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

آية العدد :ارجعوا عن طرقكم الردية ،واحفظوا وصاياي.
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No: 002

األحد الخامس بعد القيامة

تعليق على اآلية اإلنجيلية:
الرجوع عن الطرق الردية هو التوبة الصادقة ،وتغيير االتجاه من الطريق

الخاطئ نحو الطريق القويم ،ونحن كبشر غالبا ما نسلك في طرق ردية
بسبب ضعفنا ،وعدم اتكالنا على اهلل ،بل على العكس نتكل على جهدنا

البشري فنزداد اقترابا من روح العالم ،ونبتعد عن تعاليم ووصايا الرب

التي وضعها لخيرنا .لذلك تقول اآلية :احفظوا وصاياي ،ألنها المفتاح

الحقيقي لحياة المؤمن التائب ،وهي الحالة التي نتمناها لكل إنسان.
قصة العدد :األم.
تقدم طبيب لخطبة فتاة يعرفها ،لكنها اشترطت ألجل موافقتها أن ال
تحضر والدته حفل الزواج .احتار الطبيب الشاب في أمره ،فقرر استشارة

أستاذه في الجامعة الذي يحترمه كثي ار .وعندما سأله األستاذ :لماذا هذا

الشرط؟ أجاب في خجل :أبي توفي عندما كنت في السنة األولى من
عمري ،ووالدتي كانت عاملة بسيطة تغسل ثياب الناس لتنفق على
تربيتي ،وهذا الماضي يسبب لي الكثير من الحرج ،وعلي أن أبدأ حياتي

مع شريكة عمري التي تستاء أيضا من األمر .فقال له أستاذه :لي عندك

طلب صغير ،وهو أن تغسل يدي والدتك حالما تذهب إليها ،ثم عد

للقائي ،وعندها سأعطيك رأيي .وبالفعل عندما ذهب للمنزل بدأ بغسل
يدي والدته ببطء ،وكانت دموعه تتساقط لمنظرهما .كانت المرة األولى

التي يالحظ فيها كم كانتا مجعدتين ،فيهما بعض الكدمات التي كانت

تجعل األم تنتفض حين يالمسها الماء! بعد انتهائه من غسل يدي

والدته ،لم يستطع االنتظار فتحدث مع أستاذه على الهاتف قائال :أشكرك

حسمت أمري .لن أُضحي بأمي من أجل يومي ،فلقد ضحت بعمرها
فقد
ُ
من أجل مستقبلي .إخوتنا :لن تنعم الزوجة بخير االبن إال إن جعلت

زوجها خير ابن ألمه ،ومن لم يقدر فضل أمه في حياته ،لن يجد من
تقدر حياته.

 +المجلس الملي برعاية نيافة المطران إيليا باهي ُيقيم في الساعة
السادسة من مساء السبت  02أيار الحالي عشاء محبة يشترك فيه أبناء

الكنيسة ،على أن تحمل كل عائلة معها وجبة طعام ،ويجتمع الجميع
معا ويحتفلون بعيد الكنيسة بالحب والفرح .برنامج األمسية يتضمن عدة

فقرات أهمها الترانيم التي تقدمها جوقة كنيستنا بإشراف األب كميل

اسحق .للمزيد من التفاصيل حول األطعمة التي ستجلبها كل عائلة
االتصال مع السيدتين مهى حنا القس ـ ـ فهيمة تنورجي (أم حنا).

 +اليوم األحد جناز األربعين للمرحوم كبرييل سكاب المتوفي في
زمرد ،وابنه السيد سليم سكاب .للفقيد
بيروت .زوجته السيدة جورجيت ُ
الرحمة ،ولعائلته طول البقاء.

 +اليوم األحد ُيقام جناز األربعين للمرحوم الشماس بيار نعوم ابن أخت
السيد كميل خياط زوج السيدة لينا فرنكول للفقيد الرحمة ،ولعائلته طول

البقاء.

 +اليوم األحد ُيقام إكليل الشاب فرج حنا القس على اآلنسة المصون
رشا حنا .تهانينا للعروسين وعائلتيهما .ليبارك الرب زواجكما ،وبالرفاء
والبنين.

