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

امتَ ِح ِّني واعرف أفكاري َوا ْنظُ ْر
آية العددْ :
اع ِر ْ
اختَِب ْرِني َيا اهللُ َو ْ
ف َق ْل ِبيْ .
يق ب ِ
إِ ْن َك َ ِ
اه ِد ِني طَ ِريقًا أ ََب ِديًّا ( مز)32 ، 33 :931
اط ٌلَ ،و ْ
ان ف َّي طَ ِر ٌ َ

النص اإلنجيلي (مرقس  33 :9ـــ :)24
الشمس ،قَ َّدموا إِلَ ْي ِه ج ِميع السُّقَم ِ
ولَ َّما صار اْلمساء ،إِ ْذ َ ِ
اء
غ َرَبت َّ ْ ُ
ََ ََ ُ
َ
َ َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
اب.فَ َشفَى  َكث ِ
ين  َك ُانوا
علَى اْل َب ِ
َواْل َم َجان َ
م ْجتَم َعةً َ
ير َ
ينَ .و َك َانت اْل َمد َينةُ  ُكلهَا ُ
اطين  َكثِيرةً ،ولَم ي َد ِع َّ ِ
ِ
ضى بِأ َْم َر ٍ
ين
م ْختَلِفَ ٍة ، َوأ ْ
َ َْ َ
َم ْر َ
الش َياط َ
َخ َرَج  َش َي َ
اض ُ
َّ
ُّب ِح َ ِ ِ
ضى إِلَى
ع َرفُ 
وهُ . َوِفي الص ْ
و َم َ
ون ألََّنهُ ْم َ
َيتَ َكل ُم َ
باكاًر جداً قَ َ
و َخ َرَج َ
ام َ
سمعان َِّ
خالَ ٍء،و َكانيصلِّيه َن َ ِ ِ
مو ِ
م َع هُ. َولَ َّما َو َج ُدوهُ
ض ٍع َ
َ َ ُ َ ُ
والذ َ
ين َ
َْ
اك،فَتَب َعهُ ْ َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ب ِإلَى اْلقَُرى اْل ُم َج ِاوَ ِرة
ك
ون َ
ي ْ
" .فَقَ َ
ال لَهُْم :"ل َن ْذ َه ْ
طلُُب َ
يع َ
قَالُوا لَ هُ :"إ َّن اْل َجم َ
ام ِع ِهم ِ
ِ
ِ
في ُك ِّل
ت
اخ َر ْج ُ
ه َن َ
اكأ َْيضاً،ألَِّنيلِه َذ َ
ألَ ْك ِرَز ُ
ان َ
".فَ َك َ
يم َج ْ
ي ْك ِرُزف َ
ِ
ِ
الشي ِ
ِِ
جاثِياً  َوقَائِالً لَ هُ:
اط َ
ي ْ
ب إِلَ ْيه َ
طلُ ُ
ص َ
وُي ْخ ِرُج َّ َ
ين .فَأَتَى إِلَ ْيه أ َْب َر ُ
اْل َجليل َ

"إِنأَرْد َ ِ
يد،
وقَ َ
اللَ هُ:"أ ُِر ُ
تتَ ْقد ْرأ ْ
و َم َّد َ
َنتُطَهِّ َرنِي"فَتَ َحَّن َن َ
ْ َ
ولَ َم َسهُ َ
ي َدهُ َ
ي ُسوعُ َ
!" . َفِلْلوْق ِت و ُهو َّ
وأ َْر َسلَهُ
و َ
فَا ْ
ب َ
يتَ َكل ُم  َذ َه َ
َ َ َ
ع ْنهُ اْل َب َر ُ
طهَ َر .فَ ْانتَهَ َرهُ َ
ص َ
طهُ ْر  َ
ن ْفس َك لِْل َك ِ
ال تَُق ْل أل ٍ
اه ِن
ال لَ هُ :" ْانظُ ْر، َ
لِْل َوْق ِت،  َوقَ َ
،ب ِل ا ْذ َه ْ
َحد  َش ْيئاً َ
َ
ب أ َِر َ َ
ير َك ماأ ِ ِ
ع ْن تَ ْ ِ
و ْابتَ َدأَ
ادةً لَهُْم" . َوأ َّ
وسى، َشهَ َ
َم ُ
َوقَ ِّد ْم َ
م َ
َم َر به ُ
طه ِ َ َ
اه َو فَ َخ َرَج َ
ِ
يرويِذيع اْل َخبر،حتَّىلَم يع ْد ي ْقِدر أَن ي ْد ُخ َل ِ
ِ
ِ
،ب ْل
مد َينةً ظَاهاًر َ
ْ َُ َ ُ ْ َ
ُي َنادي َكث اً َ ُ ُ َ َ َ
َ
ن ِ
خالِي ٍة،و َك ُانوايأْتُونإِلَ ْي ِه ِ
ِ
ِ
اح َي ٍة.
ان َ
م ْن ُك ِّل َ
َ َ
َك َ
خ ِارجاًف َ
يم َواض َع َ َ َ

