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آية العدد :إن كان ألحد عمى أحد شكوى ،كما غفر لكم المسيح هكذا

أنتم أيضاً( .كولوسي.)31:1

َّ ِ ِ
ان ُع ْر ٌس ِفي
النص اإلنجيمي( :يوحنا َ .)33 -3 :2وِفي اْل َي ْوِم الثالث َك َ
ِ
قَ َانا اْل َجمِ ِ
ضا َي ُسوعُ َوتَالَ ِمي ُذهُ إِلَى
ع ُى َن َ
ت أ ُُّم َي ُسو َ
يلَ ،و َك َان ْ
اكَ .وُدع َي أ َْي ً
اْل ُع ْر ِ
ال لَيَا
ع لَوُ :لَْي َس لَيُ ْم َخ ْمٌر .قَ َ
ت أ ُُّم َي ُسو َ
سَ .ولَ َّما فَ َرَغ ِت اْل َخ ْم ُر ،قَالَ ْ
ِ
ِ
ِ
ُموُ لِْم ُخ َّد ِامَ :م ْي َما
ت أ ُّ
اعتِي َب ْع ُد .قَالَ ْ
ام َأرَةُ؟ لَ ْم تَأْت َس َ
َي ُسوعَُ :ما لي َولَك َيا ْ
ان ِم ْن ِح َج ٍ
َج َر ٍ
ب
وعةً ُى َن َ
قَ َ
ال لَ ُك ْم فَا ْف َعمُوهَُ .و َك َان ْ
ت ِستَّةُ أ ْ
اكَ ،ح َس َ
ض َ
ارة َم ْو ُ
َ
ود ،يسع ُك ُّل و ِ
ِ
تَ ْ ِ
امألُوا
احٍد ِم ْ
ط َرْي ِن أ َْو ثَالَثَةً .قَ َ
ال لَيُ ْم َي ُسوعُْ :
طيير اْل َييُ َ َ ُ
َ
اآلن وقَ ِّد ُموا إِلَى َرئِ ِ
يس
ق.ثَُّم قَ َ
ُوىا إِلَى فَ ْو ُ
األ ْ
اء .فَ َمأل َ
َج َر َ
ال لَيُ ُمْ :
ان َم ً
استَقُوا َ َ
اء اْل ُمتَ َح ِّو َل َخ ْم ًراَ ،ولَ ْم َي ُك ْن َي ْعمَ ُم
اْل ُمتَّ َكِإ.فَقَ َّد ُمواَ .فمَ َّما َذ َ
يس اْل ُمتَّ َكِإ اْل َم َ
اق َرئِ ُ
ِ
ِ
َِّ
ِ
ِ
ِ
يس
م ْن أ َْي َن ى َي ،لك َّن اْل ُخ َّد َام الذ َ
ين َك ُانوا قَد ْ
اء َعم ُمواَ ،د َعا َرئِ ُ
استَقَ ُوا اْل َم َ
ال لَوُُ :ك ُّل إِ ْن َس ٍ
ِّدةَ أ ََّوالًَ ،و َمتَى
يس َوقَ َ
ضعُ اْل َخ ْم َر اْل َجي َ
ان إَِّن َما َي َ
اْل ُمتَّ َكِإ اْل َع ِر َ
ِّدةَ إِلَى اآلنِ .
َس ِك ُروا فَ ِح َينئٍِذ ُّ
ىذ ِه
ون.أ َّ
ت اْل َخ ْم َر اْل َجي َ
ت فَقَ ْد أ َْبقَ ْي َ
َما أ َْن َ
َ
الد َ
بِ َدايةُ اآلي ِ
ات فَعمَيا َيسوعُ ِفي قَ َانا اْل َجمِ ِ
آم َن بِ ِو تَالَ ِمي ُذهُ.
يلَ ،وأَ ْ
َ َ
َ َ ُ
ظيَ َر َم ْج َدهُ ،فَ َ

 6آذار 3122/

No: 261

األحد األول من الصوم
(عرس قانا الجليل)

حكمة العدد :ال يهم ما تقوم به ،وانما كم المحبة الذي تضع فيه .
(األم تري از).

تعميق عمى النص اإلنجيمي :يسوع يحضر العرس .إنيا دعوة لنا لكي
نشارك اآلخرين أفراحيم .ونسعى جاىدين لخدمتيم وتمبية احتياجاتيم.

