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ال ،ألََّنه َكان قَ ِريباً ِمن أ ِ
يمَ ،و َك ُانوإ
ال َمثَ ً
اد َفقَ َ
ون ه َذإ َع َ
ُ َ
َوِإ ْذ َك ُانوإ َي ْس َم ُع َ
ْ ُ
ُور َشل َ
َن ملَ ُكوت ِ
ظهر ِفي إْل َح ِ
يف إْل ِجْن ِ
س
ال .فَقَ َ
إهلل َعتِ ٌ
ان َش ِر ُ
ال" :إِْن َس ٌ
يد أ ْ
ون أ َّ َ َ
َيظُُّن َ
َن َي ْ َ َ
يد ٍة ِليأ ُ ِ ِ ِ
َذهب ِإلَى ُك ٍ ِ
اه ْم
جع .فَ َد َعا َع َش َرةَ َعبِ ٍيد لَهُ َوأ ْ
َعطَ ُ
ورة َبع َ َ
ََ
َ
ْخ َذ لَن ْفسه ُمْلكاً َوَي ْر َ
ِ
َما أ ْ ِ ِ ِ
ٍ
ال لَهم :تَ ِ
ونهُ،
اج ُروإ َحتَّى آتِ َيَ .وأ َّ
ضَ
َه ُل َمد َينته فَ َك ُانوإ ُيْبغ ُ
َع َش َرةَ أ َْمَناءَ ،وقَ َ ُ ْ
ِِ
يد أ َّ
َخ َذ
َن ه َذإ َي ْملِ ُ
ين :الَ ُن ِر ُ
ك َعلَْيَناَ .ولَ َّما َر َج َع َب ْع َد َما أ َ
إءهُ َسفَ َارةً قَائل َ
فَأ َْر َسلُوإ َوَر َ
َن ي ْدعى إَِلْي ِه أُولئِ َك إْلعبِ ُ َّ ِ
اه ُم إْل ِف َّ
ف بِ َما
َع َ
ضةَ ،لَِي ْع ِر َ
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اك ربح ع َشرةَ أَمَن ٍ
ُّ ِ ٍ
ال لَهُ:
اء .فَقَ َ
اء إأل ََّو ُل قَائِالًَ :يا َسي ُ
تَ َ
اج َر ُكل َوإحد .فَ َج َ
ِّدَ ،مَن َ َ َ َ َ ْ
ت أِ
َميناً ِفي إْل َقِل ِ
ان َعلَى
نِ ِع َّما أَيُّهَا إْل َعْب ُد َّ
يلَ ،فْلَي ُك ْن لَ َك ُسْلطَ ٌ
إلصالِ ُح! ألََّن َك ُكْن َ
اك ع ِم َل َخمس َة أَمَن ٍ
ال لِه َذإ
اءَ .فقَ َ
اء إلثَّانِي قَائِالًَ :يا َسي ُ
ِّدَ ،مَن َ َ
َع ْش ِر ُم ْد ٍن .ثَُّم َج َ
َْ ْ
ت َعلَى َخ ْم ِ
اك
ِّدُ ،ه َوَذإ َمَن َ
آخ ُر قَائِالًَ :يا َسي ُ
اء َ
أَْيضاًَ :و ُك ْن أَْن َ
س ُم ْد ٍن .ثَُّم َج َ
إلَِّذي َك ِ ِ
ان
َخ ُ
ت أَ
ت ِإْن َس ٌ
اف ِمْن َك ،إِ ْذ أَْن َ
ضوعاً ِفي ِمْن ِديل ،ألَنِّي ُكْن ُ
ان عْندي َم ْو ُ
َ
ال لَهُِ :م ْن فَ ِم َك أ َِد ُين َك أَيُّهَا
ع .فَقَ َ
ص ُد َما لَ ْم تَْزَر ْ
ص ِارٌم ،تَأ ُ
ْخ ُذ َما لَ ْم تَ َ
ض ْع َوتَ ْح ُ
َ
إْل َعْب ُد ِّ
ع،
ص ُد َما لَ ْم أ َْزَر ْ
ص ِارٌمُ ،
َض ْعَ ،وأ ْ
ت أَنِّي إِْن َس ٌ
إلشِّر ُيرَ .ع َرْف َ
آخ ُذ َما لَ ْم أ َ
َح ُ
ان َ
ِِ
ِ ِ
ِ
َستَْوِفيهَا َم َع
ت َمتَى ِجْئ ُ
َّي ِارفَ ِة ،فَ ُكْن ُ
ض ْع فضَّتي َعلَى َمائ َدة إلصَ
َفل َما َذإ َل ْم تَ َ
ت أْ
َِّ ِ ِ
ِرباً؟ ثَُّم قَ َ ِ ِ
اء.
ينُ :خ ُذوإ ِمْنهُ إْل َمَنا َوأ ْ
ال لْل َحاض ِر َ
َعطُوهُ للذي عْن َدهُ إْل َع َش َرةُ إأل َْمَن ُ
ِّدِ ،عْن َده ع َشرةُ أَمَن ٍ
ول لَ ُك ْم :إِ َّن ُك َّل َم ْن لَهُ ُي ْعطَى،
اء! ألَنِّي أَقُ ُ
فَقَالُوإ لَهَُ :يا َسي ُ
ُ َ َ ْ
ِ َِّ
َما أ ْ ِ
َن
َو َم ْن لَْي َس لَهُ فَالَّ ِذي ِعْن َدهُ ُي ْؤ َخ ُذ ِمْنهُ .أ َّ
ين َل ْم ُي ِر ُ
يدوإ أ ْ
َع َدإئي ،أُولئ َك إلذ َ
أَملِ َك علَْي ِهم ،فَأْتُوإ بِ ِهم إِلَى هَنا وإ ْذبحوهم قُ َّد ِ
إمي".
ُ َ َ ُ ُْ
ْ
ْ َ ْ
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No:145