 +بإشراف سيدنا المطران تستمر اجتماعات دراسة الكتاب المقدس في
السابعة من مساء كل ثالثاء في صالة كنيستنا.
 +بلغت واردات الصينية يوم األحد  22أيار (.$)252
 +في إطار حملة التبرعات التي دعا إليها المجلس الملي في كنيستنا
بلغت التبرعات التي تم تقديمها إلى شعب سوريا بسبب األحداث التي

تمر بالوطن الغالي( $)20205وقد ُسلمت كلها من المجلس الملي إلى
نيافة المطران ايليا باهي .بارك اهلل عطاياكم وعوض لكم بالصحة التامة
والعمر الطويل ،وال زال باب التبرع مفتوحا خالل شهر أيار الحالي.
مشهد يفرح القلب:

احتفال األمهات يوم األحد الماضي بعيدهن في جو عائلي مليء

بمشاعر السرور واالمتنان لتلك التي ضحت ألجل أوالدها وعائلتها.

وهي فرصة لنجعل من هذا العيد فرصة لتكريم األم طوال أيام حياتنا.

لكل أم نطلب من الرب الصحة والقدرة وطول العمر وراحة البال ،ولكل
عائلة افتقدت األم ألي سبب كان ،نطلب من الرب تعزية ونعمة خاصة

للتغلب على ألم الفراق والبعاد .كل عام وجميع األمهات بألف خير.
سريانيات:

نظ ار القتراب انتهاء الدورة االنتخابية للمجلس الملي في أواخر شهر

حزيران  0220فإن نيافة المطران ايليا باهي راعي األبرشية وعمال
بأحكام نظام المجالس الملية الموحد يدعوكم إلى انتخابات المجلس

الملي لدورة انتخابية جديدة لمدة سنتين ،وذلك يوم األحد الموافق 22

حزيران  0220من الساعة الرابعة وحتى الثامنة مساء في صالة

كنيستنا -هنري بوراسا .مع ضرورة أخذ العلم بأن طلبات الترشيح ممن

تنطبق عليه شروط الترشيح ،ويجد في نفسه الكفاءة لخدمة الكنيسة تُسلم
خطيا إلى أحد أعضاء اللجنة االنتخابية التي تم اختيارها لتشرف على
حسن سير االنتخابات وهي مؤلفة من السادة:

 2ـ ـ ـ كميل بدرية .رقم الموبايل 525-022-5205
 0ـ ـ ـ جوني توما .رقم الموبايل 525-922-9550

 2ـ ـ ـ كابي يوسف .رقم الموبايل 525-200-0002

علما أن آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو تمام الساعة السادسة من

مساء يوم السبت  0حزيران  0220في صالة كنيستنا -هنري بوراسا.

شروط الترشيح بحسب الفقرة ب من المادة الخامسة من نظام

المجالس الملية:

يرجى ممن يريد الترشح لعضوية المجلس الملي من الجنسين مراعاة

الشروط التالية:

 2ـ ـ أن يكون سريانيا أرثوذكسيا.
 0ـ ـ أن يكون متمتعا باألخالق الحسنة.

 2ـ ـ أن يكون عضوا في الكنيسة لثالث سنوات .على األقل.
 5ـ ـ أن يكون عمره  05سنة على األقل ،على أال يتجاوز السبعين عاما.

 5ـ ـ أن ال يكون عضوا في أي تنظيم سياسي غير قانوني أو منظمات
تتعارض مع قوانين الكنيسة السريانية األرثوذكسية الجامعة.

 2ـ ـ أن ال يكون عضوا عامال في أي من مجالس مؤسسات األبرشية.
 7ـ ـ أن ال يكون موظفا في مؤسسات األبرشية.

 9ـ ـ أن يكون قد سدد اشتراكاته الكنسية آلخر سنتين.
أما الناخب من الجنسين فيجب أن يراعي الشروط التالية بحسب الفقرة
ج من المادة الخامسة:

 2ـ ـ أن يكون سريانيا أرثوذكسيا.

 0ـ ـ أن يكون عضوا في الكنيسة لسنة واحدة على األقل.
 2ـ ـ أن يكون عمره  29سنة على األقل.
 5ـ ـ أـن يكون متمتعا باألخالق الحسنة.

 5ـ ـ أن يكون قد سدد اشتراكاته الكنسية للسنة األخيرة.

ختاما :نعلمكم أن أسماء المرشحين التي ستُقبل ترشيحاتهم سوف تذاع

في القداس اإللهي وتنشر في نشرة حاد بشابو وتعلق في لوحة إعالنات
الكنيسة ظهر يوم األحد  2حزيران  .0220نعمة الرب معكم ،وهو
القادر أن يقود الكنيسة لما فيه خالص النفوس ،ومجد اسمه القدوس.