حضور يسوع العرس ليس تصريحاً لنا لنفعل ما يحمو لنا وندخل إلى

نبرر ألنفسنا قائمين :إن يسوع حضر عرس قانا
أماكن تعثرنا ،ثم ّ
الجميل .إن كنت تريد أن تعيش في كفاية وال ينقصك شيء .إن كنت
ترغب أن يكون فرحك كامالً .تفضل وادخل إلى محضر سيدك وأقم معو

صداقة حقيقية ،وتمتّع بفرحو الحقيقي الذي ال يزول.
قصةالعدد:الثّقة باهلل

كان ىناك زوجان جمع بينيما حب عميق وصداقة قوية .إال إنيما

مختمفان تماماً في الطباع .فالرجل ىادئ وال يغضب في أصعب

الظروف .وعمى العكس زوجتو حادة وتغضب ألتفو األمور .وذات يوم
ساف ار معاً في رحمة بحرية ثارت خالليا عاصفة كادت أن تودي

بالسفينة التي امتألت بالمياه ،فالرياح مضادة واألمواج ىائجة .وانتشر
ِ
يخف عمى الركاب أنيم في
الذعر بين الركاب حتى قائد السفينة لم
خطر وأن فرصة النجاة تحتاج إلى معجزة من اهلل .لم تتمالك الزوجة

أعصابيا فأخذت تصرخ ،وذىبت مسرعة نحو زوجيا .وقد كان جميع

الركاب في حالة من اليياج ولكنيا فوجئت بالزوج كعادتو جالساً ىادئاً،

فازدادت غضباً واتّيمتوُ بالبرود والالمباالة .نظر إلييا الزوج وبوجو
عابس استل خنجره ووضعو عمى صدرىا وقال ليا بكل جدية وبصوت
حاد :أال تخافين من الخنجر؟ نظرت إليو وقالت :ال  .فقال ليا :لماذا؟

فقالت :ألنو ممسوك في يد من أثق بو وأحبو .فابتسم وقال ليا :ىكذا

أنا ،كذلك ىذه األمواج اليائجة ممسوكة بيد من أثق بو وأحبو فمماذا

الخوف إن كان ىو المسيطر عمى كل األمور؟

إخوتي :إذا أتعبتنا أمواج الحياة وعصفت بنا الرياح وصار كل شيء
يحبنا .وىو الذي لديو القدرة عمى كل ريح
ضدنا .ال نخاف! فاهلل ّ
عاصفة ..ال تخف! ىو يعرفك أكثر مما تعرف أنت نفسك؟ ويكشف
مستقبمك الذي ال تعمم عنو شيئاً .إن كنت تحبو فثق بو ألنو يحبك.

أخبارنا:

نوزع عميكم اليوم المنشور البطريركي الصادر عن
 +المنشورالبطريركيّ :
قداسة البطريرك مار اغناطيوس زكا األول عيواص بمناسبة الصوم
األربعيني المقدس.

والجدير ذكره أن الصيام األربعيني يبدأ غداً االثنين ويستمر لغاية يوم

عيد القيامة المصادف في ٕٗ نيسان ٕٔٔٓ.

 +األحد الماضي اجتمعت أخوية العائمة .موضوع المقاء الرئيسي تركز
حول الصوم وماىية الصوم المقبول عند اهلل .ثم تحاور الحضور حول

أىمية المطالعة عند األطفال .وبعدىا قام وفد من األخوية بزيارة السيد
توما توما والد األخ جوني توما عضو األخوية المتواجد في المشفى جراء

مرض قاس تعرض لو .مع تمنياتنا وطمبتنا من الرب أن يشفيو ويقويو
ويخرجو من ىذه المحنة بخير وسالم .والجدير ذكره أن األخوية تقوم
ُ
برحمة اليوم األحد إلى كابانا سوكر .ويوم األحد القادم وفي تمام الخامسة
مساء تفتتح األخوية نشاطيا السينمائي األول بعرض فيمم شوكوال الحائز

عمى عدة جوائز عالمية ومن بينيا األوسكار .الفيمم ناطق باالنكميزية

ومترجم إلى العربية .الدعوة عامة.

 +نعممكم أننا بدأنا التحضير لصدور العدد الرابع من مجمة حاد بشابو
الفصمية .فمن لديو الرغبة بالمشاركة في موضوع أو خبر مع صورة أو

إعالن ما ،الرجاء المبادرة لتقديمو إلى أسرة تحرير المجمة .مع الشكر

لألخت جينا زكو لتبرعيا بمبمغ ٕٓ $لكتيب الشير.
سريانيات :يستعد قداسة البطريرك زكا األول عيواص لمسفر إلى تركية
لحل النزاع القائم في المحاكم التركية بين ثالث قرى كردية والحكومة

التركية من جية ،وبين كنيستنا السريانية وتحديداً أ ارضي دير مار

كبرئيل في طورعبدين ـ ـ تركية والتي تدعي األطراف الكردية ممكيتيا

لألراضي وتريد االستيالء عمييا من أصحابيا الشرعيين (السريان).

والجدير ذكره أن منطقة طورعبدين في تركية كان يسكنيا مئتا ألف
سرياني في نياية القرن التاسع عشر ،واليوم يسكنيا ثالثة آالف فقط.

