبُِرَنا بِ َشوِق ُكم َوَنو ِح ُكم
ت قَد أَح َزنتُ ُكم
ت أَكثََر.ألَِّني َوِان ُكن ُ
َو َغي َرتِ ُكم ألَجلِيَ ،حتَّى إِِّني فَ ِرح ُ
ت .فَِإِّني أ ََرى أ َّ
الر َسالَةَ أَح َزَنت ُكم
َن تِل َك ِّ
بِ ِّ
ت أَن َد ُمَ ،م َع أَِّني َنِدم ُ
الر َسالَ ِة لَس ُ
آلن أ ََنا أَف َرُح ،الَ ألََّن ُكم َح ِزنتُمَ ،بل ألَنَّ ُكم َح ِزنتُم لِلتَّوَب ِة.
َولَو إِلَى َس َ
اعة.اَ َ
ِ ِ ِ ِ ِِ
َّروا ِمنَّا ِفي َشيء.أل َّ
َن ال ُحزَن
ألََّن ُكم َح ِزنتُم ب َح َسب َمش َيئة اهلل ل َكي الَ تَتَ َخس ُ
ِ
َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
َما ُحزُن ال َعالَِم
امةَ ،وأ َّ
الذي ب َح َسب َمش َيئة اهلل ُينشئُ تَوَبةً ل َخالَص بالَ َن َد َ
فَين ِشئ موتاً.فَِإَّنه هوَذا حزن ُكم ه َذا عينه بِحس ِب م ِش َيئ ِة ِ
اهللَ ،كم أَن َشأَ ِفي ُكم:
ُ َُ ُ ُ
َ ُُ َ َ َ
ُ ُ َ
اج ،بل ِمن ال ََي ِِ ،بل ِمن ال َخو ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
فَ ،بل ِم َن
َ َ
م َن االجتهَادَ ،بل م َن االحت َج ِ َ َ
َّ
الشو ِ
قَ ،بل ِم َن ال ََي َرِةَ ،بل ِم َن االنتِقَ ِامِ .في ُك ِّل َشيء أَِهَرتُم أَنفُ َس ُكم أََّن ُكم
اء ِفي ه َذا األَم ِر.
أَب ِرَي ُ
حكمة العدد :البعض ترفعه الخطيئة ،والبعض تسقطه الفضيلة.
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األحد الثامن بعد القيامة

تعليق على اآلية اإلنجيلية:
المحيية أن توجه أنِارنا نحو شخص
في مرات كثيرة تحاول كلمة الرب ُ
يسوع المسيح سواء بالصلوات أو التأمالت أو بالثقة التي ال تتزعزع
بعمله ،وبوعوده الصادقة .كما تنصحنا كلمته المقدسة وسيرة حياته

العملية أن ال نهتم بدرجة ُمبالغ فيها (أن ال نرتئي فوق ما ينبَي) بأمور
الحياة الحاضرة واحتياجات الجسد من مأكل وملبس وغيرها ،فاهلل يحقق
احتياجاتنا في الوقت والزمان المناسبين .إنها حقاً كلمات إنجيلية معزية.
قصة العدد :وسط األتربة.
استيقِ الزوج صباحاً وتناول فطوره مع زوجته ،واستعد للذهاب الى

العمل ،وعندما دخل مكتبه ليأخذ مفاتيحه وجد أتربة كثيرة على المكتب،
وعلى شاشة التلفزيون ،فخرج فى هدوء وقال لها :زوجتي حبيبتي

احضري لي مفاتيحي من على المكتب .دخلت الزوجة لتُحضر المفاتيح،
فوجدت زوجها قد نقش وسط األتربة بإصبعه على مكتبه الذي يحمل
الكثير من األتربة :أحبك زوجتي ،والتفتت لتخرج من الَرفة فشاهدت
على شاشة التلفاز مكتوب باصبعه وسط األتربة :اُحبك يا رفيقة عمري

