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

آية العدد :في قلب اإلنسان أفكار كثيرة ،لكن مشورة الرب هي تثبت.
(أمثال.)19 :91

النص اإلنجيلي (يوحنا  1 :5ـ :)11
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حكمة العدد :اليوم الذي تعيشه ،هو هدية لك من اهلل ،فال تضعه في
الخوف من المستقبل ،أو الحسرة على الماضي.
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تعليق على اآلية االنجيلية:
قلب النسان يسيطر عليه هاجس الماضي والحاضر والمستقبل ،بل إن
ذهنه مشغول دائما في أفكار وأمنيات وأحالم كثيرة .نعم ،إن قلب وفكر

النسان مشغول بالعمل والمال والعائلة واألقارب واألصدقاء وتعامالت

سائر البشر .لكن الحكيم سليمان يقول في آية اليوم أنه مهما كان قلب
النسان مرك از في أفكار كثيرة ،لكن مشورة الرب هي التي تثبت ،وخاصة
إذا طلبها النسان من كل قلبه .لذلك يجب علينا أوال أن نستشير الرب
لكي نعرف مشيئته في كل أمور حياتنا .وثانيا :أن نثق بأن مشورته هي

األصلح واألكثر ثباتا ،سواء طلبناها أو لم نطلبها.
قصة العدد :رحلة..

إن ذهبت في رحلة إلى حديقة الحيوانات ،فسوف تُشاهد ذلك الحيوان
الضخم الذي ُيدعى ،الفيل ،وهو يستطيع بقوته وحجمه أن يكسر كل
السالسل القوية ،وكل قيد ممكن أن تُقيده ِ
به ،ولذلك استخدموه قديما في
ُ
الحروب ،ولكن من الغريب جدا أن هذا الفيل الذي يكسر القيود القوية ال
يستطيع قطع حبل صغير وضعيف جدا إذا ربِطَ ِ
به!! ليست الفكرة في
ُ
عدم قدرته على قطع الحبل ،بل ألن المدرب كان يقيدهُ بهذا الحبل وهو
صغير ولم يتمكن آنذاك من قطعه ،لذا نمت فكرة عدم قدرته عل قطع
ط ِ
ِ
به.
الحبل مع نمو
جسمه وجعلته ال يقاوم الحبل الضعيف أذا ُربِ َ
كم من المرات يقيدنا إبليس بأفكار الماضي؟ كم من المرات يجعلنا
عاجزين أن نعيش ليسوع المسيح بسبب أفكار كبرت معنا منذ الطفولة؟

إخوتنا األحباء :الشيطان ال يهمه موضوع العادة التي تتخذها أو نوع
القيد الذي يقيدك به ،بل يهمه أن يأخذ مساحة في حياتك ،ولو كانت

ويكبرها مع مرور األيام لتصبح قيد في المستقبل .انتبه معظم
صغيرةُ ،

القيود كانت أفكار بريئة وصغيرة ،وتحولت لعمالق ربط األقوياء .انتبه

إبليس ُيريد أن ُيقيدك ،لكن أشكرك أيها الرب الله ألنك تكسر كل قيد
وتفك األسر  ،وتطلق المنسحقين في الحرية.
 +بحسب تقويم كنيستنا السريانية ُيصادف اليوم تذكار القديسين مار
سركيس ومار باخوس.
 +اليوم األحد يقام جناز األربعين لراحة نفس المرحوم عزيز لولي .للفقيد
الرحمة ولعائلته طول البقاء.

 +في السابعة من مساء كل يوم ثالثاء أنتم على موعد مع اجتماعات
دراسة الكتاب المقدس بإشراف نيافة المطران .وذلك في صالة كنيستنا ـ ـ ـ

هنري بوراسا .تعال وادعُ آخرين.

