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آية العدد :ألن عيني الرب تجوالن في كل األرض ليتشدد مع الذين

قموبيم كاممة نحوه (2أيام.)9 :61

النص اإلنجيمي (يوحنا  22 :41ـ :)14
اإلس َخري ِ
َن
قَ َ
ِّدَ ،ما َذا َح َد َ
وطيَ " :يا َسي ُ
ث َحتى إِن َك ُم ْزِمعٌ أ ْ
ال لَوُ َييُوَذا لَ ْي َس ِ ْ ْ ُ
ال لَو" :إِن أ ِ
ِ ِ
َح ٌد
تُ ْ
َحبني أ َ
اب َي ُسوعُ َوقَ َ ُ ْ َ
َج َ
ظ ِي َر َذاتَ َك لََنا َولَ ْي َس لْم َعالَم؟" أ َ
ِ ِ
ِ
ِ
َي ْحفَ ْ
ص َنعُ َم ْن ِزلً .اَلِذي لَ
ظ َكالَميَ ،وُيحبُّوُ أَبِيَ ،وِالَ ْيو َنأْتيَ ،و ِع ْن َدهُ َن ْ
ونوُ لَ ْي َس لِي َب ْل لِ ِ
آلب الِذي
ُي ِحبُّنِي لَ َي ْحفَظُ َكالَ ِميَ .واْل َكالَ ُم الِذي تَ ْس َم ُع َ
الرو ُح اْلقُ ُد ُس ،الِذي
أ َْر َسمَنِي .بِي َذا َكم ْمتُ ُك ْم َوأََنا ِع ْن َد ُك ْمَ .وأَما اْل ُم َعِّزيُّ ،
ِ
اس ِمي ،فَيُ َو ُي َعمِّ ُم ُك ْم ُكل َش ْي ٍءَ ،وُي َذ ِّك ُرُك ْم بِ ُك ِّل َما ُقْمتُوُ لَ ُك ْم.
َسُي ْرسمُوُ ُ
اآلب بِ ْ
ُع ِطي ُك ْم أ ََنا.
" َسالَماً أَتُْر ُ
ُع ِطي ُك ْم .لَ ْي َس َك َما ُي ْع ِطي اْل َعالَ ُم أ ْ
ك لَ ُك ْمَ .سالَ ِمي أ ْ
ب ثُم آتِي
بَ .س ِم ْعتُ ْم أَِّني ُقْم ُ
وب ُك ْم َولَ تَْرَى ْ
ضطَ ِر ْ
لَ تَ ْ
ت لَ ُك ْم :أ ََنا أَ ْذ َى ُ
ب ُقمُ ُ
ت أَم ِ
إِلَ ْي ُكم .لَو ُك ْنتُم تُ ِحب َ ِ
ضي إِلَى ِ
اآلب ،ألَن
ُّونني لَ ُك ْنتُ ْم تَ ْف َرُح َ
ون ألَِّني ُقْم ُ ْ
ْ
ْ ْ
ون.
َعظَ ُم ِمِّنيَ .وُقْم ُ
أَبِي أ ْ
اآلن قَْب َل أ ْ
ان تُ ْؤ ِمُن َ
ونَ ،حتى َمتَى َك َ
َن َي ُك َ
ت لَ ُك ُم َ
يس ى َذا اْل َعالَِم َيأْتِي َولَ ْي َس لَوُ ِفي
ضا َم َع ُك ْم َكثِ اً
لَ أَتَ َكم ُم أ َْي ً
ير ،ألَن َرئِ َ
لكن لِي ْفيم اْلعالَم أَِّني أ ِ
ِ
ُح ُّ
اآلب ى َك َذا
صانِي
ب
ُ
َ
اآلبَ ،و َك َما أ َْو َ
َش ْي ٌءَ .و ْ َ َ َ َ ُ
وموا َن ْنطَمِ ْق ِم ْن ىيَُنا.
أَ ْف َع ُل .قُ ُ
حكمة العدد :السيرة الحسنة كشجرة الزيتون ال تنمو سريعاً لكنيا
تعيش طويلً.
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أحد العنصرة

تعميق عمى اآلية اإلنجيمية :يا ليا من آية ُمعزية تُعممنا أن عناية الرب
بنا ل تنقطع منذ تأسيس الخميقة .أينما كنا وأينما حممنا فإن عيني الرب
تتبعاننا فال تقدر أي قوة شريرة أن تنال منا .إخوتي لتكن لدينا الثقة