إألحد إلسابع وإلعشرون بعد إلقيامة

حكمة العدد :الفرح الذي سيعوضك به الرب ،سوف يجعلك تنسى كل

ألم عانيته.

آية العدد :ألن اهلل لم يعطنا روح الفشل ،بل روح القوة والمحبة

والنصح"( 2تيموثاوس.)1:7
تعليق على اآلية االنجيلية:

في حياتنا قد تعترضنا عثرإت وصعوبات كثيرة .وقد نمر باخفاقات في
مجال إلعمل أو إلدرإسة أو إلعالقات مع إلقريب وإلبعيد .لكن إالنجيلي

يوحنا يدعونا لكي ال نستسلم ألي ضعف ،وأال ندع إلمجال لروح إلفشل
أن تسيطر علينا وتوجه تصرفاتنا وأفكارنا وردود أفعالنا .ألن إهلل أعطانا

روح إلقوة ،أي قوته إلتي تُعين ضعفنا وتُشددنا وتمنحنا إلشجاعة إلكافية
النجاز أي أمر .وأعطانا روح إلمحبة إلتي تجعلنا قادرين على إلتوإصل
بروح إيجابية مع إآلخر وعدم إلنظر إلى إلسلبيات فقط .وأعطانا روح

إلنصح ،أي إلحكمة إلالزمة للقيام بالخطوإت إلصحيحة .

قصة العدد :رحلة طيران

خالل رحلة طيرإن ،إمرأة بيضاء تبلغ من إلعمر حوإلي إلخمسين ،تجلس
بجانب رجل أسود ،وكانت متضايقة جدإً ،لذلك إستدعت إلمضيفة وقالت

لها ":لقد أجلستموني بجانب رجل أسود ،وأنا ال أوإفق أن أكون بجانب
شخص مقرف .يجب أن توفروإ لي مقعدإً بديالً ".

قالت لها إلمضيفة ":إهدئي يا سيدتي ،كل إلمقاعد في هذه إلرحلة ممتلئة
تقريباً ،لكن دعيني أبحث عن مقعد خال" !!