لحظة من فضمك :اليوم عشية انطالق الصوم األربعيني المقدس
وبحسب طقس كنيستنا السريانية ،نصمي صالة المسامحة لكي ندخل
زمن الصوم طاىرين من الداخل والخارج ،عاقدين العزم عمى قضاء فترة
مباركة في حضرة اهلل .صالة المسامحة التي وضعيا اآلباء بحكمة ،ىي

فرصة لنا لنطمب الغفران من اهلل أوالً عن كل خطيئة ارتكبناىا بمعرفة أو
عن غير معرفة ،ولكي نسامح أخانا االنسان ثانياً .نسامحو من القمب

عن كل ما أخطأ بو إلينا .فنفتح معو صفحة جديدة نسطّر عمييا مشاعر

لمتوجو إليو اليوم وطمب
المحبة الصافية .وكذلك نتسمّح بالشجاعة الكافية
ّ
المسامحة منو عن األخطاء التي ارتكبناىا بحقو.

إخوتي ال تدعو فرصة صالة المسامحة تفوتكم .وىا نحن أسرة حاد
بشابو نطمب عفوكم عن كل خطأ أو تقصير صدر منا .وبالطبع نحن
نسامح كل من أخطأ إلينا إن حصل ذلك ال قدر اهلل.

صباح الورد :إلى نيافة المطران افرام عبودي الجزيل االحترام .سنوات
ثالث مرت من زمن تقاعدكم عن خدمات األبرشية .إننا واذ نوجو إليكم

تحيتنا الصباحية نطمب لكم من الرب نعمة وسالماً .صحة وراحة بال

وشيخوخة صالحة .لكم محبتنا وتقديرنا .ولن تنسى أبرشية كندا مطرانيا

األمين الذي اشتاقت إليو .ونحو سنين مديدة يا سيد.

 +بمغت واردات الصينية يوم األحد  ٕٚشباط (.$)732
 +يوم السبت  ٕٙآذار الحالي وبمناسبة نصف الصوم  ،أنتم عمى موعد

مع المقاء الروحي الذي ُيحاضر فيو األب الربان استفانوس عيسى كاىن
رعية مار برصوم – تورنتو .التفاصيل تأتيكم في العدد القادم.
 +صوم مقدس :بقمم األخت :منى أسمر لولي.
ربي قبل الوجود أنت موجود .كونك غير محدود ،فيو كل مفاتيح الحب.

في مجرى
وينابيع تروي الروح .إليي فيك المحبة والرحمة .حبك يجري ً
المنى ،بفدائك
الدم والحياة .تروي قمب كل تائب .نسمك في دروب ُ
وضعت في قموبنا الفرح والينا .عممنا يا رب كيف نصوم؟ ليتبارك

نحل قيود البشر ،نفك عقد
صيامنا وننال رضاك .فم القدوس يعمّمناُ ،
النيرُ ،نساعد الفقير واألرممة واليتيم .لم ِ
تعطنا يا رب وصايا وأحكام
أعمى من قدرة االنسان .نصوم بالقمب والمسان ،نأوي التائيين ،تدمع
عيوننا مع الحزين .نكسر خبزنا لمجائع المسكين .أمامك نذلل نفوسنا

ونحني رؤوسنا فيكون كالمك زوادة شبعنا لكل أيام غربتناُ .وجد كالمك
فرحاً وبيجة لقموبنا .والمتوكل عميك تريو بر خالصك .نحن مديونين يا

رب لنعمتك ،لحبك .ندخل بيتك برحمتك  .أشرق بنورك في قموبنا ونقينا
ونور فينا .اغفر لنا .اقبل صيامنا وباركنا .نطمب رحمتك ِ
فقونا لكي
ّ
تكون حياتنا حياة تائبين .نحن أبناء كنيستك المجيدة .آمين.

بشرى سارة:
لألىل الذين لدييم أطفال صغار .فقد تطوعت األخت فكتوريا أوزجميك

لإلشراف عمييم ابتداء من قداس األحد القادم ٖٔ آذار بحيث تسممونيا
أطفالكم في صالة سان مكسيم في الساعة الواحدة حتى انتياء القداس.

يقدمون يد المساعدة لألخت
كما نعمن عن احتياجنا إلى متطوعين ّ
فكتوريا التي ستشغل وقت األطفال بالقصص الجميمة والرسومات.

