) Had B-Shabo ( le dimanche
حـــاد بشــــــــابو (يوم األحذ (
كنيسة مار يعقوب للسريان األرثوذكس Église St- Jacques Syriaque orthodoxe

آية العدد :المحبة فمتكن بال رياء  ( .رومية . ) 2::9

النص اإلنجيمي( :لوقا ) 92-:1 :5
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األحذ الثالث من الصوم
( شفاء المخلع )

حكمة العدد :بعدم الحطب تنطفئ النار .وحيث ال نمام يهدأ الخصام .
تعميق عمى النص اإلنجيمي :ما يمفت النظر في تصرف أصدقاء
المفموج إيمانيم بقدرة يسوع عمى الشفاء ومحبتيم الخالصة لصديقيم

المفموج .فيم تحمموا تعب حممو ،وعندما لم يستطيعوا الوصول إلى يسوع
بسبب الجمع المزدحم فكروا بطريقة لكي ال يحرموا صديقيم من نعمة

الشفاء فانزلوه من السقف مؤكدين ثقتيم التي ال تتزعزع بقدرة الرب

يسوع ،وما أحوجنا اليوم في حياتنا ليذه الثقة العميقة بالسيد المسيح،
وبأن نحب بعضنا بعضاً بدون أي غاية أو مصمحة شخصية.
قصة العدد :محبة المال:

بعيدا عن العالم .ويوماً ما قادتو
ناسك قديس اختار العيش في البراري ً
التأمل.
ُخطاه إلى مغارة يستريح فييا قميال ،ويعكف فييا عمى الصالة و ّ
مخبوءا ىناك .فما كان منو إالّ ىرول خارج المغارة
ـز
واذ بو يرى كن ًا
ً
بعيني االثنتين"...
يصيح" :رأيت الموت ..نعم رأيت
ّ

وألتقى بو صدفة في أثناء ىربو لصوص ثالثة ،فالحظوا خوفو فأشفقوا
ىدأوا من
عميو وعرضوا عميو المساعدة .ولما قال ليم أنو رأى الموتّ ،
أيضا .قادىم
روعو وطمبوا منو أن يأخذىم إلى المكان ليروا الموت ىم ً

تعبا وقال" :ىوذا
الناسك إلى المغارة ،واقترب من الكنـز فأشار إليو مر ً
تقدم المصوص بحذر ،وما إن أروا الكنـز حتى ُجّنوا من الفرح،
الموت"ّ .

فقالوا لمناسك" :لقد أصبت أييا األب القديس ،ىذا ىو الموت بعينو.
فاىرب منو سريعا قبل فوات األوان" .وبقي ثالثتيم في المغارة يتبادلون
الرأي في كيفية نقل الكنـز .طال بيم األمر في التفكير ،فشعروا بالجوع،

يقررون
فأرسموا أحدىم إلى المدينة ليحضر ليم ما يأكمون ،وبعد ذلك ّ
كيف ينقمون الكنـز .ذىب المص إلى المدينة ليحضر الطعام ،لكنو ف ّكر

سأدس
فيقي .لكني
ّ
في نفسو" :سآكل أنا في المدينة ،وسأحضر الطعام لر ّ
السم في األكل  ،حتى إذا ماتا أخذت الكنـز لوحدي" .وىكذا فعل.
ليما ّ
أما رفيقاه في المغارة  ،فف ّك ار ىما أيضا قائمينَ " :لم ال نتقاسم الكنـز نحن
االثنين .فمنقتل رفيقنا حالما يعود ونتقاسم الغنيمة" .وماىي إالّ لحظات ،
حتى وصل الرفيق الثالث من المدينة يحمل الطعام .وما إن دخل حتى

تناولو المصان بضربة قاضية عمى رأسو  ،فمات عمى الفور .ثم جمسا

السم مفعولو فقضيا نحبيما...
يأكالن ويشربان .لكن سرعان ما أخذ
ّ
وبقي الكنـز مكانو .

إخوتي :الحظوا الفرق بين اإلنسان الحكيم والجاىل .بين اإلنسان القريب
من اهلل وبين البعيد عنو  .قصة اليوم تؤكد لنا الحكمة القائمة  :أن
اإلنسان ال يأخذ معو شيء من كنوز الدنيا وممتمكاتيا المادية .وبالتالي

ليس لنا من ممجأ سوى العالقة مع اهلل .ألنيا تعطينا حياة خالص،

وتنجينا من الموت وكل شرور ومغريات العالم.
أخبارنا:

 +المقاء مع يسوع :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 .عنوان الموضوع :

المقاء مع يسوع .يبدأ المقاء في الساعة الرابعة بعد الظير ولغاية
التاسعة والنصف مساء وذلك في كنيسة األقباط الكاثوليك عمى العنوان:
3569 Boul. Lévesque Ouest Laval- QC