غابت إلمضيفة لعدة دقائق ثم عادت وقالت لها" :سيدتي ،كما قلت لك،

لم أجد مقعدإً وإحدإً خالياً في كل إلدرجة إلسياحية .وال في درجة رجال
إألعمال .لكن يوجد مقعد وإحد خال في إلدرجة إألولى إلممتازة" .وأكملت

إلمضيفة كالمها ":ليس من إلمعتاد في شركتنا أن نسمح لرإكب من

إلدرجة إلسياحية أن يجلس في إلدرجة إألولى إلممتازة  .لكن وفقاً لهذه
إلظروف إالستثنائية ،فإن إلكابتن يشعر أنه من غير إلالئق أن نرغم
أحدإً أن يجلس بجانب شخص مقرف" .وإلتفتت إلمضيفة نحو إلرجل
إألسود وقالت" :سيدي ،هل يمكنك أن تحمل حقيبتك إليدوية وتتبعني،

فهناك مقعد ينتظرك في إلدرجة إألولى إلممتازة "!

وقف إلركاب إلمذهولون إلذين كانوإ يتابعون إلموقف منذ بدإيته وصفقوإ

بح إررة للمضيفة ،لتأديبها للسيدة إلبيضاء.

 +إلبارحة إلسبت تم إكليل إلشاب إلمهذب سامر أسمر على إآلنسة
إلمصون أمورإي سماحة .تهانينا للعروسين وذويهما ،وبالرفاء وإلبنين.

حاد بشابو تتقدم بأحر مشاعر إلتهنئة لوإلد إلعريس إألخ شمعون أسمر
سكرتير إلمجلس إلملي ،وللعريس عضو إلمجلس إلملي أيضاً ،ودإمت

إألفرإح في دياركم إلعامرة.

 +في دمشق ،وعن شيخوخة صالحة ،إنتقلت إلى إألخدإر إلسماوية
إلمرحومة سهيلة باسيل وإلدة إلسيدة مهى حنا إلقس زوجة إلسيد جورج
حنا إلقس .تعازينا إلقلبية إلحارة آلل إلفقيدة ،لها إلرحمة ،ولكم من بعدها

طول إلبقاء.

 +إبتدإء من إليوم إألحد ،كل عائلة لديها أطفال من عمر  5إلى 22
سنة تستطيع تسليمها إلى إلسيدإت إلفاضالت إللوإتي تطوعن لالشرإف
عليهم خالل إلقدإس إإللهي .مع إلعلم أن مكان إجتماع إألوالد ،سيكون
في صالة موإزية لهيكل إلكنيسة ،وتستطيعون إلوصول إليها من إلباب

إلخشبي على يسار إلهيكل .كما أننا نشجع إألمهات للتطوع ،لالشرإف
إلمعد.
على إألطفال ،ولمرة وإحدة كل عدة أسابيع ،بحسب إلجدول ُ

 +في إلسابعة من مساء كل يوم ثالثاء أنتم على موعد مع إجتماعات
درإسة إلكتاب إلمقدس بإشرإف نيافة إلمطرإن .وذلك في صالة كنيستنا ـ ـ ـ

هنري بورإسا .تعال وإدعُ آخرين.

 +بلغت وإردإت إلصينية يوم إألحد  24تشرين إألول(.$)544
 +أخبار المجلس الملي :وردنا من إألخ جاك بدرية نائب رئيس
إلمجلس إلملي في كنيستنا ،أن إلمجلس يدعو أبناء إلكنيسة لالنضمام

إلى عضوية كل من إللجان إالجتماعية وإلثقافية للمجلس .كما يدعو
ذوي إلخبرة في إالستثمار وبيع وشرإء إلعقارإت لتشكيل لجنة إستشارية
تقوم بإعدإد ودرإسة أي من إألمور إلتي ينوي إلمجلس إلملي إلقيام بها

من مشروع إعمار أو توظيف إلمال إلمتوفر .إلرجاء إلى كل من لديه
إلكفاءة وإلوقت إالتصال مع أمين سر إلمجلس إألخ شمعون أسمر على