حكمة العدد :الماء يخمد النار والدموع تطفئ شهوة الشر (مار أفرام)
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قصة العدد:ال تسرق وال تكذب.
اقترضرجلمنصديقلهبعضالمال،وطالتمدةالدين،وبمطالبة
الرجل الدائن للمدين رفض السداد ،وأخي اًر أنكر أنه أخذ شيئاً .ذهب

الرجلالدائنإلىالقاضي وشرحلهكيفأنهماكاناصديقينولماوجد
صديقهفيضائقةماليةفرجعنهوأعطاهبعضالمالبصفةقرضولما

طالبهبالسدادرفضوأخي اًر أنكرالدين .استدعىالقاضي الرجلالمدين
وسألهأنيردالدينإلىصاحبهولكنهأنكرإنهأخذشيئاً وقالللقاضى
الًقالالقاضيللدائن:هل
ليسهناكمنيشهدعلىأننىأخذتمنهما 

يشهد معك أحد؟ فقال الرجل :ال .فقد أعطيته المال في السر .دعا

القاضي الرجل المدين الذي أصر على اإلنكار وأجلسه بجواره .وقال
قرضتهفيهالمالوأحضر

للرجلاآلخر:"اآلناذهبإلىالمكانالذيأ
لىمنهحفنةمنالترابألسألها" .فاندهشالرجلمنهذاالكالم،لكنه
أطاع  ،وذهب إلى ذلك المكان .تأخر الرجل وتأخر ...وهنا التفت

الً :"هل تظن إنه وصل اآلن إلى ذلك
القاضي إلى المدين ،وسأله قائ 
المكان؟وبسرعةوبدونتفكير،أجابالمدعىعليه:"الفإنالمكانبعيد

جداياسيديالقاضي" .وهنانظرإليهالقاضيساخ اًر وقال:ومنأين

عرفتأنالمكانبعيدا؟!"هذااعترافمنكبأنكأخذتمنهالمالوفي

ذلكالمكان،وحكمعليهبأنيؤدي الدينإلىصاحبه،وأنيسجنلمدة
التسرقوال

شهرلكذبهوانكاره .ما أحلىأننتعلمالوصيةالتيتقول :"
تكذب"

تعليق على اآلية اإلنجيلية:

فيافتتاحيةمزمور 231يعترف داود بأنالرب يعرفكلشيءعنه،
يعرفجلوسهوقيامه،وأنالربيفهمفكرهمنبعيدويعرفكلكلمةفي

لسانه ،أي قبل أن ينطق بها ،ولقد حاصره من خلف ومن قدام .هذه

المعرفة اإللهية العجيبة جعلته في بادئ األمر قلقاً ،حتى إنه قال:

«عجيبةٌهذهالمعرفة،فوقيارتفعت،الأستطيعها»(ع،)6بليبدوأنه
رو ِح َك؟ ومن وجهك أين
تمنى الهروب حتى قال :«أين أذهب من ُ
أهرب؟» (ع .)7ولكنه إذ استمر في التأمل في هذه المعرفة وهذه
الحكمةاإللهيةالتيعرفتكلشيءعنهحتىقبلأنيولد،إذكانال

الً:«ماأكرمأفكاركيااهللعندي!ما
يزالجنيناً فيبطنأمههتف قائ 

منأنيتهربويحاولاالختفاءعن
َّ
أكثرجملتها!»(ع،)27ولذلكبدالً
ُ
وجهالرب،وهوطبعاً أمرمستحيل.قالهلل:«اختبرنييااهللواعرف

يق باط ٌل،واهدني
قلبي.امتحنيواعرفأفكاري.و
َّ
انظرإنكانفي طر ٌ

َّ
وهذاهومايجدربكلمناأنيعمله،المرة
طريقاًأبدياً»(ع،43.)42
أو مرتين في السنة ،بل يومياً .أن يقول كل َّ
منا للرب :«اختبرني ...