الكاممة أن الرب يحفظنا في حدقة عينوُ ،يعزينا ،يتشدد بنا ومعنا،
والمطموب أن ُنسممو قموبنا وحياتنا بالكامل ،وقد سبق وطمب منا في

سفر األمثال  21:22قائالً :يا بني اعطني قمبك.
قصة العدد :كيف نخمص؟

أحد الرعاة يتحدث في اجتماع عام عن مفيوم الخالص المسيحي ،فبادره
أحدىم بالسؤال :كيف نخمص؟ فوضع الراعي كومة من القش بشكل
صغير (حمالً) ووضعو وسط الدائرة
اً
دائري وأشعميا بالنار ،ثم أخذ خروفاً

المشتعمة ،فأخذ الحمل يدور ول يجد أي باب لمنجاة .فانحنى الراعي

والتقطو من وسط النار وتوجو إلى الحضور قائالً :ىكذا كانت حالة كل

واحد منا .كنا معرضين لميالك بسبب خطايانا ،لكن المخمص تواضع
ونزل من السماء لينتشمنا ويخمصنا من حمأة الخطيئة األصمية.

إخوتنا :ىل يشعر كل واحد منا بالخطيئة الموجودة في حياتو؟ ومقدار
ما تسببو لنا من مشاكل ومعاناة .ىل تشعر أنك تائو ،حزين ،تحيا وسط
صراعات شتى حتى تكاد تختنق من ثقل التجارب والشرور المحيطة
بك؟ لكن افرح أييا القطيع الصغير ألن أبانا سر أن يعطينا الخالص

والممكوت .فمنسر خمف راعينا المقتدر ألنو يحبنا ولن يدع الشرير يعبث
بنا فساداً.

أخبارنا:

 +يوم الجمعة  61حزيران احتفمت كنيستنا السريانية األرثوذكسية بعيد
القديس مار برصوم رئيس النساك.

مار برصوم المولود في قرية بكورة ـ سميساط ،وقد أمعن في أعمال

النسك والتقشف .وفي سنة 419م حج إلى أورشميم لمتبرك من األماكن
المقدسة .كما قصد القسطنطينية وزار الممك ثاودوسيوس الثاني الذي

ابتيج بمرآه وكمفو بقبول أسقفية العاصمة فاعتذر ،فأىدى إليو خاتماً

لتوقيع الرسائل التي يرسميا إليو ليتبين صحتيا.

 +يوم األحد  21حزيران  2166برعاية نيافة المط ارن ايميا باىي تُقيم
لقاء روحياً خارج مدينة مونتريـال
كنيسة مار يعقوب في مونتريـال ً
تحت شعار":أخرج أوالً الخشبة ...وحينئذ تبصر"(مت)5:7
وذلك

في

قاعة

Center

Community

على

العنوان:

2005 Principale Street, Chute-a-Blondeau, Ontario
(المسافة من المطرانية إلى هذا العنوان تبلغ  57كم أي  75دقيقة
بالسيارة) حيث سيحتفل نيافتو بالقداس ثم يمقي عظتين عن شعار

المقاء ،وسيتخمل المقاء فطور وغداء .رسم الشتراك  $61لمكبار$ 1،

لمصغار(62-1عاماً) .التسجيل عند األخوين شمعون أسمر -9219
 411-919ـ يوسف دنحو.164-112-1121

 +كعادتيما السنوية تتبادل رعيتا مار يعقوب في مونتريـال ومار برصوم

في تورنتو الزيارات العائمية األخوية .وىا ىي كنيسة مونتريـال بيمة
مجمسيا الممي الكريم عمى موعد مع الفرح باستعدادىا لستقبال إخوتنا
من كنيسة تورنتو في الفترة من  6ولغاية  2تموز .2166مع برنامج

منوع يتخممو مباريات رياضية لمكبار والصغار .المزيد من التفاصيل في

أعداد قادمة.

 +يتجدد الموعد في السابعة والنصف من مساء كل ثالثاء مع سمسمة
المقاءات الروحية التي تقام في صالة مار يعقوب -ىنري بوراسا.