إلرقم .431-401-2251

 +تحت شعار" :ألن إهلل لم يعطنا روح إلفشل ،بل روح إلقوة وإلمحبة
وإلنصح"( 1تيموثاوس .)1:2أسرة مركز قنشرين للتربية إلمسيحية
تدعوكم الجتماعاتها إلروحية وإلتربوية إلجديدة ألطفال إلكنيسة ،وإلتي

إنطلقت فعلياً يوم إلسبت  6تشرين إألول  .1021وتستمر كل سبت من

إلساعة إلثانية حتى إلرإبعة من بعد إلظهر في صالة كنيستنا ـ ـ هنري

بورإسا .أعمار إألطفال من  6ولغاية  21سنة ،ورسم إالشترإك إلسنوي

فقط  .$15للتسجيل وللمزيد من إلمعلومات إالتصال مع إألخوإت :نيللي
عبد إلنور  524-102-1111كاترين حنا .524-331-2151
سهرة خاصة بالسيدات:
لجنة إلسيدإت يسرها أن تدعو إلسيدإت فقط ،إلى حفلة مميزة ،وذلك في

إلسابعة وإلنصف من مساء يوم إلسبت  11تشرين إألول في صالة

كنيستنا .إلبطاقة  $10وإلتسجيل عند إلسيدإت أعضاء إللجنة جميعهن.
رسالة محبة:

إلى كل من يعاني جرإء مرض أصابه .إلى من يرقد في إلمستشفيات من

أبناء إلكنيسة .إلى من يعبر في مرحلة ألم جسدي قاسي.

إلى كل إخوتنا إلمرضى نقول لهم :تشددوإ وتشجعوإ وثقوإ بالرب ،إلذي

نرجوه من أعماق إلقلب أن يمن عليكم بالشفاء إلعاجل.
صور حلوة في كنيستي:
مركز قنشرين للتربية إلمسيحية إلذي إنطلقت إجتماعاته مطلع إلشهر
إلحالي بإشرإف إألخوإت إلفاضالت :نيللي عبد إلنور -كاترين حنا
إللوإتي أعددن برنامجاً مناسباً لألطفال إألحباء.

نشجعكم على إرسال أوالدكم إلى إلمركز كل يوم سبت ألجل تنشئتهم

ونموهم إلروحي .ولالستفادة مما يقدمه لهم إلمركز.
صور غير مثالية في كنيستي:

عندما تقوم مؤسسة من مؤسسات إلكنيسة بنشاط ما ،ويتم إالعالن عنه
عدة مرإت قبل موعده إلمحدد ،وال أحد يسجل فيه ،إال إلقلة .وتكون

إلمفاجأة يوم إلنشاط بحضور أعدإد كبيرة لم ُيحسب حسابها.
لتالفي تلك إلصورة غير إلمثالية إلتي إعتدنا عليها إلرجاء إلمبادرة إلى
تسجيل إألسماء أو شرإء إلبطاقة قبل إلنشاط بعدة أيام.
فقرة للتأمل:
في إلمدإرس وإلجامعات نتعلم إلدروس ثم نمر في إالمتحانات.
لكننا في رحلة إلحياة نمر في إالمتحانات ،ثم نتعلم إلدروس.

سريانيات:

السريانية :لغة سامية مشتقة من إللغة إآلرإمية ،ويعتبرها بعض
اللغة ُ
تطور طبيعياً لها موحدين بين إللغتين.
إلباحثين
إً

نشأت إللغة إآلرإمية ،وهي أصل إللغة إلسريانية ،في إأللف إألول قبل

إلميالد ،وأصبحت من إلقرن إلسادس قبل إلميالد لغة إلتخاطب إلوحيدة

في إلهالل إلخصيب إلى ما بعد إلميالد ،حيث تحورت تدريجياً وإكتسبت

إسمها إلجديد "إللغة إلسريانية" في إلقرن إلرإبع تزإمناً مع إنتشار

إلمسيحية في بالد إلشام.

