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آية العدد :وأما أنتم ،فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة.
(متى.)01 :01
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أحد بشارة زكريا الكاهن

حكمة العدد :عندما تأتي عليك تجربة من الخارج ،ثق أن الرب سيدبر
لك المخارج.

تعليق على اآلية االنجيلية:

يا لها من آية ُمعزيةّ ،أن ندرك ونثق بعناية الرب بنا ومعرفته كل
تفاصيل حياتنا ،وسهره الدائم على راحتنا .إن صدقنا هذه الكلمات وآمنا
بنعمة الروح القدس التي تعمل في حياتنا سوف نتمتع بسالم داخلي

عميق ،يبعد عنا كل خوف وقلق .يارب نشكرك حقا على رعايتك األبوية
وتدخلك في تفاصيل دقيقة .ساعدنا أرجوك أن نطلب ملكوتك وبره ،ألنك
سوف تهتم بباقي احتياجاتنا المادية ،وتزيدها لنا .

قصة العدد :القرار الصعب(عن صفحة التجمع السرياني الحر)

شبت النيران في سفينة لم تكن بعيدة جدا عن الشاطئ ،وكان بالسفينة
تاجر مجوهرات من كاليفورنيا ومعه حقيبة مليئة بالمجوهرات .هي كل

ثروته التي تقدر بماليين وقد ربط الحقيبة حول صدره ليسبح بها إلى

الشاطئ ولكن قبل أن يقفز للماء ،إذ بيد صغيرة تمتد إلى كتفه وعندما
نظر خلفه رأى طفلة صغيرة تبكي في فزع شديد .وقالت له :أرجوك

أنقذني واحملني للشاطئ فأنا ال أعرف أن أسبح ،وبابا وماما اختفوا في

النيران .وعندها اشتعلت في قلب الرجل معركة لهيبها أعلى من النيران
التي تحرق السفينة ،حيث يجب عليه في لحظات أن يقرر ويختار إما

أن ينقذ ثروته في حقيبة المجوهرات ،واما أن يضحي بها إلنقاذ الطفلة
وسريعا اختار إنقاذ الطفلة ،فألقى بالحقيبة في مياه المحيط وحمل الطفلة

على ظهره ،وعندما وصل إلى الشاطئ بسالم كان قد فقد وعيه من
اإلعياء ،ولكنه استيقظ على ابتسامة الطفلة التي أنقذها وهي تمسح
المياه على وجهه وشعره .وعاش هذا الرجل طوال عمره وهو فخور بما

فعل وقال أنه لم يندم لحظة على فقده لكل مجوهراته ،بل إنه كان سيظل
نادم طوال عمره إن عمل العكس وظل دائما يقول بفخر:

أن هذه الطفلة التي أنقذتها وتبنيتها أغلى عندي من كل العالم وكنوزه،

وليس فقط من حقيبة المجوهرات التي ضحيت بها إلنقاذها.

إخوتنا :دعونا نسألكم ما هي حقيبة مجوهراتكم التي تعيقكم وتحرمكم من
إنقاذ ماليين بل مليارات من النفوس التي تهلك بدون االيمان بالمسيح
وبعمله الكفاري على الصليب ؟

 +بحسب تقويم كنيستنا السريانية ُيصادف البارحة السبت  01تشرين
الثاني عيد مار اغناطيوس النوراني االنطاكي.

درسة الكتاب المقدس
 +في السابعة من مساء كل ثالثاء تستمر لقاءات ا
باشراف نيافة المطران ،في صالة كنيستنا -هنري بوراسا .

 +البارحة السبت تمت عمادة الطفل لوقا ابن لورين صاروخان ودافيد
سانجيس .تهانينا للمعتمد وذويه ،وليحل نور الرب يسوع في حياته.

 +انتقلت إلى األخدار السماوية المرحومة روزة اسحق شمعون زوجة
السيد فرانسوا (فهمي) شمعون .أوالدها لينا وجوني وكارولين وعائالتهم.
للفقيدة الرحمة ،ولعائلتها طول البقاء.

 +األحد القادم جناز األربعين للمرحوم طانيوس حايك والد السيدة ماري
حايك زوجة السيد عبد المسيح مكارديش .للفقيد الرحمة ،ولعائلته الصبر

والسلوان.

 +أخبار المجلس الملي :وردنا من األخ جاك بدرية نائب رئيس
المجلس الملي في كنيستنا ،أن المجلس يدعو أبناء الكنيسة لالنضمام

إلى عضوية كل من اللجان االجتماعية والثقافية للمجلس .كما يدعو
ذوي الخبرة في االستثمار وبيع وشراء العقارات لتشكيل لجنة استشارية

تقوم بإعداد ودراسة أي من األمور التي ينوي المجلس الملي القيام بها

من مشروع اعمار أو توظيف المال المتوفر .الرجاء الى كل من لديه
الكفاءة والوقت االتصال مع أمين سر المجلس األخ شمعون أسمر على