صباح الورد:
إلى اإلخوة الذين يفكرون أو قرروا ترشيح أنفسهم النتخابات المجلس

الملي لدورة جديدة ،لكنهم لم يقدموا طلبات ترشيحهم .صباح الورد
لجميعكم وأنتم تتقدمون لخدمة كنيستكم من خالل عضوية المجلس مع

ما يتطلبه األمر من التزام بالوقت والعمل الجدي واحتمال االنتقادات

التي تكون أحيانا في غير محلها ،وال يجب أن تولوها اهتمامكم حتى ال
تعرقل مسيرتكم ،ومنها انتقادات ايجابية بناءة يجدر االهتمام بها ،وأخذها

المرشحينُ ،متمنين أن تضعوا نصب
بعين االعتبار .صباح الورد لجميع ُ
أعينكم مجد اهلل وخدمة الناس ،وليس أي أمر آخر.
قرأت لك من إنجيل يوحنا :األصحاح :31
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َّد ِفي ِه ْمَ .ولَ ْس ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
وس،
ِفي اْل َعالَِمَ ،وأ َّ
هؤالَء فَهُ ْم في اْل َعالَمَ ،وأ ََنا آتي إِلَ ْي َك .أَيُّهَا ُ
اآلب اْلقُ ُّد ُ
َما ُ
ِ 20
ِ
ظهم ِفي ِ َِّ
ت
ين ُك ْن ُ
َعطَ ْيتَنِي ،لَِي ُك ُ
ين أ ْ
ْ
ونوا َواحدا َك َما َن ْح ُن .ح َ
اسم َك الذ َ
ْ
احفَ ْ ُ ْ
َِّ
َحفَظُهم ِفي ِ
ظتُهُ ْمَ ،ولَ ْم
َعطَ ْيتَنِي َح ِف ْ
ين أ ْ
َم َعهُ ْم ِفي اْل َعالَِم ُك ْن ُ
اسم َك .الذ َ
ْ
ت أ ْ ُْ
22
َّ
ِ ِِ ِ
ِ ِ
اآلن فَِإِّني آتِي إِلَ ْي َك.
اب .أ َّ
َح ٌد إِال ْاب ُن اْلهَالَك ل َيت َّم اْلكتَ ُ
َي ْهل ْك م ْنهُ ْم أ َ
َما َ
25
وأَتَ َكلَّم بِه َذا ِفي اْلعالَِم لِي ُكون لَهم فَرِحي َك ِ
ط ْيتُهُ ْم
َع َ
امال ِفي ِه ْم .أ ََنا قَ ْد أ ْ
َ
َ َ ُْ َ
َ ُ
ِ
ِ
ت م َن
ضهُ ْم ألََّنهُ ْم لَ ْي ُسوا م َن اْل َعالَِمَ ،ك َما أَِّني أ ََنا لَ ْس ُ
َكالَ َم َكَ ،واْل َعالَ ُم أ َْب َغ َ
25
ِ
َن تَ ْحفَظَهُ ْم ِم َن
َن تَأ ُ
اْل َعالَِم ،لَ ْس ُ
ْخ َذ ُه ْم م َن اْل َعالَِم َب ْل أ ْ
ت أَ ْسأَ ُل أ ْ
22
ِّ
الشِّر ِ
ت ِم َن اْل َعالَِم27.قَ ِّد ْسهُ ْم ِفي
ير .لَ ْي ُسوا ِم َن اْل َعالَِم َك َما أَِّني أ ََنا لَ ْس ُ
قَ 29.ك َما أ َْر َسْلتَنِي إِلَى اْل َعالَِم أ َْر َسْلتُهُ ْم أََنا إِلَى
َحقِّ َكَ .كالَ ُم َك ُه َو َح ٌ
20
ِ
ين ِفي
َجلِ ِه ْم أُقَ ِّد ُس أ ََنا َذاتِي ،لِ َي ُك ُ
اْل َعالَِمَ ،وأل ْ
ونوا ُه ْم أ َْيضا ُمقَ َّدس َ
02
ط ،ب ْل أ َْيضا ِمن أ ْ َِّ
ِ
َسأَ ُل ِم ْن أ ْ ِ
اْل َح ِّ
ين
قَ " .ولَ ْس ُ
ْ
هؤالَء فَقَ ْ َ
َج ِل الذ َ
ت أْ
َجل ُ
ِ ِ02
ي
اآلب ِف َّ
ون اْل َج ِميعُ َوا ِحداَ ،ك َما أََّن َك أ َْن َ
ت أَيُّهَا ُ
ون بِي بِ َكالَم ِه ْم ،ل َي ُك َ
ُي ْؤ ِمُن َ
ونوا هم أ َْيضا و ِ
وأ ََنا ِف َ ِ
احدا ِف َينا ،لُِي ْؤ ِم َن اْل َعالَ ُم أَنَّ َك أ َْر َسْلتَنِيَ 00.وأ ََنا
يك ،ل َي ُك ُ ُ ْ
َ
َ
ِ 02
ونوا و ِ
َعطَ ْيتُهم اْلم ْج َد الَِّذي أ ْ ِ ِ
احدا َك َما أَنَّ َنا َن ْح ُن َواح ٌد .أ ََنا
قَ ْد أ ْ ُ ُ َ
َعطَ ْيتَني ،ل َي ُك ُ َ
ونوا م َك َّملِين إِلَى و ِ
ِفي ِهم وأ َْن َ ِ ِ
احدَ ،ولِ َي ْعلَ َم اْل َعالَ ُم أََّن َك أ َْر َسْلتَنِي،
ت ف َّي ل َي ُك ُ ُ َ
َ
ْ َ
05
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
يد أ َّ
ون
َع َ
اآلب أ ُِر ُ
ط ْيتَني َي ُك ُ
ين أ ْ
َح َب ْبتَهُ ْم َك َما أ ْ
َوأ ْ
َح َب ْبتَني .أَيُّهَا ُ
ون َ
هؤالَء الذ َ
َن ُ
َح َب ْبتَنِي قَْب َل
َم ِعي َح ْي ُ
َعطَ ْيتَنِي ،ألََّن َك أ ْ
ون أ ََنا ،لِ َي ْنظُُروا َم ْجِدي الَِّذي أ ْ
ث أَ ُك ُ
إِ ْن َش ِ
ك،
اء اْل َعالَِم05.أَيُّهَا
اآلب اْل َب ُّار ،إِ َّن اْل َعالَ َم لَ ْم َي ْع ِرْف َك ،أ َّ
َما أ ََنا فَ َع َرْفتُ َ
ُ
ِ 02
ِ
ون ِفي ِه ُم
هؤالَ ِء َع َرفُوا أََّن َك أ َْن َ
اس َم َك َو َسأ َ
ُعِّرفُهُ ْم ،ل َي ُك َ
ت أ َْر َسْلتَنيَ .و َع َّرْفتُهُ ُم ْ
َو ُ
ب الَِّذي أ ْ ِ ِ
اْل ُح ُّ
ون أ ََنا ِفي ِه ْم".
َح َب ْبتَني بِهَ ،وأَ ُك َ