تبرعات إلى إخوتنا في سوريا:

 +بلغت حصيلة إلتبرعات إلتي تم جمعها لمساعدة إخوتنا في سوريا
حتى شهر تشرين إألول  1021مبلغاً وقدره ( .$)22610أُضيف إليها

مبلغ  $1000هو حصيلة ربح غدإء عيد أخوية إلعائلة إلثاني مع

تبرعات أمسية إلترإنيم ،فأصبح إلمجموع إلنهائي ،مبلغاً وقدره

( $)27622كندي (علماً بأن هذإ إلمجموع يتضمن  400بالدوالر
إألميركي).

خالل شهر أيار إلماضي تم توزيع مبلغ  $21200أي ما يعادل بالليرة

إلسورية مبلغاً وقدره  111.100ليرة وزعت باشرإف نيافة إلمطرإن على
إلجهات إلتالية:

 316.400ليرة إلى جمعية فيروزة إلخيرية إلتابعة لمطرإنية إلسريان

إألرثوذكس في حمص .

 115.600ليرة إلى لجنة إلسيدإت إلخيرية في بطريركية إلسريان بدمشق

إلتي تهتم بالمعوزين إلسريان في دمشق ،وإلمهجرين من حمص وغيرها.

 120.100ليرة إلى جمعية يدإً بيد إلخيرية إلتي تعمل لمساعدة

إلمحتاجين من إلمسيحيين وإلمسلمين أيضاً بالتعاون مع جمعية مار
منصور إلخيرية بدمشق.

وقبل أسابيع ،وفور وصول إلمطرإن إيليا إلى سوريا ،ونظ إًر لالحتياج

إلكبير نتيجة إألوضاع إلمآساوية إلتي تمر بها حمص ،فقد سلم مبلغاً
وقدره ( $1610كندي  $ 400 +أميركي) إلى نيافة إلمطرإن سلوإنس
بطرس إلنعمة وأعضاء إللجنة إلمالية إلعليا للمساعدإت في أبرشية

حمص وحماة وتوإبعهما إلمؤلفة من :إلقاضي فارس صطوف وإلسيد فؤإد

إلصائغ وإلسيد فاضل دندوش .وقد تسلم إلمطرإن إيليا إيصاالت من

نيافة إلمطرإن سلوإنس وإللجنة إلمالية بجميع إلمبالغ إلتي ُوزعت ،موجودة
إلمهجرين في مدينة حمص
بحوزته ،وإلمبالغ ُوزعت على إلمحتاجين و ُ

وريفها وضوإحيها.

إلمبلغ إلمتبقي إآلن في حوزة إلمط إرن إيليا هو  $ 500كندي سيهتم
بإيصاله إلى إلمحتاجين في سوريا في أول فرصة مناسبة.

بارك إهلل في عطاياكم ،وأزإل إلغيمة إلسودإء إلتي تمر على سوريا.

قرأت لك من سفر المزامير 7 :771( :ــ )22
1
2
املِين طَ ِريقاً ،إلسَّالِ ِك ِ
ِ ِ
إلر ِّ
وبى لِ َح ِاف ِظي
يع ِة َّ
ب .طُ َ
طُ َ
َ
وبى لْل َك َ
ين في َش ِر َ
ونهُ3.أ َْيضاً الَ َي ْرتَ ِكُبو َن إِثْماًِ .في طُُرِق ِه
ادإتِ ِهِ .م ْن ُك ِّل ُقلُوبِ ِه ْم َي ْ
َشهَ َ
طلُُب َ
5
4
َّت ِفي
َن تُ ْحفَ َ
ص َاي َ
ت طُُرِقي تُثَب ُ
ظ تَ َماماً .لَ ْي َ
ص ْي َ
ون .أ َْن َ
اك أ ْ
َي ْسلُ ُك َ
ت بِ َو َ
ت أ َْو َ
1
6
ِح ْف ِظ فَرإئِ ِ
َح َم ُد َك
ص َاي َ
ض َكِ .ح َينئٍِذ الَ أ ْ
اك .أ ْ
َخ َزى إِ َذإ َنظَ ْر ُ
ت إِلَى ُك ِّل َو َ
َ
1
ِ
بِ ِ
َحفَظُ .الَ تَتُْرْكنِي إِلَى
ص َاي َ
اك أ ْ
ام ِة َقْل ٍب ِع ْن َد تَ َعلُّ ِمي أ ْ
ْ
ام َع ْدل َكَ .و َ
استقَ َ
َح َك َ
20
2
ِ ِِ
إْل َغ َاي ِة .ب بِم ُي َزِّكي َّ
إلش ُّ
ب َكالَ ِم َك .بِ ُك ِّل َقْلبِي
اب طَ ِريقَهُ؟ بِح ْفظه إِيَّاهُ َح َس َ
َ
22
ْت َكالَم َك ِفي َقْلبِي ِل َك ْيالَ أ ْ ِ
ِ َّ ِ
َ
ص َاي َ
اكَ .خ َبأ ُ
طلَ ْبتُ َك .الَ تُضلني َع ْن َو َ
ُخط َ
َ