فخرجت الزوجة من الَرفة ،وأعطت زوجها المفاتيح وتبسمت في وجهه

كأنها تخبره أن رسالته قد وصلت ،وأنها ستهتم أكثر بنِافة بيتها .هذا

هو الزوج العاقل الذي إذا أخطأت زوجته لم يسئ معاملتها ،بل يقابل

خطأها بالمعاملة الحسنة ،ويَير الموقف من حزن إلى فرح.
 +بحسب تقويم كنيستنا يصادف اليوم عيد مار برصوم رئيس النساك.
 +اجتماع المجلس الملي :البارحة في اجتماعه األخير بدورته
االنتخابية التي تنتهي خالل أيام أعد المجلس الملي تقريره النهائي حول

ما تم تنفيذه من أفكار وق اررات ،وما لم ُينفذ أيضاً لُيسلم للمجلس الملي
الجديد .كما يعلمكم المجلس أنه قام بتنفيذ قرار سابق بموجبه تم شراء
 111كرسياً جديداً للصالة ،ونعلمكم أن المجلس يقبل كافة التبرعات مع

الشكر لمن يود المساهمة بثمن الكراسي الجديدة المميزة .كما يذكر

المجلس أبناء الكنيسة ببرنامج االيداع المباشر الذي قام المجلس بتفعيله

لمن يود التبرع للكنيسة بمبلغ شهري ُيسحب مباشرة من حسابه ،ليدخل
في حساب الكنيسة .المزيد من التفاصيل لدى األخ سيمون غزال.

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

 +اليوم األحد جناز األربعين للمرحوم صومي يوسف والد األخت فاديا
يوسف زوجة األخ فيصل بري ،الذي توفي في الحسكة عن عمر ٣٧

عاماً .للفقيد الرحمة ،ولعائلته طول البقاء.

 +األحد القادم  0٣حزيران جناز األربعين للشماس المرحوم يوسف
أوزجليك .للفقيد الرحمة ،ولعائلته الصبر والسلوان.

 +بمناسبة عيد األب الواقع يوم األحد القادم ،تدعوكم لجنة السيدات

للَداء ( B.B.Qمشاوي على الفحم) في أرض الكنيسة -هنري بوراسا.
هذا وقرر المجلس الملي مع اللجنة بأن يكون ريع هذا الَداء لصالح

أبناء شعبنا المتضرر من األوضاع في سوريا .سعر البطاقة $ 0١
للكبار و  $ ٨للصَار ما دون ال  01سنة .التسجيل لدى السيدتين
مهى حنا القس -أم حنا.

 +بإشراف نيافة المطران تستمر اجتماعات دراسة الكتاب المقدس في

السابعة من مساء كل ثالثاء في صالة كنيستنا.

 +بلَت واردات الصينية يوم األحد ٧حزيران(.$)٣10

مشهد يفرح القلب:
هذا التنوع الضروري والمطلوب في االنتساب إلى عضوية مؤسساتنا
وخاصة المجلس الملي الذي يعد السلطة االدارية العليا في الكنيسة ،وقد

الحِنا خالل الدورات السابقة والحالية انضمام أشخاص جدد إلى

عضوية المجلس ليساهموا في خدمة الكنيسة .هذا التجدد الذي يجمع

بين الخبرة ،وبين حماسة الشباب يفترض أنه يحمل الخير إن شاء اهلل.
سريانيات :المجلس الملي الجديد:

بمناسبة تعيين المجلس الملي الجديد ،وجه نيافة راعي االبرشية المطران

إيليا باهي رسالة إلى أبناء الرعية جاء فيها:

حضرات أعزائنا الروحيين األفاضل رعية مار يعقوب النصيبيني المحترمين

بعد السالم بالرب يسوع نقول:

كنا قد حددنا يوم  01حزيران  1101موعداً إلجراء انتخاب المجلس الملي
لدورة جديدة .وقمنا بالتشاور مع المجلس الملي الحالي ،بتعيين لجنة مؤلفة

من السادة :كميل بدرية ،جوني توما ،كابي يوسف ،لتتسلم طلبات الترشيح
خالل مدة أقصاها  1حزيران  ،1101ولتقوم باإلشراف على سير

االنتخاب الواجب إجراؤه في تاريخه المحدد ،إذا تجاوز عدد المرشحين 01
مرشحاً.