 +يوم األحد الماضي انطلقت اجتماعات أخوية العائلة للموسم الجديد.
اللقاء حضرته عائالت األخوية الثمانية بعد اعتذار األخ كابي يوسف

عن الشراف على األخوية لظروفه الخاصة ،وقد تشاور األعضاء

وقرروا تعيين لجنة إدارية لتسيير أمور األخوية مكونة من الخوة :فهد

رزق اهلل ـ ـ ـ صبحي بشارة ـ ـ ـ يعقوب دنحو .حاد بشابو تتمنى لألخوية
وادارتها الجديدة دوام التقدم والنجاح.

 +بلغت واردات الصينية يوم األحد  30أيلول (.$)139

 +يسر لجنة السيدات في كنيستنا أن تعلن لكم عن غداء عيد الشكر،
الذي ٌيقام في صالة كنيستنا ـ ـ ـ هنري بوراسا ،وذلك بعد قداس اليوم األحد
ثمن الوجبة للكبار $90وللصغار  .$7والتسجيل عند السيدتين
الفاضلتين :مهى حنا القس ـ ـ ـ فهيمة تنورجي (أم حنا).

 +تحت شعار" :ألن اهلل لم يعطنا روح الفشل ،بل روح القوة والمحبة
والنصح"( 1تيموثاوس .)7:9أسرة مركز قنشرين للتربية المسيحية

تدعوكم الجتماعاتها الروحية والتربوية الجديدة ألطفال الكنيسة ،والتي

أنطلقت فعليا البارحة السبت  6تشرين األول  .1091وتستمر كل سبت
من الساعة الثانية حتى الرابعة من بعد الظهر في صالة كنيستنا ـ ـ هنري

بوراسا .أعمار األطفال من  6ولغاية  91سنة ،ورسم االشتراك السنوي

فقط  .$19للتسجيل وللمزيد من المعلومات االتصال مع األخوات :نيللي
عبد النور  994-101-7171كاترين حنا .994-331-9797

سهرة خاصة بالسيدات

لجنة السيدات يسرها أن تدعو السيدات فقط ،إلى حفلة مميزة ،وذلك في
السابعة والنصف من مساء يوم السبت  17تشرين األول في صالة

كنيستنا .البطاقة  $10والتسجيل عند السيدات أعضاء اللجنة جميعهن.
رسالة محبة إلى كل أبناء رعيتنا األعزاء

لقد مر على سنة  1091تسعة أشهر بالتمام والكمال ،وقد بلغ مجموع
االشتراكات السنوية التي ُسددت  11اشتراكا فقط .فالرجاء المبادرة إلى
تسديد االشتراك السنوي الذي يساهم في تغطية مصاريف الكنيسة
المتعددة .علما أن االشتراك السنوي قدره .$990
ُ
صور حلوة في كنيستي

من يحضرون إلى الكنيسة وهدفهم أن يلتقوا بالرب يسوع .يتحدثون معه

من خالل الصالة ،ويطلبون المغفرة عن خطاياهم ،ويستمعون لما يريد
أن يقوله الرب لهم من خالل عمل روحه القدوس في الصلوات

والموعظة ،ثم يتقدمون للتناول وهم متصالحون مع ذواتهم ومع اآلخرين.

صور غير مثالية في كنيستي

عندما يشتكي أحدهم من أمر أو مشكلة ما وتقول له ال تهتم واتركها

على الرب يسوع ،فيبادرك بالقول :يا أخي ال ينبغي إقحام يسوع في كل

أمر .واذا قلت :إن الرب يسوع يجب أن يكون األساس في حياتنا ،يقول
لك :اهلل أعطانا عقال لنفكر ونعمل .ساعة لك وساعة لربك.
فقرة للتأمل :يقول أحد األطباء النفسيين:

عندما تر شخصا ال يتكلم ،وان تكلم يتكلم بسرعة ،فأعلم أنه كتوم!

وعندما تر شخصا ال يبكي ،فأعلم أنه ضعيف !

وعندما تر شخصا ينام أكثر من نصف يومه ،فأعلم أنه يتألم!