انظرفي ...اهدني».ياللفائدةالكبيرةلوأنصالةكهذه
امتحني...
َّ
تصدر من كل القلب فتكون جزءاً من صالتنا في بداءة كل يوم .أال
يحتاج كل مؤمن يومياً إلى عمل إلهي به ينال االنتصار الروحي في
حياته العملية؟ هناك أمور تبدو لنا صغيرة ،بل قد ال نالحظها حين

نفحص أنفسنا ،لذلك يجب أن نطلب من اهلل أن يعملها لنا .كما قال
منالخطاياالمستترةأبرئني»(أف:2 34). ومنضمنهذه
داود:«
ُ

الخطايا اإلعجاب بالذات واالفتخار بما نعمله في حقل الخدمة ،الغيرة
بالغةفيالكالم،عدمالمسامحةالكاملةلكلم ْن أساء
ين،الم
مناآلخر
َ
ُ

إلينا«كماسامحنااهللأيضاً فيالمسيح» (أف:2.)34ولكنالبدأن

كبيربينفحصالنفسواالنشغالبالذات.ألن
َنعيتماماًأنهناكفرقاً اً
االنشغال بالذات يسبب لنا ضعفاً روحياً .لذلك حين يكشف لنا الرب

َّ
أخطاءنافنعترفبهاونتحولعنها،الننشغلبهابعدذلكبلنتذكرأن
ِ
المسيحابنهيطهِّرنامنكلخطية».
«دميسوع
 +في حلب ،وعن شيخوخة صالحة انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم
حكمت الكزير والد السيدة فاديا زوجة األخ جوني توما .تعازينا القلبية

الحارةلعائلةالفقيد.لهالرحمةولكممنبعدهطولالبقاء.

+عنشيخوخةصالحةرقدتعلىرجاءالقيامةالمرحومةزكيةعباجي
زافارو ، وسيوضع جثمانها في صالون أورجيل بورجيه على العنوان
التالي: 3517 Boul. Lévesque O Laval H7V 1E9وذلك اليوم

مساء .ستتم مراسم الدفن في
األحد  42آذار من الساعة  5إلى  1 ً
كنيسة سانت مكسيم يوم غد االثنين  45آذار الساعة  22صباحاً.
تعازيناالقلبيةالحارةألوالدهاوبناتهاجاكوألبير وفؤادوجاكلينوروزيت.

 +بحسبتقويمكنيستناالسريانيةيومغد 45آذاريصادفعيدبشارة
السيدةالقديسةمريمالعذراءوالدةاإللهبالحبلاإللهي.
 +لجنة السيداتفيكنيستنا تدعوكم إلى غداء نصف الصوم (سمك)
وذلكبعدقداسيوماألحد22نيسان4023فيصالةكنيستنا ـ ـهنري

بوراسا .ثمن البطاقة  $25للكبار ـ ـ ـ  $20للصغار .والتسجيل لدى
السيدتينالفاضلتينمهىحناالقسـ ـ ـفهيمةتنورجي(أمحنا).
 +نشكر اهلل على نجاح العملية الجراحية التي خضع لها السيد عزيز
كريم،متمنينلهالشفاءالعاجل.
 +في السابعة من مساء كل ثالثاء تستمر اجتماعات الكتاب المقدس
باشرافنيافةالمطرانفيصالةكنيستنا ـ ــهنريبوراسا.
 +بلغتوارداتالصينيةيوماألحد27آذار4023(.$)660

مقتطفات :من المنشور البطريركي لقداسة البطريرك زكا األول
قدحاربالربرذيلةالرياءالذييمارسهالعديدمنالمؤمنينفيالصوم

والصالةوالصدقة.ويريد أنيقتلعجذورهذهالرذيلةمنقلوبأتباعه،
واال فإنها تفسد تلك القلوب وال تدع بذرة اإلنجيل تنمو فيها .وبشأن

الصدقة قال له المجد :«احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس

الفليسلكمأجر عندأبيكمالذيفيالسموات.فمتى
لكيينظروكم.وا
ٌ
صنعتصدقةفالتصوتقدامكبالبوقكمايفعلالمراؤونفيالمجامع