لقد رفعت إلينا اللجنة المذكورة أعاله تقري اًر بأسماء المرشحين الذين توفرت

فيهم شروط الترشيح مرفقاً بطلبات ترشيحاتهم ،وقد بلغ عددهم  00مرشحاً
فقط ،ففازوا جميعاً بعضوية المجلس الملي لدورة جديدة بالتزكية ،دون

الحاجة إلى إجراء االنتخاب .لذا نعلن موافقتنا ونعين السادة اآلتية أسماؤهم
مجلساً ملياً لمدة سنتين من تاريخه ،وهم (بحسب الترتيب األبجدي للكنية):

 1ـــ سامر أسمر  2ـــ شمعون أسمر  3ــــ جان (نبيل) البابا  4ــ جاك
بدرية  5ـــ يوسف دنحو  6ــــ موسى (موريس) عيسى  7ــ غالب غالو

مواس
 8ـــــ كراسيا (كلور) كنعو  9ـــــ جيلبير كيرياكوس  11ـــ مازن ّ

 11ــــ أنطوان يونو.

ففيم ااا نهن اائهم نس ااأل ربن ااا يس ااوع المس اايح أن يب اااركهم ليعملا اوا باجته اااد وف اارح

كوكالء أمناء وفعلة صالحين في حصاده.

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

حادبشــابو تهناائ المجلااس الملااي الجديااد ،وتسااأل الاارب اإللااه أن يقااودهم فااي
خدمتهم إلى ما يؤول لخير رعيتنا المباركة في مونترياال.
صباح الورد:
إلى األخ الفاضل سيمون غزال الذي بانتهاء عمل المجلس الملي الحالي
خالل األيام القادمة يكون قد حقق شوطاً عِيماً من الخدمة في حقل

الرب تميز باألمانة والنِام والهدوء والتعامل مع مختلف األعمار بروح

األخوة الحقيقية ،إلى جانب براعته في تنِيم مالية الكنيسة بشكل علمي

وواضح .وبذلك أعطانا مثاالً عملياً نموذجياً للخادم المسيحي.
أخ سيمون :وأنت تقرر أخذ قسط من الراحة ،وهذا حقك بعد سنوات من
التعب المجاني المتفاني .نطلب لك ولعائلتك من الرب دوام النجاح
والراحة والسعادة .وتفضل بقبول فائق االحترام.
حاد بشابو نشرة أسبوعية تصدر عن كنيسة مار يعقوب النصيبيني للسريان
األرثوذكس في مونترياال .للمراجعة االتصال مع األخ كابي يوسف

 ١05-6919991بإمكانكم مطالعة حاد بشابو على موقع الكنيسة االلكتروني
بإشراف األب كميل اسحقwww.syrianorthodoxchurch.com :

