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غداء بمناسبة عيد األب

حكمة العدد :ما الفائدة أن تتحدث كل لغات العالم ،لكنك ال تتحدث لغة
المسيح ،وهي المحبة.
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األحد العاشر بعد القيامة

النص اإلنجيلي( :لوقا  11 :17ـــ )11
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تعليق على اآلية اإلنجيلية:

مسكين هو االنسان يبحث عن خالصه ويسعى إلى ملكوت السموات

بطرقه الخاصة ،فيحلل ويحرم ،ويصنع لنفسه أصناما متنوعة تجعل

حاجز بينه وبين إلهه بدل أن تقربه منه وتعرفه عليه .لكن الرب الرحوم
ا

لم يترك أوالده ،ونسمعه يقول على لسان الرسول بولس :إن اعترفت
بفمك بيسوع ،وآمنت بقلبك أن اهلل أقامه من الموت ،فسوف تنال

الخالص ،والحكاية ليست باألمر اليسير لكنها ليست باألمر المستحيل

أيضا ،فما يحتاجه كل واحد منا أن يعترف لسانه بأن يسوع هو المسيح
ابن اهلل الحي ،وأن نؤمن حقا وبثقة متناهية أنه قام من بين األموات

ليقيمنا معه ويمنحنا خالصا عظيما.
قصة العدد :هل اهلل خلق الشر؟

تحدى أحد أساتذة الجامعة تالميذه بهذا السؤال ،هل اهلل هو خالق كل ما

هو موجود؟ فأجاب أحد الطلبة :نعم .وكرر األستاذ السؤال :هل اهلل هو

خالق كل شيء؟ ورد الطالب قائال :نعم يا سيدي .اهلل خالق جميع

األشياء .وهنا قال األستاذ :ما دام اهلل خالق كل شيء ،إذا اهلل خلق
الشر .وطبقا للقاعدة :أن أعمالنا تُظهر حقيقتنا ،إذا اهلل شرير .راح
األستاذ يفتخر أمام الطلبة أنه أثبت خرافة اإليمان باهلل ،وهنا رفع طالب
آخر يده وقال :هل لي أن أسألك سؤاال يا أستاذي؟ فرد األستاذ :بالطبع
يمكنك .وقف الطالب وسأل :هل البرد له وجود؟ فأجاب األستاذ :بالطبع

موجود ،ألم تشعر مرة به؟ وضحك باقي الطلبة من سؤال زميلهم .فأجاب
الشاب قائال :في الحقيقة يا سيدي البرد ليس له وجود .فطبقا لقوانين

الطبيعة ،ما نعتبره نحن بردا ،هو في حقيقته َياب الح اررة .واستطرد

قائال :كل جسم أو شيء يصبح قابال للدراسة عندما يكون حامال للطاقة

أو ناقال لها ،والح اررة هي التى تجعل جسما أو شيئا حامال أو ناقال

للطاقة .الصفر المطلق هو – 261فهرنهايت أو – 472مئوية هو

الغياب المطلق للح اررة .تابع الطالب بالقول :هل الظالم له وجود؟ فرد

األستاذ :بالطبع الظالم موجود .فقال الطالب :معذرة ولكن للمرة الثانية
هذا خطأ يا سيدي ،فالظالم ليس له وجود ،بل هو َياب الضوء .نحن

نستطيع أن ندرس الضوء ،ولكننا ال نستطيع دراسة الظالم .وشعاع

بسيط من الضوء يمكنه أن يخترق عالم من الظالم وينيره .كيف يمكنك

أن تعرف مقدار ظلمة حيز معين؟ ولكنك يمكنك قياس كمية ضوء

موجودة .الظلمة تعبير استخدمه اإلنسان ليصف ما يحدث عندما ال

يوجد النور .وفي النهاية سأل الطالب أستاذه :سيدي ،هل الشر موجود؟
وهنا في عدم يقين قال األستاذ :بالطبع ،نحن نراه كل يوم ،وهو المثال

لعدم إنسانية اإلنسان تجاه اإلنسان .إنه تعدد الجرائم ،وهذا المقدار الوافر
من العنف في كل مكان من العالم ،وعلى هذا أجاب الطالب قائال :الشر

ليس له وجود في ذاته .الشر ببساطة هو َياب اهلل .إنه مثل الظالم

والبرد ،كلمة اشتقها اإلنسان ليصف َياب اهلل الذي لم يخلق الشر .بل
هو النتيجة التى تحدث عندما ال يحفظ اإلنسان محبة اهلل في قلبه .إنه

مثل البرد تشعر به عندما تغيب الح اررة ،أو الظلمة التي تأتي عندما

يغيب النور .وهنا جلس األستاذ .وكان الشاب الصغير هو :ألبرت
أينشتاين .ليتك تمتلئ بالسالم في يومك هذا ،وليتك تصدق أن إلهك قد
خلقك بالصورة الدقيقة لما قصد أن تكون عليه.