ويتضمن المقاء وجبة غداء صيامية  .كما نعممكم عن وجود برنامج

خاص لؤلطفال طيمة فترة المقاء في صالة كنيسة األقباط نفسيا ،بإشراف
مركز قنشرين لمتعميم المسيحي.عمماً أن المقاء مجاني والدعوة عامة .
رحمة نيويورك:

تُقيم أخوية العائمة رحمتيا الترفييية إلى نيويورك -نيوجيرسي في الفترة
مابين ٕٗ ٕٙ-حزيران ٕٔٔٓ.اشتراك الرحمة لمشخص الواحد
(ٕٖٓ(.)$اإلقامة في غرفة لشخصين) .و(ٓ( .)$ٕٜاإلقامة في غرفة
ألربعة أشخاص) .واألطفال تحت الٕٔ سنة ( ٕ٘ٔ )$لمطفل األول
و(ٕٓٓ )$لمطفل الثاني ضمن العائمة الواحدة .وتتضمن التنقل في

بولمان حديث مع دليل سياحي .واقامة لميمتين في فندق ثالث نجوم مع

وجبة اإلفطار لميومين .المزيد من التفاصيل حول الرحمة وبرنامجيا

ولمتسجيل الرجاء االتصال بأسرع وقت ممكن مع األخوين مازن مواس

ٕٕ٘ٓ ٘ٔٗ-ٜٜٙ-كابي يوسف ٓ.٘ٔٗ-ٜٕٙ-ٜٜٜ
فيمم سينمائي:

األحد الماضي عرضت أخوية العائمة فيمم شوكوال الحائز عمى جائزة

األوسكار .الفيمم قدم لو وأدار الحوار فيو باقتدار بعد انتيائو الميندس

السرياني الشاب راني الخوري .وقد استمتع الحضور بأحداث الفيمم
المشوقة التي تدور في زمن الصوم الكبير في إحدى القرى األوربية لتعمم

اإلنسان أن يبتعد عن المظاىر الشكمية خالل الصوم ،وييتم بخدمة أخيو
اإلنسان وتمبية احتياجاتو ،ويساىم مساىمة فاعمة في تضميد جروحاتو ،

ليغمر حياتو .
ا
وتخفيف آالمو  ،بل وتقديم الفرح والحب

 +الثالثاء القادم تستمر سمسمة المقاءات الروحية في السابعة والنصف

مساء بإشراف نيافة المطران وذلك في صالة مار يعقوب -ىنري بوراسا.

 +تدعوكم لجنة السيدات إلى غداء نصف الصوم لمعائالت (سمك)
وذلك يوم األحد ٖ نيسان ٕٔٔٓ في صالة مار يعقوب -ىنري بوراسا.

البطاقة ٘ٔ $لمكبار .والتسجيل عند السيدات فييمة تنورجي (أم حنا)-

ميى حنا القس.

كذلك تدعو المجنة من يود اقتناء شمعة أحد الشعانين ألوالده  .أن يقوم

بتسجيل اسمو لدى السيدة أم حنا .حاد بشابو تشكر لجنة السيدات عمى
تعبيا وتدعو الجميع لدعم أنشطتيا .

 +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 :

 +بمغت واردات الصينية يوم األحد ٖٔ آذار ( .$)622كذلك نشكر
األخ المؤمن الذي تبرع بمبمغ ٓ٘ $لحاد بشابو.

 +األحد الماضي استقبمت األخت فكتوريا أوزجميك بعض أطفال الكنيسة
في صالة سان مكسيم  .وقدمت ليم فيمماً مناسباً ألعمارىم .وقد عاونتيا
األخت لو ار عبد النور .والموعد يتجدد كل يوم أحد في الساعة الواحدة

حتى انتياء القداس.
لحظة من فضمك:

عزيزي الناقد لمكنيسة وأنشطتيا .عندما تمتقي باآلخرين في الكنيسة أو
خالل الزيارات ،تُرى ىل حاولت يوماً أن تطرح الحمول بدل االنتقاد
والتجريح لآلخرين الذين يخدمون الكنيسة ،ألنو ميما كانت قدراتيم لكنيم
يتميزون باإلخالص ،وىم يعممون ويقدمون من وقتيم وأنت تجمس في

البيت أو تشارك في األنشطة التي تُعجبك .واذا طُمب منك أي عمل تجد

لنفسك عدة أعذار ،ما أسيل االنتقاد عند بعضيم .وما أسيل التيرب من
خدمة الجماعة .وما أصعب أن ُنحب قريبنا مثل أنفسنا ومن كل القمب .
صباح الورد :إلى السيدة الفاضمة فكتوريا أوزجميك التي واظبت خالل
العامين الماضيين عمى إعطاء بعض أطفال الكنيسة دروس تقوية في
موادىم الدراسية مجاناً .كما أنيا بدأت منذ األحد الماضي اإلشراف عمى

األطفال خالل القداس اإلليي .بارك اهلل أتعابك والعائمة الكريمة الممتزمة

ولكم منا كل المحبة والتقدير.