وعندما تر شخصا يضحك كثي ار ،وعلى شيء تافه ،فأعلم أنه حزين!
وعندما تر شخصا يبتسم دائما بـشكل متكرر ،فأعلم أنه مقهور!
وعندما تر شخصا يتشاجر معك دائما ،فأعلم أنه ُيحبك.

وعندما تر شخصا لم يعد يهتم ألحد ،فأعلم أنه ُخذل من الكثيرين.
سريانيات:
المنعقد في العطشانة -لبنان في
إحد ق اررات المجمع السرياني المقدس ُ
شهر أيلول المنصرم ،تمثلت في تأسيس نيابة بطريركية سريانية في

الخليج العربي ،ورسامة الراهب نثنائيل يوسف مطرانا نائبا بطريركيا لها.
قريباً جداً:

أنتم على موعد مع حدث مسيحي هام يتمثل في صدور جريدة مسيحية

توزع في مونتريـال وأونتاريو.

الجريدة تحمل اسم شلوميل وهي كلمة سريانية معناها سالم اهلل.
وسوف تصدر شهريا وتتضمن المقاالت الروحية والتربوية واألخبار
المسيحية لكل الطوائف ،وان كان مالكها ورئيس تحريرها هو األخ كابي
يوسف ابن كنيستنا السريانية .لمن يود وضع إعالن شركته أو مهنته،
ولمن يود دعم هذا العمل التبشيري بالتبرع أو االشتراك السنوي في

الجريدة الرجاء االتصال مع األخ كابي على الرقم .994-611-1110

Today’s Bible reading (John 5: 1-9):
After this there was a feast of the Jews, and Jesus went up to
Jerusalem. Now there is in Jerusalem by the Sheep Gate a pool, which
is called in Hebrew, Bethesda, having five porches. In these lay a
great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the
moving of the water. For an angel went down at a certain time into the
pool and stirred up the water; then whoever stepped in first, after the
stirring of the water, was made well of whatever disease he had. Now
a certain man was there who had an infirmity thirty-eight years. When
Jesus saw him lying there, and knew that he already had been in that
condition a long time, He said to him, “Do you want to be made
well?” The sick man answered Him, “Sir, I have no man to put me
into the pool when the water is stirred up; but while I am coming,
another steps down before me.” Jesus said to him, “Rise, take up your
bed and walk.” And immediately the man was made well, took up his
bed, and walked. And that day was the Sabbath.
A Comment on Today’s Verse:
“There are many plans in a man’s heart, nevertheless the Lord’s
counsel that will stand.” (Proverbs 19:21)
We are always worried about the past, the present and the future. We
live in numerous thoughts, aspirations, and dreams. Indeed, our heart
and mind are overwhelmed with work, money, family, friends,
relative and many other encounters. However, Solomon tells us in
today’s verse that however our heart looks into many things, the word
of the Lord is what lasts forever, especially if it was wholeheartedly
sought for. Therefore, first and upmost, we have to pray in everything
asking for the Lord’s will regarding every issue in our life. Secondly,
we have to trust in all of what He grants us, because it is always to our
good, whether we asked for them or not.
Story of the Day: A Trip
We have all heard or seen an elephant, either in the zoo, or on TV or
read about elephants in books. This huge and powerful animal can
break any chain or shackles put around him, and was therefore used in
wars in old days. What is strange though, is that this strong animal
cannot break a thin rope if it was tied to. That is not because the
elephant is weak, but because its trainer had tied it since the elephant
was small, and the elephant grew up believing that he could not break
that rope. How many times has the devil tied us with thoughts from
the past? How many times we felt weak and unworthy of living with
Jesus Christ because of wrong ideas we grew up with?
Dear brothers and sister, the devil does not care what kind of idea or