 +تسليم واستالم:

بحضور األخ جاك بدرية نائب رئيس المجلس الملي قام األخ كابي
يوسف أمين السر في المجلس المنتهية واليته بتسليم كافة األوراق

ومحاضر الجلسات والصادرات والواردات إلى األخ شمعون أسمر أمين

السر الجديد ،وقد تمنى األخ كابي للمجلس الجديد وسكرتيره النجاح.

 +اليوم األحد يقام جناز األربعين للمرحوم اسكندر حنا شقيق ادوار
وفوزي حنا ،وقد توفي في القامشلي .له الرحمة ،ولعائلته طول البقاء .

 +اليوم األحد يتم إكليل الشاب سيروب سيروب على اآلنسة المصون
سعاد ملوح .تهانينا للعروسين وذويهما ،وبالرفاء والبنين.

 +ببركة حضور نيافة المطران ايليا باهي ،وبمناسبة عيد األب أقامت

لجنة السيدات يوم األحد الماضي َداء مشاوي حضره عدد كبير من
أبناء الكنيسة تمتعوا بالجو الجميل ،وباللقمة الطيبة التي أعدتها اللجنة

مشكورة وقام بشوائها اإلخوة كابي مراد ـ ـ يوسف قومي ـ ـ جورج حنا

القس .النشاط هو األخير الذي يقام في عهد المجلس الملي المنتهية
واليته وقد حضر جميع األعضاء مع عائالتهم  .حاد بشابو كانت هناك

والتقطت بعض الصور التي ترصد فرح اإلخوة الذين التقوا معا بالحب.

 +اليوم األحد خالل اجتماعها الدوري تستضيف أخوية العائالت اآلباء
واألمهات الغوالي ليكون االجتماع بمثابة لقاء بين األجيال الثالثة من

األجداد وحتى األحفاد ،مع برنامج منوع أعدته أسرة األخوية.

 +بلغت التبرعات التي ُجمعت لصالح سوريا مبلغا وقدره(.$)06661
بما فيها َداء عيد األب يوم األحد الماضي والذي ربح (،$ )0811
وبتوجيهات واشراف نيافة المطران تم تسليم الدفعة األولى مبلغا وقدره

( $)04011أي ما يعادل ( )844811ليرة سورية بموجب إيصاالت
قبض محفوظة لدى نيافته ،إلى ثالث لجان خيرية من العلمانيين في

دمشق وحمص مشهود لهم بأمانتهم قاموا بتوزيعها على العائالت

المحتاجة والمتضررة لصلتهم المباشرة بهم .وال يزال باب التبرعات

مفتوحا.

 +بإشراف نيافة المطران تستمر اجتماعات دراسة الكتاب المقدس في

السابعة من مساء كل ثالثاء في صالة كنيستنا.

 +بحسب تقويم كنيستنا السريانية األرثوذكسية ،يقع صوم الرسل في 46
ويحتفل بعده بعيد القديسين الرسولين مار بطرس
حزيران لمدة  2أيام ُ
ومار بولس ،ولضرورات المهجر سنحتفل بعيد الرسولين يوم األحد القادم

الواقع في  0تموز ،لذا يؤخر صوم الرسل يومين ليبدأ يوم الخميس

الواقع في  48من هذا الشهر .تقبل اهلل صومكم وصلواتكم.
 +بلغت واردات الصينية يوم األحد  07حزيران (.$)701
مشهد يفرح القلب:

مشهد الرجل الطيب الذي لم تمنعه سنون الحياة عن القيام بأعمال
الخدمة الصامتة التي ال تبغي ثناء و ال مديحا.