الرقم .408-411-0018

 +يسر المجلس الملي في كنيستنا أن يدعوكم إلى حضور سهرة رأس

السنة مساء االثنين  00كانون األول  1101في صالة األقباط
الكاثوليك -الفالُ .يحيي الحفلة الـ  D.Jناثر .ووجبة الطعام الفاخرة من
مطعم ليالي بيروت .ثمن البطاقة للكبار  $81واألطفال من عمر  1إلى
 01ثمن البطاقة  .$11لمن يود الحجز واستالم البطاقات االتصال مع

سكرتير المجلس األخ شمعون أسمر  .408-411-0018وعضو

المجلس األخ يوسف دنحو  .104-110-1111وكل عام وأنتم بخير.
 +احتفالية عيد الميالد

لجنة الشباب اليافعين الجديدة وباشراف لجنة السيدات تدعوكم إلى

احتفالية عيد الميالد الثالثة ،وذلك يوم السبت  01كانون األول 1101
في صالة كنيستنا -هنري بوراسا.

برنامج االحتفالية يتضمن برامج وتسالي وألعاب لألطفال .وكذلك بيع

للحلويات واألكالت التراثية مثل العقودة وغيرها .من يود التبرع بمبالغ
نقدية أو حلويات يعود ريعها للجنة الشباب ،ومن يود الحجز للعقودة

والغداء(شمبورك)االتصال مع السيدة مهى حنا القس رئيسة لجنة
السيدات على الرقم  .411-781-1140علما أن ثمن بطاقة األطفال
 $ 01تتضمن الدخولية واأللعاب ووجبة خفيفة ومشروب ساخن.
ننتظر مشاركتكم .وكل عام وأنتم بخير.

 +بلغت واردات الصينية يوم األحد  00تشرين الثاني( .$)0141مع

الشكر لصحيفة شلوميل لتبرعها بـ  $11لنشرة حاد بشابو.

 +تحت شعار" :ألن اهلل لم يعطنا روح الفشل ،بل روح القوة والمحبة
والنصح"( 1تيموثاوس .)1:0أسرة مركز قنشرين للتربية المسيحية

تدعوكم الجتماعاتها الروحية والتربوية ألطفال الكنيسة ،التي تُقام كل
سبت من الساعة الثانية حتى الرابعة من بعد الظهر في صالة كنيستنا ـ ـ

هنري بوراسا .أعمار األطفال من  7ولغاية  01سنة ،ورسم االشتراك

السنوي فقط  .$11للتسجيل وللمزيد من المعلومات االتصال مع

األخوات :نيللي عبد النور  104-119-1111كاترين حنا -0111

.104-001

رسالة محبة :إلى أبناء رعية مار يعقوب في مونتريـال

أعلن نيافة المطران عن انطالق حملة تبرعات(زوادة العيد) تقوم بها
أبرشية كندا بكل رعاياها لصالح إخوتنا المتضررين في سوريا بمناسبة

أعياد الميالد ورأس السنة.

إخوتنا األحباء :إننا بنعمة الرب نعيش في أمان وسالم واكتفاء مادي،
بينما إخوة لنا في سوريا يمرون في ضيقة شديدة بسبب األحداث

المأساوية التي تجتاح البالد .لذلك لنقدم لهم يد العون .وليتنا نسير على
مثال العائلة التي قررت منذ شهر أيلول الماضي أن تتبرع بمبلغ $011
مطلع كل شهر ،حتى تستقر أحوال الوطن الغالي سوريا .لمن يود ،فإن

التبرعات تُقدم إلى نيافته أو أعضاء المجلس الملي الكرام .ليبارك الرب
اإلله عطاياكم لعضد إخوتكم ويعوضكم بالخير والبركات.
صور حلوة في كنيستي:

الحضور الكبير في قداس يوم األحد الماضي .إنه مشهد مفرح للقلب

نتمنى تك ارره كل يوم أحد ،والثالثاء أيضا في دراسة الكتاب المقدس،

وفي جميع األنشطة التي تقوم بها مؤسسات الكنيسة.

صور غير مثالية في كنيستي:

أن نحضر إلى القداس االلهي ،ونقوم بفتح األحاديث عند الباب
الخارجي للكنيسة .أو حتى داخل الكنيسة ،والقداس لم ِ
ينته بعد.
فقرة للتأمل:

إ ن اإليمان يعلمنا أن نثق في اهلل حينما نسلك وسط الظالم ،وحينما
تعجز عقولنا عن الفهم ،وحينما ال يوجد سوى الفشل.

فاإليمان نعمة يعطينا اياها اهلل ،ليعيننا على الحياة وسط الشكوك.
سريانيات:

يشارك اليوم قداسة البطريرك زكا األول عيواص في احتفاالت تنصيب
قداسة البابا تواضروس الثاني بطريركا على كرسي االسكندرية والك ارزة
المرقسية لألقباط األرثوذكس.

سيدنا زكا يرافقه وفد كبير من مطارنة كنيستنا األجالء ،ليؤكدوا من

خاللها عمق العالقات األخوية التي تربط الكنيستين السريانية والقبطية.