Today’s Bible reading (2 Corinthians 7: 4-11):
Great is my boldness of speech toward you, great is my
boasting on your behalf. I am filled with comfort. I am
exceedingly joyful in all our tribulation. For indeed, when we
came to Macedonia, our bodies had no rest, but we were
troubled on every side. Outside were conflicts, inside were
fears. Nevertheless God, who comforts the downcast,
comforted us by the coming of Titus, and not only by his
coming, but also by the consolation with which he was
comforted in you, when he told us of your earnest desire,
your mourning, your zeal for me, so that I rejoiced even
more. For even if I made you sorry with my letter, I do not
regret it; though I did regret it. For I perceive that the same
epistle made you sorry, though only for a while. Now I
rejoice, not that you were made sorry, but that your sorrow
led to repentance. For you were made sorry in a godly
manner, that you might suffer loss from us in nothing. For
godly sorrow produces repentance leading to salvation, not to
be regretted; but the sorrow of the world produces death. For
observe this very thing, that you sorrowed in a godly manner:
What diligence it produced in you, what clearing of
yourselves, what indignation, what fear, what vehement
desire, what zeal, what vindication! In all things you proved
yourselves to be clear in this matter.
Comment on Today’s Biblical Verse:
“Be anxious for nothing, but in everything by prayer and
supplication, with thanksgiving, let your requests be made
known to God” (Philippians 4: 6)
Again and again, the living words of the Lord direct our focus
toward Jesus Christ, whether by prayers or meditations, or by
trusting in his work and in his promises. His holy words, and
His life on earth advise us not to excessively worry about
material needs of our life on earth, as God will provide us
with all of what we need in the right place and at the right
time. It is truly comforting biblical wisdom!

Story of the Day:
One morning, a man woke up, had breakfast with his wife,
and was getting ready to go to work. He went to his office to
get his keys, and noticed the amount of dust on the desk and
on the TV set. He left the room without saying anything but
he asked his wife to get him his keys from the office. As she
went to the office, she found that her husband has written on
the dusty desk: “I love you, my dear wife”. As she turned
around to leave the room, once again she noticed her
husband’s writings, but this time on the dusty TV screen,
saying: “You are the love of my life”. She left the room, and
gave him his keys with a smile on her face showing that his
message was received, and she would take care of the house
more.
This is a wise husband, who if his wife did not do what she
has to do, he would not get mad at her, but will give her love
in return, and switch the situation from frustrations to joy and
love.
News:
+ According to our Syriac church’s calendar, this Sunday is
the memory of St. Barsaumo, head of the monks
+ Today, the Sunday, is the annual memorial service of the
late Mr. Toma Toma (Galo). We pray for mercy for the
deceased and long life for his family.
+ Today, the Sunday, is the forty days memorial service for
the late Mr. Sawme Yousef, father of Mrs. Fadia Yousef, Mr.
Faisal Barri’s wife. The late Mr. Sawme departed in hassake
at age of 73. We pray for mercy for the deceased and long life
for his family.
+ next Sunday, June the 17th, is the forty days memorial
service for the late Deacon Yousef Ozcelik. We pray for
mercy for the deceased and long life for his family.
+As we celebrate Father’s day next Sunday, the Ladies
Auxiliary would like to invite you for a barbeque lunch on
our church’s land – Henri Bourassa. The Board of Trustees

has decided to dedicate the revenue from this lunch to the
benefit of our deprived people in Syria. Tickets are $15 for
adults, and $8 for children below 12 years of age. To resister,
please contact Mrs. Maha Hanna Alkass –Mrs. Um Hanna
+ We continue to have our weekly bible studies with the
auspices of His Eminence at our church’s hall, every Tuesday
at 7 pm.
+ The plate collection for Sunday June 3rd was $701.
What a Great Scene:
The diversity among the members of different church
institutions, especially the Board of Trustees, which represent
the highest administrative authority in the church. This
diversity that has been witnessed in the previous and current
Boards has such a great advantage in bringing different
experiences and energies into the Board, which reflects into
liveliness and producibility of the Board and our church.
Have an Awesome Morning:
To Mr. Simon Ghazal, who is finishing up his service at the
Board of Trustees. Mr. Ghazal was an example in serving the
church with honesty, order, and gentleness, dealing with
people from various age groups from our church with true
Christian spirit, beside his excellence in managing the
church’s finances that we all can notice.
Dear Brother Simon, we extend our deepest gratitude to you
as you have decided to take some rest after years of sacrifice,
praying to the Lord to grant you and your family all the
success, joy and prosperity.
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