habit that you are tied to, but he does care about taking a space in your
life, no matter how small or big it is. The devil will use the small
space it occupies in your life and work on increasing it until it
occupies most of your lives. Therefore, pay attention to the devil’s
actions, and thank the Lord who broke the chains around you and
freed you from sin and all evil.
+ According to our Syriac church’s calendar, today is the memory of
St. Sergius and Bacchus.
+ Today is the fortieth memorial service of the late Mr. Aziz Loli.
We pray for mercy for the deceased and patience for his family.
+ We are having our weekly bible study meeting this Tuesday at 7 pm
at our church’s hall, with the blessings of his Eminence.
+ Last Sunday was the start of the new season of the Family Fraternity
meetings, attended by the eight member families. Mr. Gabi Yousif
resigned from managing the fraternity because of personal reasons,
and the members therefore decided to elect a new admin committee to
run the fraternity, composed of Mr. Fahad Rizqalla, Mr. Subhi Bshara,
and Mr. Yacoub Danho. Had Bshabo wishes the new fraternity
committee all the best.
+ Plate collection for Sunday September 30th was $935.
+ The ladies Auxiliary would like to invite you for the Thanksgiving
lunch, held at our church’s hall – Henri Bourassa, after the Sunday
mass. The meal is $10 for adults and $7 for children. For registration,
please contact Mrs. Maha Hanna Alkass and Mrs. Fahima Tanourji
(Um Hanna)
+ Qanshreen Christian Centre would like to invite you to register your
children for a new season of Christian educational sessions under the
theme “For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives
us power, love and self-discipline”. These meetings started Yesterday
October 6th, 2012, and will continue every Saturday from 2-4 pm at
our church’s hall – Henri Bourassa. All children from 6-12 years of
age are invited. Registration fees are $25. For more details, and for
registration, please contact Nelly Abdulnoor 514-209-7272 and
Katreen Hanna 514-332-1757.
+ A Ladies Only Night: The ladies auxiliary would like to invite our
church’s ladies for a special evening, on Saturday October 27th at 7
pm at our church’s hall. Tickets are $20 and are available at any of the
Ladies Auxiliary members.
A Message of Love to all of our Parishioners:
Nine months from 2012 have passes away, and the number of families
that paid their annual registration was only 99. Therefore we would

like to ask all of you to participate in the church’s many expenses, by
paying your $150 annual registration fees.
Beautiful Images from my Church:
People coming to church for one main reason: to meet the Lord Jesus,
talk to him by praying and repentance, and listen to what He wants to
say through the work of the holy spirit during the prayers and the
sermon, and then come to the altar and obtain communion after
resolving all the issues between themselves and with other.
Less Desirable Images from Church:
When somebody complains about something, and when somebody
tells them not to worry and leave it all to the Lord Jesus to take care of
it, they answer: “You should not put Jesus in every situation” and if
you said:” Jesus should be the center of focus in our lives”, they’ll
answer: “God gave us a mind to think and act.”
Mediations: A psychologist says:
If you saw somebody that does not speak much ,but when he does, he
speaks very fast, know that he is secretive.
If you encounter somebody that never cries, know that he is weak!
If you find somebody who sleeps more than half of his day, know that
he is in pain!
If you see somebody laughing at everything no matter how trivial
things are, know that he is sad!
When you see somebody smiling repeatedly, know that he is
suffering!
When somebody fights with you all the time, know that he loves you!
When somebody stops caring, know that he has been let down by
many.
Syriacs: One of the decisions made in the last Syriac Synod was to
establish a patriarchal vicariate in the Arab Gulf, and elected Very
Rev. Fr. Nathaniel Yousef as a bishop there.
Coming soon: We would like to announce that very soon a new
monthly Christian newspaper will be launched and distributed in
Montreal and Ontario. The newspaper’s title is Shlomeel (Syriac for
Peace of God). The newspaper will include spiritual articles, and news
of Christians from all denominations, despite the fact that its owner
and editor is Mr. Gabi Yousef, from our Syriac church. If you are
interested in submitting an ad for you business or services, or
interested in donating to support this evangelical effort, or to
subscribe please contact Gabi at 514-692-9990.