 +بمناسبة عيد األب لجنة السيدات في كنيستنا بالشتراك مع المجمس

الممي تدعوكم إلى غداء باربكيو يوم األحد  69حزيران  2166في صالة
مار يعقوب ـ ـ ىنري بوراسا .رسم الشتراك  $61لمكبار و $1لمصغار

( 61سنوات وما دون) .التسجيل عند السيدة ميى حنا القس واألخ
يوسف دنحو .وكل عام وأنتم بخير.

 +مفاجأة الصيف Camp de jourالمجمس الممي يدعوكم لتسجيل
أطفالكم (من62-1عاماً) في النادي الصيفي الرياضي الذي ُيقام في
الفترة ما بين  4تموز و 61آب القادمين .بمعدل يومين في األسبوع.
المزيد من التفاصيل عند األخ كابي يوسف  .164-192-9991واألخ

الياس قومي أمين سر المجمس.411-919-9192

 +ميرجان الشرق السرياني الخامس :تُعمن لجنة الشباب عن موعد
ميرجان الشرق السرياني الذي سيقام ما بين  61ـ  61تموز .2166كما
تدعو المجنة كافة المتطوعين الذين يرغبون بالعمل في الميرجان إلى

حضور االجتماع التحضيري وذلك في الساعة الثامنة من مساء يوم

االثنين  32حزيران  3122في صالة مار يعقوب – ىنري بوراسا.
 +بمغت واردات الصينية يوم األحد 1حزيران(.$)510

صباح الورد :إلى األخ العزيز غسان ألّو من رعية مار برصوم في

تورنتو الذي يواظب كل أسبوع عمى ترجمة حاد بشابو إلى المغة

النكميزية  .بارك اهلل تعب محبتك ،وتفضل بقبول محبتنا وتقديرنا.
سريانيات :مكتبة دير الزعفران (عن كتاب عصر السريان الذىبي).
أنشئت في القرن الثامن بيمة مار حنانيا مؤسس الدير .ثم جددىا مطران
ماردين مار يوحنا الرىاوي 6611م .وازدادت مخطوطاتيا عندما صار
الدير مق اًر لمبطاركة .احتوت عمى أسفار قديمة بينيا ما ُكتب عمى رق

الغزال بحروف اسطرنجيمية ،ومن أثمن ماحوتو إنجيالن اسطرنجيميان
مكتوبان عمى رق غزال تضمنت ميامر مار يعقوب السروجي 126م.

عبرة :لكل شخص عطية يشارك بيا الجماعة كالفرقة الموسيقية التي

تعزف سيمفونية .كل آلة تعزف منفردة شيئاً جميالً وحين تعزف كميا

معاً ،وتترك كل واحدة األخرى تتقدميا عند المحظة المناسبة يكون العزف

أجمل(.جان فانييو).

أحد العنصرة :كممة العنصرة من أصل آرامي وعبراني معناىا احتفال كبير
"احتشاد ,تجمع" .في العيد القديم عند العبرانيين ىو عيد تذكار إعالن الشريعة

عمى جبل سيناء في اليوم الخمسين بعد خروج العبرانيين من مصر .أيضاً

يدعى ى ذا العيد عيد األسابيع الواقعة في ختام األسابيع السبعة التي تمي عيد
الفصح .وىو أيضاً عيد البواكير إذ يقدم فيو العبرانيون هلل باكورة حصاد
قمحيم .ويسمى أيضاً عيد الخمسين ،أو البنتيكوست باليونانية ،ألنو يقع في
اليوم الخمسين بعد السادس عشر من نيسان.

أما عند المسيحيين ،فإن عيد العنصرة ىو عيد حمول الروح القدس وغ ازرة

مواىبو التي تحل عمى المؤمن التائب المتواضع .كذلك ىو عيد تأسيس

الكنيسة .ويمكن اعتباره عيد الوحدة المسيحية رغم اختالف شعوب الكنيسة
ولغاتيا .عيد العنصرة دعوة لستقبال روح اهلل في حياتنا ليمنحيا سالميا