Today’s Bible reading (1Peter 1:1-11)
Simon Peter, a bondservant and apostle of Jesus Christ, to
those who have obtained like precious faith with us by the
righteousness of our God and Savior Jesus Christ: grace
and peace be multiplied to you in the knowledge of God
and of Jesus our Lord, as His divine power has given to us
all things that pertain to life and godliness, through the
knowledge of Him who called us by glory and virtue, by
which have been given to us exceedingly great and
precious promises, that through these you may be partakers
of the divine nature, having escaped the corruption that is
in the world through lust. But also for this very reason,
giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue
knowledge, to knowledge self-control, to self-control
perseverance, to perseverance godliness, to godliness
brotherly kindness, and to brotherly kindness love. For if
these things are yours and abound, you will be neither
barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus
Christ. For he who lacks these things is shortsighted, even
to blindness, and has forgotten that he was cleansed from
his old sins. Therefore, brethren, be even more diligent to
make your call and election sure, for if you do these things
you will never stumble; for so an entrance will be supplied
to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord
and Savior Jesus Christ.
Comment on Today’s Verse:
“Turn from your evil ways, and keep My commandments”
(1Kings 17:13).
Going back to the way of the Lord entails true repentance,
and steering away from the sinful ways. We are often
drawn to sin because of our weakness, and our dependence
on our own and not on God. Therefore, we become closer
and closer to the world, and further away from the Lord
and His teachings that He put for our good. Therefore, the

bible tells us: “Keep My Commands”, for they are the
essence of living the life of the true believer, a life that we
all long for.
Story: The Mother
One day, a doctor proposed to a girl he liked. She accepted
his proposal under one condition: his mother should not
attend the wedding party. The young doctor did not know
what to do, so he decided to consult his mentor, a professor
at the university where he got trained.
The professor asked him: “Why did she have that
condition?”
The young man answered shyly: “When I was one year old,
my dad passed away, and my mother had to work as a
launderer, washing people’s clothes to make a living, and
to raise me up. That was my past, and that gives me a lot of
trouble. Now I have to start my life with a woman that does
not appreciate that.”
The professor answered: “I will help you, but before I tell
you what I think, I would like to ask you a small favor:
could you please wash your mom’s hands when you see
her today? Afterward, you can come and see me”.
The young doctor did what his professor had suggested.
When he started washing his mom’s hands slowly, it was
for the first time for him to see all the wrinkles on her
hands, and all the tender bruises that were even painful for
her when water hit them. That scene made him cry. When
he was done, he called his mentor immediately, saying:
“Thank you, I have made my mind. I will not sacrifice my
mother for my special day, because she had sacrificed all of
her days for me.”
Brothers and sisters, a wife would never get a good son
unless she makes her husband a good son. Those who do
not appreciate their mothers in their lives, will never find
anyone who would appreciate theirs.