 +لجنة الشباب في كنيسة مار يعقوب ـ ـ مونتريـال تدعو كل من لديو
الرغبة باالنضمام إلى عضوية المجنة .آخر موعد لمتسجيل يوم ٔ نيسان

ٕٔٔٓ عند األخت لينا دولي عمى اإليميل.linadawli@gmail.com :

حادبشابو تشد عمى أيدي القائمين عمى لجنة الشباب وتحث عائالت
الكنيسة لتشجيع شبابيم لالنضمام والمشاركة بفعالية في أنشطة المجنة.
معنى الصوم:
الصوم كممة عبرية تعني حرفياً (تغطية الفم) أي إغالق الفم عن الكالم
والطعام .وفي المغة العربية تعني (االمساك عن األكل) وفي اليونانية

(االمتناع عن عمل شيء ما) وفي اإلنجميزية(االغالق بأحكام) .أما في

االصطالح الكنسي فالصوم ىو(االنقطاع عن الطعام والشراب مدة معينة
من النيار وفي نيايتيا يتناول الصائم أطعمة خفيفة خالية من الدسم.

أول صوم كان في جنة عدن عندما أمر الرب آدم وحواء باألكل من كل
شجر الجنة ما عدا شجرة الخير والشر(تكوينٕ .)ٔٚ:وفي أيام نوح
سمح اهلل لمشعب بتناول الطعام النباتي فقط (تكوين .)ٔ:ٜوقد عرفت

الشعوب البدائية الصوم وكانت تمتنع عن صيد الحيوان مؤقتاً .والتأكمو

وال تذبحو في أوقات معينة من السنة .وقد زعمت بعض القبائل البدائية

أن اآللية تغار من كثرة الممذات التي تتوافر لمبشر فكانوا يتجنبون األكل

ارضاء آلليتيم المزيفة .أما في العهد القديم فقد وردت اإلشارة لمصوم
في األمر االليي لالحتفال بيوم الكفارة (الويين .)ٖٔ-ٕٜ :ٔٙوكان

الصوم طوال اليوم (دانيال )ٔٛ:ٙوكان يكتفى بالطعام الخالي من
الدسم(خروجٗ .)ٔٔ:وقبل الميالد بمئة عام صام الفريسيون يومي
االثنين والخميس عمى مدار السنة وكان لدى الييود نوعان من الصوم:

 -1جميوري (جماعي) :عندما يقعون في الضيقات (ٔصموئيلٔ)ٚ:
وليخمصيم الرب من الشدة (أيوبٕٓ.)ٖ:

 -2انفرادي :ينذره الفرد طمباً لالستنارة الروحية واالرشاد االليي أو إذالالً

لمنفس (مزمور )ٔٓ:ٜٙأو من أجل المرض (ٕصمؤٕ .)ٕٔ:أما في

العيد الجديد فقد صام الرب يسوع أربعين يوماً وليمة (متىٗ )ٕ:وطمب

الصوم لمتغمب عمى الشياطين (مرقس .)ٕٜ:ٜوقد صام الرسل قبل
القداسات (أعمالٖٔ )ٕ:وعند اختيار ورسامة الخدام (أعٖٔ.)ٖ:
الصوم المقبول عند اهلل:
 -1صوم مقترن بالتوبة والندم عمى الخطيئة (أرمياٗٔ.)ٕٔ:
 -2صوم دون رياء أو كبرياء (متى.)ٔٛ:ٙ

 -3صوم دون نظر إلى شيوات الجسد وراحتو(ٔكو.)٘:ٚ
 -4صوم مقرون بفعل الخير (اشعيا.)ٚ:٘ٛ

 -5صوم لمتغمب عمى الخطايا المتكررة .ولرد الحقوق لمناس.
 -6صوم مع الفرح ال القير والكآبة (زكريا.)ٜٔ:ٛ

-7صوم مع الجماعة .مع الكنيسة كجسد واحد وروح واحدة

(فيمبئ.)ٕ:

يقول القديس باسيميوس :الصوم الحقيقي ىو سجن الرذائل ،ضبط

المسان،

االمتناع عن الغضب ،قير الشيوات الدنسة.

Today’s Bible reading (John 2:1-11)
And the third day there was a marriage in Cana
of Galilee; and the mother of Jesus was there:
And both Jesus was called, and his disciples, to
the marriage. And when they wanted wine, the
mother of Jesus saith unto him, They have no
wine. Jesus saith unto her, Woman, what have I
to do with thee? mine hour is not yet come. His
mother saith unto the servants, Whatsoever he
saith unto you, do it And there were set there six
waterpots of stone, after the manner of the
purifying of the Jews, containing two or three
firkins apiece. Jesus saith unto them, Fill the
waterpots with water. And they filled them up to
the brim. And he saith unto them, Draw out now,
and bear unto the governor of the feast. And
they bare it. When the ruler of the feast had
tasted the water that was made wine, and knew
not whence it was: (but the servants which drew
the water knew;) the governor of the feast called
the bridegroom, And saith unto him, Every man
at the beginning doth set forth good wine; and
when men have well drunk, then that which is
worse: but thou hast kept the good wine until
now. This beginning of miracles did Jesus in Cana
of Galilee, and manifested forth his glory; and his
disciples believed on him.
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