وراحتيا وفرحيا الذي يفوق كل وصف.
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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 the eyes of the LORD run to
and fro throughout the whole earth, to show Himself strong on
behalf of those whose heart is loyal to Him”. (2 Chronicles 16:9)
What a comforting verse this is, that teaches us that the Lord‟s care
about us has never stopped since creation. Wherever we are, and
wherever we go, the Lord‟s eyes are following up, so that no evil
power can overcome us. Dear brothers, we have the full confidence
that the Lord protects us, comfort us, and empowers us. All what
we have to do is to give him our hearts and lives in total, as he has
asked us in Proverbs 23:26: My son, give me your heart.
Story of the Day: How do we get saved?
One preacher was speaking in a meeting on salvation in
Christianity. Somebody then asked him: How do we get saved?
Then the preacher put some hay in the form of a circle, and put it in
fire. Then he brought a young sheep, and put it in the middle of the
flaming circle of hay. The sheep started to go here and there, trying
to find a way out of the fire, but couldn‟t. The preacher after that
came down and picked the sheep from the middle of the fire, and

turned to the audience saying: “This is the state of each and every
one of us. We are all at risk of devastation because of our sins, but
the Saviour so humbly came down from heaven, to pick us up, and
save us from our sin.
Brothers: Do we feel the presence of sin in our life and how much
suffering is causing to us?
Do you feel sad and lost, living in the midst of struggle against
evil? Can you feel how heavy the weight of the sin is? Cheer up
young flock, as our Father was happy to grant us salvation and His
eternal kingdom. Let‟s follow our Shepherd, as he loves us, and
will never let evil control us!
Our News:
+ On Friday June 10, we celebrated the memory of St. Barsom the
chief monk. St. Barsom was born in the village of Bacoura –
Smesat, and was known for his austerity. In the year 409 A.D., he
visited the holy places in Jerusalem for pilgrimage. He also visited
Constantinople and the king Theodosius the second, who was
happy for that visit, and asked him to be the archbishop of the city,
but St. Barsom refused, so the king gave him a ring, to stamp the
letters he sent to confirm their originality.
+ As part of the regular visits between the parishes of St. Yacoub
church, Montreal, and St. Barsaumo church, Toronto, the board of
directors of the church of Montreal is arranging for the visit of St.
Barsaumo to Montreal between 1 – 3 July 2011. There will be an
active program, including sport activities for all ages. More details
will follow.
+ Spiritual meetings are held as usual at St. Yacoub hall – Henri
Bourassa, at 7:30 pm on each Tuesday.
+ The plate collection for Sunday June 5th was $510
+ The members of the RCMO (Rassemblement des Chrétien du
Moyen-Orient) (Alliance of Middle – Eastern Christians) - whom
we distributed our last issue of quarterly Had b-Shabo (Volume 4,
April 2011) were very pleased about the subjects, production and
etc...
Syriacs: The library of the Monastery of Al-Zafaraan (Safron)
(quoted from the book: Golden Era of Syriacs)
The library was established in the eighth century by Mar Hananya,
who established the monastery, and then it was renovated by Mar

John of Raha in 1165 A.D., and expanded afterward when the
monastery became the headquarters of the patriarchs. The library
contained old books, including what have been written on deer skin
using Estrangelo letter. The most precious books the library
contained are tow bibles, written in Estrangelo on deer skin that
included prayers of Mar Jacob of Seroj 521 A.D.
+ Camp de Jour: The Board of Directors would like to invite you
to register your kids (age 5-13 years) for the sport‟s summer club,
that will take place on July 4 – August 10, 2011, twice a week. For
more details please contact Gaby Yousif 514-692-9990, and Elias
Kawmi 450-978-9682.
+ The Fifth Syriac Oriental Festival: The Youth Committee
would like to inform you that fifth Syriac Oriental Festival will
take place on July 15th – 17th, 2011. For this occasion, the
committee is in need of volunteers from all age groups to help out
during the festival. All volunteers are invited to the preparatory
meeting which will be held on Monday, June 27th @ 8.00 pm at
our Hall on Henri Bourassa.
A Moral: Each person has something to share, just like a
symphony played by many instruments. Each instrument plays a
beautiful melody separately, but when all play together, and when
one instrument awaits to play at the right moment, the music will
be the best. (Jean Vanier)
Sunday of Pentecost: The Pentecost in the Old Testament was the
celebration of the law on Mount Sinai on the fiftieth day after the
exodus from Egypt. It is also celebrated after 7 weeks from the
Passover. It is harvest festival observed on 50th day of the Omer.
For Christians, the Pentecost is the celebration of the descent of the
Holy Spirit on the disciples, and the celebration of the gifts that are
given to those who humbly believe and repent. It is the celebration
of the establishment of the church, and it can be considered as the
celebration of the unity of Christianity despite the difference in its
people and their languages. The Pentecost is an invitation to
receive the spirit of God in our lives, to get peace, comfort and joy
that is beyond imagination.