+ The Board of Trustees, with the auspices of His
Eminence Archbishop Elia Bahi, is arranging for a
fellowship potluck dinner on Saturday May 26th at 6 pm.
Church members are invited to participate by bringing one
meal, so that all meet together in love and joy. That
evening will include other activities such as hymns by our
church’s choir under the supervision of Rev. Fr. Kamil
Ishak. For more details on what kinds of food families are
brining, please contact Mr. Shamoun Asmar and Mr.
Yousef Danho.
+ Today is the fortieth memorial service for the late
Gabriel Sakkab, who passed away in Beirut. Mr. Sakkab is
the father of Mr. Saleem Sakkab and husband of Mrs.
Georgette Zumurrod. We pray for long life for the family.
+ Today, the Sunday, is the wedding of Mr. Faraj Hanna
Alkass and Miss. Rasha Hanna. We congratulate the
newlywed couple, and pray for a life full of blessings.
+ We continue to have our weakly bible study meetings
with the auspices of His Eminence, every Tuesday at 7 pm,
at our church’s hall.
+ Plate collection for Sunday May 13 was $650
+ We thank all who donated money to support the Syriac
people in Syria. So far, we have received $(12625). All
donations were delivered from the Board of Trustees to His
Eminence Archbishop Elia Bahi. We thank you so much;
you are always in our prayers. We are still receiving
donations throughout the month of May.
What a great Scene:
It was during last week’s celebration of Mothers’ Day. It
was a manifestation of gratefulness to mothers, who
sacrificed a lot for her children and families. Let this day
be a reminder to all of us to cherish our mothers for the rest
of our lives.

We pray for good health, a long life and serenity for all
mothers, and condolence and grace for those who have lost
a mother for any reason, to overcome the pain of
separation. Happy Mothers’ Day
Syriacs:
As the current term of the Board of Trustees is coming to
an end by the end of June, 2012, His Eminence Elia Bahi,
Archbishop of our parish, following the bylaws of the
Boards, would like to invite you to participate in electing
members of the Board for the next term that will last for 2
years. Election date would be on June 10, 2012 from 4-8
pm at our church’s hall – Henri Bourassa.
For those, who find competent to be a member of the
Board and serve in the church, and fulfill the requirements
for nomination, should nominate themselves in writing to
one of the members of the electoral committee. Final date
for receiving your nominations at our Hall on HenriBourassa is on Saturday, June 2nd, 2012 at 6:00 pm. The
electoral committee will ensure flawless election process,
and is composed of:
1. Kamil Badrieh (514) 913-5095, 2. Johnny Toma
(514) 833-8449, 3. Gabi Yousef (514) 692-9990
An appointed member or candidate (of either gender)
must:
1. Be Syriac Orthodox.
2. Possess Church Privileges and be of good moral
standing.
3. Have been a resident of the Archdiocese and a
member of the Church for at least three years.
4. Be at least 25 years of age and not more than 70.
5. Not be a member of any political or other
organization that is opposed to the principles,
Canons, Constitution and Bylaws of the Church.

6. Not be a working or active Board member of any
other Archdiocesan organization.
7. Not be an employee of any diocesan institution.
8. Have paid his annual pledge or membership dues
for the last two years.
Every voter (of either gender) must:
1. Be Syriac Orthodox.
2. Be an active member of the Church for one year at
least.
3. Be at least 18 years of age.
4. Possess Church Privileges and be of good moral
standing.
5. Have paid his/her annual pledge or membership
dues.
Finally, we would like to let you know that the nominations
will be announced during the holy mass, and will be posted
in Had Bshabo and on the church’s announcement board on
Sunday June 3, 2012. May the Lord’s grace be with you all
as He is leading us towards our salvation, and guiding us to
do what will glorify His name.
Have an Awesome Morning:
To all those who considered nominating themselves for the
next round of elections for the Board of Trustees, but have
not officially submitted their applicatioin. Have an
awesome morning, to all of you as you are considering
serving your church through your membership at the
Board, and through the time and effort you are dedicating,
and through patience to discriminate between destructive
criticisms from that intended to build. Have an awesome
morning, to all who nominated themselves, praying that
your main focus would be to serve the Lord and the parish,
and not anything else.