23
21
ِ
ِ
ت َيا َر ُّ
َح َك ِام
إِلَ ْي َكُ .م َب َار ٌ
ض َك .بِ َشفَتَ َّ
ت ُك َّل أ ْ
ي َح َس ْب ُ
ك أ َْن َ
بَ .علِّ ْمني فَ َرإئ َ
25
ِ
فَ ِم َك24.بِطَ ِري ِ
اك أَْلهَ ُج،
ص َاي َ
ق َشهَ َ
ادإتِ َك فَ ِر ْح ُ
ت َك َما َعلَى ُك ِّل إْلغ َنى .بِ َو َ
21
وأُالَ ِحظُ سبلَ َك26.بِفَرإئِ ِ
َح ِس ْن إِلَى َع ْبِد َك،
ض َك أَتَلَ َّذ ُذ .الَ أ َْن َسى َكالَ َم َك .ج أ ْ
ُُ
َ
َ
21
ِ
ِ
ِ
ب م ْن
َحفَ َ
ظ أ َْم َر َك .إ ْكش ْ
َح َيا َوأ ْ
فَأ ْ
ف َع ْن َع ْي َن َّي فَأ ََرى َع َجائ َ
10
22
ِ
يب أ ََنا ِفي إأل َْر ِ
ت
ص َاي َ
اكْ .إن َس َحقَ ْ
يعتِ َكَ .غ ِر ٌ
ض .الَ تُ ْخف َعِّني َو َ
َش ِر َ
12
ِ
َح َك ِ
ام َك ِفي ُك ِّل ِح ٍ
ين
ينْ .إنتَهَ ْر َ
َن ْف ِسي َش ْوقاً إِلَى أ ْ
ين إْل َمالَع َ
ت إْل ُمتَ َكب ِِّر َ
ِّ
اكَ 11.د ْح ِرْج َعِّني إْل َعار و ِ
ت
إإل َه َانةَ ،ألَِّني َح ِف ْ
ص َاي َ
ظُ
إلضَّال َ
ين َع ْن َو َ
َ َ
ِ 13
َما َع ْب ُد َك فَُي َنا ِجي
اء ،تَقَ َاولُوإ َعلَ َّي .أ َّ
َشهَ َ
ادإت َكَ .جلَ َس أ َْيضاً ُرَؤ َس ُ
14
َه ُل م ُشورتِي .د15لَ ِ
ِ َّ ِ
بِفَرإئِ ِ
ت بِالتُّر ِ
إب
صقَ ْ
ض َك .أ َْيضاً َشهَ َ
َ
ادإتُ َك ه َي لَذتي ،أ ْ َ َ
َ
ِ ِ 16
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
ت ليَ .عل ْمني
ب َكل َمت َ
استَ َج ْب َ
ص َّر ْح ُ
َن ْفسي ،فَأ ْ
َحيِني َح َس َ
ت بِطُُرِقي فَ ْ
كَ .ق ْد َ
11
11
ِ
اك فَهِّمنِي ،فَأ َُن ِ
ت َن ْف ِسي ِم َن
ض َكَ .
اج َي بِ َع َجائِبِ َكَ .قطَ َر ْ
ط ِر َ
فَ َرإئ َ
يق َو َ
ص َاي َ ْ
12
ِ
ِ
ِ ِ
ك
يعتِ َ
ب َكالَ ِم َك .طَ ِر َ
إْل ُح ْزِن .أَق ْمني َح َس َ
يق إْل َكذ ِب أ َْبع ْد َعِّنيَ ،وبِ َش ِر َ
30
إمي32.لَ ِ
َح َكام َك قُ َّد ِ
يق إْل َح ِّ
ت
ت َ
ْإر َح ْمنِيْ .
ط ِر َ
ص ْق ُ
قَ .ج َعْل ُ
إختَْر ُ
ت أْ َ
31
ط ِري ِ
ادإتِ َكَ .يا َر ُّ
ِّب
ب ،الَ تُ ْخ ِزنِيِ .في َ
ص َاي َ
بِ َشهَ َ
اك أ ْ
َج ِري ،ألََّن َك تَُرح ُ
ق َو َ
َقْلبِي.
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بإشرإف إألب كميل إسحقwww.syrianorthodoxchurch.com :