وفي األزقة لكي يمجدوا من الناس ،الحق أقول لكم أنهم قد استوفوا

أجرهم.وأماأنتفمتىصنعتصدقةفالتعرفشمالكماتفعليمينك،
لكيتكونصدقتكفيالخفاء.فأبوكالذييرىفيالخفاءهويجازيك

عالنية»(مت:6 2ـ)2ومنتعاليمالربأيضاً،ضرورةالتضحيةفي
عملالرحمة،فهويريدناأنندعوإلىالوالئمالفقراءوالمعوزين(لو:6

 )42والرسول بولس يوصينا أن نعطي بفرح وسخاء بقوله :«إن من
يزرع ُّ
بالشح فبالشح أيضاً يحصد .كل واحد كما ينوي بقلبه ليس عن
حزنأواضطرارألنالمعطيالمسروريحبهاهلل...كماهومكتوب:

ق ،أعطى المساكين . ُّبره يبقى إلى األبد» (4كو  :1 6ـ  )1وقال
فََّر َ

أيضاً :«في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعضدون

الضعفاء متذكرينكلماتالرب يسوعأنه قالمغبوطهوالعطاءأكثر
مناألخذ»(أع:40 ...)35إنأعمالالرحمةالتقتصرعلىاألمور

الجسدية من توزيع الصدقات على المعوزين وعيادة المرضى ودفن

الموتى وغيرها ،بل تشمل أيضاً األمور الروحية مثل الصفح عن

المذنبين ،والصالة ألجل األقرباء واألعداء ،وارشاد الخطاة إلى طرق
الفضيلةواإلتيانبهمإلىاهللتعالىبالتوبةالنصوح...

Programme de la semaine Sainte et Dimanche de Pâques 2013
Du la Cathédral Syriaques Orthodoxes a Montréal

برنامج الصلوات والقداديس ألسبوع اآلالم والقيامة المجيدة لعام 1023
لكاتدرائية مار يعقوب للسريان األرثوذكس في مونتلاير كندا
Dimanche 28 Avril, Fête des Rameaux. Célébration (12h30,
à l’église St-Maxime, Laval).

قداس أحد الشعانين  62نيسان الساعة  06:21في كنيسة سان مكسيم في الفال
Dimanche 28 Avril, Célébration de la Semaine Sainte.
(20h00, à l’église St-Maxime, Laval).
األحد  62نيسان – الناهيرة الساعة  12:11مسا ًء في كنيسة سان مكسيم في الفال
Lundi 29 Avril, Célébration de la Semaine Sainte. (20h00, au
centre communautaire, H. Bourassa).

اإلثنين  69نيسان الساعة  12:11مسا ًء في مركز المطرانية هنري بوراسا
Mardi 30 Avril, Célébration de la Semaine Sainte. (20h00, au
centre communautaire, H. Bourassa).

الثالثاء  21نيسان الساعة  12:11مسا ًء في مركز المطرانية هنري بوراسا
Mercredi 1 Mai, Célébration de la Semaine Sainte. (20h00,
au centre communautaire, H. Bourassa).

األربعاء  0أيار الساعة  12:11مسا ًء في مركز المطرانية هنري بوراسا
Jeudi 2 Mai, Messe du Jeudi Saint. Célébration (20h00, à
l’église St-Maxime, Laval).

الخميس  6أيار غسل أقدام التالميذ وقداس خميس األسرار  -االحتفال الساعة
 12:11مسا ًء في كنيسة سان مكسيم في الفال
Vendredi 3 Mai, Vendredi Saint. Célébration de la Crucifixion
(20h00, à l’église St-Maxime, Laval).

الجمعة  2أيار الجمعة العظيمة  -االحتفال الساعة  12:11مسا ًء في كنيسة سان
مكسيم في الفال
Samedi 4 Mai, PÂQUES (22h00, à l’église St-Maxime,
Laval).

السبت  4أيار قداس منتصف الليل لعيد القيامة المجيدة  -الساعة  01:11ليالً في
كنيسة سان مكسيم في الفال

Dimanche 5 Mai, Dimanche de PÂQUES, Célébration
Pascale (12h30, à l’église St-Maxime, Laval).