عبرة :كانت الحياة تسير بطبيعية وانتظام في دولة من أقوى دول العالم
في التكنولوجيا والتقدم العممي .وفجأة يحصل الزلزال ويذىب بأرواح

آالف الضحايا ،وخسائر مادية تقدر بالمميارات من الدوالرات .ىذا ما
حصل في اليابان .ونحن يجب عمينا أن نصمي ليم ليعطييم الرب

المعونة لمخروج من تداعيات ىذه الكارثة المفجعة .وأن نشكره ونطمب

منو أال يدخمنا في ىذه التجربة القاسية .أما العبرة من األمر فتتمثل
بالعودة لمعيد القديم ،عندما أعمن الحكيم سميمان أن عمر اإلنسان

كالبخار يظير فجأة ثم يضمحل .فيو عمى حق وقد أطمق حكمتو ىذه

بعد تجربة عاشيا وتمتع فييا بكل متع الدنيا في ذلك الوقت .واإلنسان ال

يعرف اليوم وال الساعة التي يغادر فييا الحياة .لذلك يجب أن نستعد

جيداً بالتوبة الصادقة إلى اهلل والسموك بمحبة مع اإلنسان .
سريانيات :
مار جرجس أسقف العرب (195م)(.عن المؤلؤ المنثور).

"مار جرجس أو جاورجي أسقف العرب .من رجال العمم المحققين

واألحبار المتحمين بعمم الفمسفة ..ق أر في زىرة عمره في دير قنسرين عمى

مار سوي ار سابوخت قبيل وفاتو  ،ثم اغترف من العموم المغوية السريانية

وررسم قساً ثم
والفمكية والالىوتية والتاريخ .لبس االسكيم الرىبانيُ ..
فعرف بأسقف العرب ،أو أسقف
أسقفاً لعرب بني طي ُ
وعقيل وتنوخ ُ
عرب الجزيرة المؤمنين ..وكان كرسي أبرشيتو عاقوال وىي مدينة الكوفة،
ولو دير يقيم فيو ويتولى أمره  .فرعى أبرشيتو خير رعاية وىو يتؤلأل

طي اًر وعمماً وفضالً  ..حتى ناداه اهلل فمباه شيخاً جميالً في شباط سنة
ٕ٘ ٚم".

عيد األم :
يصادف يوم غد عيد األم في الشرق األوسط  .وألننا انحدرنا من ىناك

نذكر أمياتنا الغوالي في الشرق وىنا في كندا .ونتقدم منين بالتينئة
القمبية الصادقة .طالبين من الرب أن يحفظين ويطيل أعمارىن .وأن
يتغمد برحمتو الراحالت منين لكن سيرتين وأعمالين ستظل باقية .

عيد األم فرصة لتقديم اإلكرام الالئق ألمياتنا .وتعميم أطفالنا كيفية طاعة

األم واكراميا .حاد بشابو تُعايد جميع األميات الفاضالت  .وتتمنى لين
سنة وحياة حموة دائماً مع الرب يسوع .
حاد بشابو نشرة أسبوعية تصدر عن كنيسة مار يعقوب النصيبيني
لمسريان األرثوذكس في مونتريـال .لممراجعة االتصال مع األخ يعقوب

ىارون ٖٗٓ ٘ٔٗ-٘ٙٛٛواألخ كابي يوسف ٓ٘ٔٗ-ٜٕٜٜٜٙ

بإمكانكم مطالعة حاد بشابو عمى موقع الكنيسة االلكتروني بإشراف األب
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Today’s Bible reading (Luke 5: 17 - 26)
And it came to pass on a certain day, as he was
teaching, that there were Pharisees and doctors of
the law sitting by, which were come out of every
town of Galilee, and Judaea, and Jerusalem: and
the power of the Lord was present to heal them.
And, behold, men brought in a bed a man which
was taken with a palsy: and they sought means to
bring him in, and to lay him before him. And when
they could not find by what way they might bring
him in because of the multitude, they went upon the
housetop, and let him down through the tiling with his
couch into the midst before Jesus. And when he saw
their faith, he said unto him, Man, thy sins are forgiven
thee. And the scribes and the Pharisees began to
reason,saying,Who is this which speaketh
blasphemies? Who can forgive sins, but God alone?
But when Jesus perceived their thoughts, he
answering said unto them, What reason ye in your
hearts? Whether is easier, to say, Thy sins be forgiven
thee; or to say, Rise up and walk? But that ye may
know that the Son of man hath power upon earth to
forgive sins, (he said unto the sick of the palsy,) I say
unto thee, Arise, and take up thy couch, and go into
thine house. And immediately he rose up before
them, and took up that whereon he lay, and
departed to his own house, glorifying God. And they
were all amazed, and they glorified God, and were
filled with fear, saying, We have seen strange things
to day.

حاد بشابو تعتذر عن الترجمة االنكميزية ليذا العدد بسبب إجازة األخ
. ًيعقوب ىارون الذي يقوم مشكو اًر بإعداد النص االنكميزي دائما