حاد بشابو تهنىء بابا األقباط الجديد وتطلب له ولقداسة بطريركنا مار
اغناطيوس زكا دوام التقدم والنجاح .والى سنين مديدة.
ترقبوا صحيفة شلوميل:

ܳ ܺ
شلوميل ܳ
ܫܠܡ ܐܝܠ (شلوم إيل)
ܫܠ ܺܡܝܠ اسم سرياني مركب من كلمتين:

سالم اهلل.

شهرية مسيحية روحية ،تربوية لكل عائلة .تصدر في مونتريـال ،وتوزع في
كيبيك ـ ـ ـ أونتاريو .الشعار :سالمي أُعطيكم (يوحنا.)11 :04
لماذا صحيفة مسيحية روحية ،عائلية وتربوية اليوم؟
 -0شلوميل وسيلتنا لنقل بشرى الخالص فنكون شهودا لرب المجد سيدنا

ومخلصنا يسوع المسيح.
لنم ّد جسور المحبة بين الناس بمختلف انتماءاتهم
 -1شلوميل وسيلة ُ
وطوائفهم حيث نلتقي ونتحاور ،ونتواصل معكم لمعرفة احتياجاتكم
واالجابة على تساؤالتكم ،وارواء عطشكم للحق والمعرفة .نريد أن نكون

األداة التي تحرك قلب االنسان نحو أخيه االنسان.

 -0أنت مسيحيُ .كن قريبا .إذا كيف تكون قريبا؟ من هو قريبي؟ نريد أن
نعزز الروح المسكونية بين الكنائس والمؤسسات ،فنبني معا لبنة حقيقية
في مسيرة غربتنا األرضية لعلنا نلتمس نور الرب في وجه كل إنسان.
 -4نرجوها فسحة لألمل تقصدها ذاتنا الجميلة التي خلقت على صورة اهلل
القدوس الذي وحده يعطي للنفس سالمها ،وحيث سالم اهلل هناك ثمار
الروح من لطف وصالح وتعفف وطول أناة وفرح.

المالك ورئيس التحرير  :كابي جوزيف يوسف

 :األحد األول من كل شهر

تاريخ االصدار

 :نيافة المطران ايليا باهي

الرعاية الروحية

 :الشماس فائز حنوش ـ ـ الشماس بسام جرجور

أسرة التحرير

التوزيع :في معظم الكنائس المسيحية والمكتبات والشركات والمحالت العربية.
االدارة :موبايل 104-791-9991 :ايميلshlomeel@gmail.com :
الموقع االلكتروني :تجدون أعداد صحيفة شلوميل على موقع مسيحي
ألكتروني

يحمل

نفس

االسم،

www.shlomeel.com 1101

ُكنا

قد

أطلقناه

في

شهر

آذار

التمويل :ال يوجد أية جهة تمول صحيفة شلوميل ،بل نعتمد على مساهماتكم
الخيرة ـ ـ ـ اعالناتكم التجارية ـ ـ ـ االشتراكات السنوية (االشتراك السنوي  $41ـ ـ ـ

يصل العدد إلى عنوانكم البريدي) .العالناتكم في العدد األول االتصال
باالدارة في اسرع وقت.

Today’s Bible reading (Luke 1:5-20):
There was in the days of Herod, the king of Judea, a certain priest
named Zacharias, of the division of Abijah. His wife was of the
daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. And they were both
righteous before God, walking in all the commandments and
ordinances of the Lord blameless. But they had no child, because
Elizabeth was barren, and they were both well advanced in years. So it
was, that while he was serving as priest before God in the order of his
division, according to the custom of the priesthood, his lot fell to burn
incense when he went into the temple of the Lord. And the whole
multitude of the people was praying outside at the hour of incense.
Then an angel of the Lord appeared to him, standing on the right side
of the altar of incense. And when Zacharias saw him, he was troubled,
and fear fell upon him. But the angel said to him, “Do not be afraid,
Zacharias, for your prayer is heard; and your wife Elizabeth will bear
you a son, and you shall call his name John. And you will have joy
and gladness, and many will rejoice at his birth. For he will be great in
the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink. He
will also be filled with the Holy Spirit, even from his mother’s womb.
And he will turn many of the children of Israel to the Lord their God.
He will also go before Him in the spirit and power of Elijah, ‘to turn
the hearts of the fathers to the children,’ and the disobedient to the
wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord.”
And Zacharias said to the angel, “How shall I know this? For I am an
old man, and my wife is well advanced in years.” And the angel
answered and said to him, “I am Gabriel, who stands in the presence
of God, and was sent to speak to you and bring you these glad tidings.
But behold, you will be mute and not able to speak until the day these
things take place, because you did not believe my words which will be
fulfilled in their own time.”
+ Christmas Celebration:
The Youth committee, together with the Ladies Auxiliary, would like
to invite you to the third annual Christmas party on Saturday
December 15th, 2012 at our church’s hall – Henri Bourassa. The
celebration includes an entertaining program to our children,
traditional foods and sweets like “Aqooda”. The revenue will be
donated to the Youth committee. For booking for the lunch
(Shambork) and Aqooda, please contact Mrs. Maha Hanna Alkass at
450-687-2743. Tickets for children are $10 and include games, a light
meal, and a soft drink. We look forward to seeing you all there.