األحد  5أيار قداس عيد القيامة المجيدة  -الساعة  06:21في كنيسة سان مكسيم
في الفال
ندعوكم للمشاركة في كل المراسيم لتنالوا البركة ،وكل عام وأنتم بألف خير وسالم
للمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال مع األب كميل إسحق (514) 927-1220

Today’s Bible reading (Mark 1: 32-45):
At evening, when the sun had set, they brought to Him all who
were sick and those who were demon-possessed. And the whole
city was gathered together at the door. Then He healed many who
were sick with various diseases, and cast out many demons; and
He did not allow the demons to speak, because they knew Him.
Now in the morning, having risen a long while before daylight, He
went out and departed to a solitary place; and there He prayed. And
Simon and those who were with Him searched for Him. When they
found Him,theysaidtoHim,“EveryoneislookingforYou.”But
Hesaidtothem,“Letusgointothenexttowns,thatImaypreach
there also, because for this purpose I have come forth.” And He
was preaching in their synagogues throughout all Galilee, and
casting out demons. Now a leper came to Him, imploring Him,
kneelingdowntoHimandsayingtoHim,“IfYouarewilling,You
can make me clean.” Then Jesus, moved with compassion,
stretched out His hand and touched him, and said to him, “I am
willing; be cleansed.”AssoonasHehadspoken,immediatelythe
leprosy left him, and he was cleansed. And He strictly warned him
and sent him away at once, and said to him, “See that you say
nothing to anyone; but go your way, show yourself to the priest,
and offer for your cleansing those things which Moses
commanded, as a testimony to them.” However, he went out and
began to proclaim it freely, and to spread the matter, so that Jesus
could no longer openly enter the city, but was outside in deserted
places; and they came to Him from every direction.
Story of the Day: Do Not Steal, and Do Not Lie
A man borrowed some money from his friend. Time passed by and
the debt was never paid back. As the lender was asking for his
money back, his friend kept refusing paying him back. With
repetitions, the friend denied that he took any money from the man.
The lender was left with one solution: to take the issue to court. As
the lender explained the story of the money to the judge, the judge
called the other man asking him to pay his friend back. However,
he denied once again that he took any money. The judge asked the
lender if anybody witnessed the transaction. The lender answered:
“No,becauseIgavehimthemoneyinsecretashewasmyfriend!”
The judge kept the accused seated beside him, and said to the
lender:“Go to the place where you lent your friend the money, and

get me some sand from there to witness for you.” Despite
astonishment,thelenderdidfollowthejudge’sorderandwenton
his way.
The lender took his time. After quite a while, the judge said to the
otherman:“Itistakingsolong.Doyouthinkhehasarrivedthere
yet?” Quickly and without thinking, the accused answered: “No
becausetheplaceistoofar,yourhonour!”Atthis,thejudgeturned
to the accused and said to him mockingly: “And how would you
know that the place is too far!? I thought you denied he gave you
any money!? This is just a confession that you took money from
yourfriendinthatparticularplace!”Thejudgesentencedtheman
toreturnhisfriend’smoneyandtobeputin prison for a month for
lying to the court.
We have always to remember the commandments saying: “Thou
shaltnotsteal”and“Thoushaltnotlie”.
+ Mr. Hikmat Al-Kzeer passed away recently in Aleppo. The
deceased is the father of Mrs. Fadia wife of Mr. Joni Toma. We
extend our deep condolences to his family, praying for mercy for
the deceased and long life to his family.
+ Mrs. Zakiyah Abbaji Zavaro passed away recently. Visitations
will be held at Urgel Bourgie - 3517 Boul Lévesque O, Laval, QC
H7V 1E9 on Sunday March 24th from 5 – 9 pm. The funeral will be
held at St. Maxime Church on Monday March 25th at 11 am. We
extend our deep condolences to her children Jack, Albert, Fuad,
Jacqueline, and Rosette.
+ The Ladies Auxiliary would like to invite you for a lunch
fellowship meal (Fish) at our church’s hall – Henri Bourassa, on
Sunday April 14th, 2013, as we celebrate the midlent. Tickets are
$15 for adults and $10 for children. For more information and for
registration, please contact Mrs. Maha Hanna AlKass and Mrs.
Fahima Tanourji (Umm Hanna).
+ Accordingtoourchurch’scalendarTomorrowMarch25th is the
memory of St. Mary’sAnnunciation.
+ With the auspices of His Eminence the Archbishop, we continue
to have our weekly bible studies every Tuesday at 7 pm at our
church’shall– Henri Bourassa.
+ The plate collection for Sunday March 17th, 2013 was $660.