Had b-Shabo is a weekly bulletin issued by St-Jacques Syriac
Orthodox Church in Montreal, for further information, call Mr.
Gaby Yousef at (514) 692-9990. You can read the present and
past issues on our church website which is supervised by Father
Kamil Ishak at: www.syrianorthodoxchurch.com

Today’s Bible reading (Luke 19: 11-27):
Now as they heard these things, He spoke another parable,
because He was near Jerusalem and because they thought the
kingdom of God would appear immediately. Therefore He said:
“A certain nobleman went into a far country to receive for
himself a kingdom and to return. So he called ten of his
servants, delivered to them ten minas, and said to them, ‘Do
business till I come.’ But his citizens hated him, and sent a
delegation after him, saying, ‘We will not have this man to reign
over us.’
“And so it was that when he returned, having received the
kingdom, he then commanded these servants, to whom he had
given the money, to be called to him, that he might know how
much every man had gained by trading. Then came the first,
saying, ‘Master, your mina has earned ten minas.’ And he said
to him, ‘Well done, good servant; because you were faithful in a
very little, have authority over ten cities.’ And the second came,
saying, ‘Master, your mina has earned five minas.’ Likewise he
said to him, ‘You also be over five cities.’
“Then another came, saying, ‘Master, here is your mina, which I
have kept put away in a handkerchief. For I feared you, because
you are an austere man. You collect what you did not deposit,
and reap what you did not sow.’ And he said to him, ‘Out of
your own mouth I will judge you, you wicked servant. You
knew that I was an austere man, collecting what I did not
deposit and reaping what I did not sow. Why then did you not
put my money in the bank, that at my coming I might have
collected it with interest?’ “And he said to those who stood by,
‘Take the mina from him, and give it to him who has ten minas.’
(But they said to him, ‘Master, he has ten minas.’) ‘For I say to
you, that to everyone who has will be given; and from him who
does not have, even what he has will be taken away from him.
But bring here those enemies of mine, who did not want me to
reign over them, and slay them before me.’”
Comment on Today's Biblical Verse:
“For God has not given us a spirit of fear, but of power and of
love and of a sound mind.” (2 Timothy 1:7)