شاهدته يوم األحد الماضي خالل الباربكيو ،وقبلها أيام المهرجان

الصيفي وهو يقوم بخدمات تتطلب جهدا عضليا .تحية حب وتقدير البن

الكنيسة السيد آرتين مكارديش ،مع تمنياتنا له بطول العمر.
سريانيات:

أين مهرجان الشرق السرياني هذا العام؟ مع األسف توقف ،وانما ألسباب

مشروعة تخص إدارته .فمهرجان كبير بهذا الحجم لكي يتم إنجازه يحتاج

إلى جهد استثنائي ووقت استثنائي ،يبذلهما مدير المهرجان بشكل خاص
ومجلس إدارته بشكل عام على حساب حياتهم الشخصية لمدة ستة أشهر

على األقل ،وهذا ما فعله األب الربان يعقوب يعقوب ورئيس لجنة
الشباب وأعضاء اللجنة في السنوات األربع الماضية ،وفي السنة

الخامسة أيضا بمعاونة كبيرة من قبل األب كميل اسحق لغياب الربان

يعقوب .واليوم بسبب انتقال خدمة الربان يعقوب إلى تورنتو مما شكل
ثقال كبي ار على رئيس لجنة الشباب ،وبسبب استقالة لجنة الشباب لعدم

تمكنهم من التطوع لبذل الجهد والوقت ذاتهما لعلة ظروف حياتهم
وعملهم وزواج بعضهم ،ألجل كل هذه األسباب تعسرت إقامة المهرجان

في هذا العام ،على الرَم من تشجيع نيافة المطران والمجلس الملي
للجنة الشباب في العام الماضي من أجل المتابعة واعداد لجنة جديدة
لتسد الفراغ ولكن ظروفهم اآلنفة الذكر وعدم تمكنهم من إيجاد مدير

للمهرجان ذي خبرة يتطوع لبذل الجهد والوقت االستثنائيين المطلوبين،
حالت دون ذلك.
صباح الورد:

إلى أعضاء المجلس الملي المنتهية واليته اإلخوة :جاك بدرية ـ ـ شمعون
أسمر ـ ـ سيمون َزال ـ ـ أنطون يونو ـ ـ يوسف دنحو ـ ـ كابي يوسف .هي

فرصة لنشكركم على ما قدمتموه بإخالص من خدمة وجهد ووقت خالل

دورتكم االنتخابية .نطلب لكم التوفيق ودوام الصحة والنجاح.
قرأت لك من سفر المزامير 1 :111( :ــ )11
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حاد بشابو نشرة أسبوعية تصدر عن كنيسة مار يعقوب النصيبيني للسريان
األرثوذكس في مونتريـال .للمراجعة االتصال مع األخ كابي يوسف

 ٥02-6949991بإمكانكم مطالعة حاد بشابو على موقع الكنيسة االلكتروني

بإشراف األب كميل اسحقwww.syrianorthodoxchurch.com :

Today’s Bible reading (Luke 17: 11-19):
Now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border
between Samaria and Galilee. As he was going into a village,
ten men who had leprosy met him. They stood at a distance and
called out in a loud voice, “Jesus, Master, have pity on us!”
When he saw them, he said, “Go, show yourselves to the
priests.” And as they went, they were cleansed. One of them,
when he saw he was healed, came back, praising God in a loud
voice. He threw himself at Jesus’ feet and thanked him and he
was a Samaritan. Jesus asked, “Were not all ten cleansed?
Where are the other nine? Has no one returned to give praise to
God except this foreigner?” Then he said to him, “Rise and go;
your faith has made you well.”
+ Comment on Today’s Verse:
“If you declare with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in
your heart that God raised him from the dead, you will be
saved.” (Romans 10:9)
Poor are we when we seek our salvation through our own ways,
so we justify our actions and build our own idols that further
separate us from God. But our Lord is merciful; He did not
leave us alone. He says through St. Paul: “If you declare with
your mouth, ‘Jesus is Lord,’ and believe in your heart that God
raised him from the dead, you will be saved.” It is not an easy
matter, yet it is not impossible. All what we need is to confess
that Jesus is the Messiah, the son of the living God, and we have
to believe and trust that he was risen from the death to raise us
and deliver us from death.
+ Story of the Day: Did God Create Evil?
A professor of a university challenged his students with this
question. “Did God create everything that exists?” A student
answered bravely, “Yes, he did”.
The professor then asked, “If God created everything, then he
created evil. Since evil exists (as noticed by our own actions), so
God is evil. The student couldn’t respond to that statement

causing the professor to conclude that he had “proved” that
“belief in God” was a fairy tale, and therefore worthless.
Another student raised his hand and asked the professor, “May I
pose a question?” “Of course” answered the professor.
The young student stood up and asked: “Professor does Cold
exists?”
The professor answered, “What kind of question is that? ...Of
course the cold exists... haven’t you ever been cold?”
The young student answered, "In fact sir, Cold does not exist.
According to the laws of Physics, what we consider cold, in fact
is the absence of heat. Anything is able to be studied as long as
it transmits energy (heat). Absolute Zero is the total absence of
heat, but cold does not exist. What we have done is create a term
to describe how we feel if we don’t have body heat or we are
not hot.”
“And, does Dark exist?”, he continued. The professor answered
“Of course”. This time the student responded, "Again you’re
wrong, Sir. Darkness does not exist either. Darkness is in fact
simply the absence of light. Light can be studied, darkness
cannot. Darkness cannot be broken down. A simple ray of light
tears the darkness and illuminates the surface where the light
beam finishes. Dark is a term that we humans have created to
describe what happens when there’s lack of light.”
Finally, the student asked the professor, “Sir, does evil exist?”
The professor replied, “Of course it exists, as I mentioned at the
beginning, we see violations, crimes and violence anywhere in
the world, and those things are evil.”
The student responded, "Sir, Evil does not exist. Just as in the
previous cases, Evil is a term which man has created to describe
the result of the absence of God’s presence in the hearts of
man.”
After this, the professor bowed down his head, and didn’t
answer back.
The young man’s name was ALBERT EINSTEIN.
+ In the presence of Mr. Jack Badriyah, the vice president of the
Board of Trustees, all the previous documents, receipts and
meetings minutes were transferred from Mr. Gabi Yousef, the
previous Board secretary, to Mr. Shamoun Asmar, the new

Board secretary. Mr. Yousef wished the new Board and the new
secretary the best of success.
+ Today the Sunday is the fortieth memorial service for the late
Mr. Iskander Hanna, who passed away in Qamishli. He is the
brother of Mr. Edward and Fawzi Hanna. We pray for mercy for
the deceased, and long life for his family.
+ Today the Sunday is the wedding of Mr. Sirop Sirop to Miss
Souad Mallooh. We congratulate them and their families, and
pray for a blessed and prosperous life.
+ With the auspices of His Eminence Archbishop Elia Bahi, and
as we celebrating fathers’ day, the ladies auxiliary organized a
barbecue lunch last Sunday, attended by a good number of our
parishioners, who enjoyed the pleasant weather and the meal
prepared by the ladies auxiliary and Mr. Gabi Morad, Yousef
Kawmi, and George Hanna Al-Qas. This is the last activity for
the old Board, and was attended by all the Board members and
their families. Had Bshabo was there, and took some pictures
depicting the joy of the brothers who all met in love.
+ Today the Sunday, as the Family Fraternity are meeting, they
are having their parents as guests, therefore the meeting will
include all three generations from grandparents to
grandchildren.
+ The total amount of money collected to support the deprived
brothers and sisters in Syria was ($ 16660), including the
father’s day lunch, which made ($1800). So far, His Eminence
the Archbishop has directed the distribution of $12,100 CAD
(822,800 Syrian Pounds) to the disadvantaged families in
Damascus and Homs. Donations are still being accepted to
support our families in Syria.
+ With the auspices of His Eminence the Archbishop, we
continue to have our weekly bible study meetings at our
church’s hall every Tuesday at 7 pm.
+ Plate collection for Sunday June 17th was $710.
What a Great Scene:
It was the seeing that gentleman who, despite his age, did not
stop from serving the church silently without seeking
complements. We witnessed him in last Sunday’s barbecue, and
also throughout last summer’s festival. Dear Mr. Arteen

Makardich, we thank you wholeheartedly for your love and your
service, praying for a long and prosperous life.
Syriacs:
Where is the Orient’s Syriac Festival this year? Unfortunately, it
will not happen, because of administrative reasons. This festival
is a big project, requiring exceptional time and work for at least
six months to be dedicated by the manager and the board
running and arranging for the festival. That was what Rev. Fr.
Yacoub Yacoub, the president and members of the Youth
Committee did for the last 4 years, and this was what Rev. Fr.
Kamil Ishak did in the fifth year after the transfer of Fr.
Yacoub’s services to Toronto, which in turn has created a great
deal of stress on the president of the Youth Committee then.
This was followed by resignation of the Youth Committee
members because of lack of time, personal issues and some of
them getting married. And despite the encouragement of His
Eminence and the Board of Directors last year to the Youth
Committee to prepare for the replacement, it was hard for them,
because of their circumstances, to find volunteers and as well as
to find a new well-experienced manager who is willing to
dedicate the needed exceptional time and work for the Festival.
For all these reasons mentioned above the Festival this year was
cancelled.
Have an Awesome Morning:
To the members of the Board, whose term has already ended:
Mr. Jack Badrieh, Mr. Shamoun Asmar, Mr. Simon Ghazal, Mr.
Antoun Yono, Mr. Yousif Danho, and Mr. Gabi Yousif. We
thank you for what you have done and for all of your dedication,
effort and time throughout your term. We pray for all the
success, prosperity and good health for you all.
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
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