In our daily life, we may face difficulties, and may experience
disappointments at work, in school, or in relationships.
However, John tells us not to give up to weaknesses, nor to
allow the spirit of failure to control our thoughts and deeds. This
is because God has given us the spirit of power, which is His
power that strengthen us to do anything according to His will.
He also gave us the spirit of love that allows us to live and
connect with others positively. Finally, He gave us the spirit of
wisdom, to make the right decision at the right time.
Story: Happened on an Airplane
A 50-something year old white woman arrived at her seat and
saw that the passenger next to her was a black man. Visibly
furious, she called the air hostess, “What’s the problem, ma?”
the hostess asked her. "Can't you see?" the lady said “I was
given a seat next to a black man. I can't sit here next to him.
You have to change my seat”.
“Please, calm down, ma” said the hostess “unfortunately, all the
seats are occupied, but I’m still going to check if we have any.”
The hostess left and returned some minutes later. “Madam, as I
told you, there isn’t any empty seat in this class - economy
class. But I spoke to the captain and he confirmed that there
isn’t any empty seats in the economy class. We only have seats
in the first class.”
And before the woman said anything, the hostess continued:
"Look, it is unusual for our company to allow a passenger from
the economy class change to the first class. However, given the
circumstances, the commandant thinks that it would be a
scandal to make a passenger travel sit next to an unpleasant
person”, and turning to the black man, the hostess said: “Which
means, Sir, if you would be so nice to pack your handbag, we
have reserved you a seat in the first class...”
And all the passengers nearby, who were shocked to see the
scene started applauding, some standing on their feet.”
+ Yesterday was the wedding of Mr. Samer Asmar and Miss.
Amoray Samaha. Had Bshabo congratulates the newlywed and
their families, especially Samar's father, Mr. Shamoun Asmar,

the Secretary of the board of trustees and wish them a life full of
blessings.
+ Mrs. Suhayla Basseel passed away recently in Damascus. She
is the mother of Mrs. Maha Hanna Alkass, wife of Mr. George
Hanna Alkass. We pray for mercy for the deceased, and long
life and patience to her family.
+ Starting today the Sunday, you are invited to leave your
children of 5-11 years of age with the ladies who have
volunteered to take care of them throughout the mass. Children
will be kept in a hall located beside the church’s alter, which
you can access through a wooded door on the left side of the
alter. We would like to invite all of our church’s ladies to
volunteer and participate in this work at least once every several
weeks, through including themselves in the schedule.
+ We continue to have our weekly bible study meetings on
Tuesdays at seven pm with the auspices of his eminence the
archbishop, at our church's hall. Come and invite others.
+ The plate collection for October 14th was $544.
+ Qenshrin Christian Center 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 on 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 Messasge of Love:
To all of those suffering from a medical illness, to those staying
in a hospital, and to those who are suffering from a great deal of
pain, we say: Be strong in The Lord and trust in His work and
will. Our prayers go to Him asking for full recovery for all of
you.

Donations to Our Brothers and Sisters in Syria:
The total amount of donation till October was $19,620 CAD. In
addition, a total amount of $2,000 CAD, coming from the lunch
from and prayers evening of the second Family Fraternity day,
was add making the total amount equal $21,620 CAD (including
$400 USD).
In May, a total sum of $12,100 (822,800 Syrian pounds SP) was
distributed, according to his Eminence’s supervision, in the
following manner:

- 326,400 SP: Fayrouza Charity Institute (Syriac Orthodox
Archdiocese – Homs)
-

285,600 SP: Ladies Auxiliary (Syriac Orthodox
Archdiocese – Damascus), which provides assistance to the
needy Syriacs in Damascus and those displaced from Homs.

- 210,800 SP: Yadan-bi-Yad (Hand in hand) Charity Institute,
that helps all needy people, both Christian and Muslim
people, in collaboration with Mar Mansour Charity Institute
in Damascus
Moreover, a few weeks ago shortly after the return of His
Eminence from the Middle East, and because of the catastrophic
conditions that our people in Homs are passing through, His
Eminence Archbishop Elia Bahi gave a sum of ($8620 CAD +
$400 USD) to His Eminence Archbishop Salwanos Boutros AlNehme, and the members of the financial aid committee at the
Archdiocese of Homs & Hamah.
This committee includes the judge Mr. Fares Sattouf, Mr. Fouad
Al-Sayegh, and Mr. Fadel Dandoush.
His Eminence has received receipts with the amounts donated,
as the money being dispensed to those who are in need. The
total amount of money left is $500 CAD, and His Eminence
Archbishop Elia will deliver it at the nearest opportunity.
We thank the Lord for your generosity, and pray to remove the
suffering from our people in Syria soon.

