
 

 

 (12-2/1 اإلنــجــــــــيــــــل : أحد شفاء المخلّع  )مرقص
 لك اقول قم احمل فراشك وامشي... 

في اآلَحاِد الَّتِي َسبَقَت، نََرى يَُسوع يَشِفي األَبَرص َوالَمنَُزوفَة بِِفعِل إِيَمانِِهم الشَّخِصي 
َوبِعاَلقَة َشخِصيَّة فَرِديَّة. فَُهم بَِمفَرِدِهم َوبُمبَاَدَرة َشخِصيَّة َوِمن َحاَجتِِهم أَتَوا إِلَى يَُسوع 
بِيِعيَّة. َولِكن فِي َهذَا األََحد، أََحِد الُمَخلَّع، نََرى  فَاَء َوَعاُدوا إِلَى الَحيَاةِ الطَّ َونَالُوا الش ِ
يَُسوَع يَشِفي الُمَخلََّع لَيَس إِليَمانِِه ُهَو !!َولَِكن إِليَماِن األَشَخاِص األَربَعَِة الَِّذيَن َحملُوهُ 
عُوبات، فَنَبَُشوا السَّقَف، فََما َكاَن  َوتََحدُّوا الصُّ
َمن يَُسوَع الَِّذي َرأَى إِيَمانَُهم أَن قَاَل 

عِ 
ُمِعيداً ِلَهذَا الُمَخلَّع  َمغفُوَرةٌ لََك َخَطايَاكَ  ِللُمَخلَّ

فَاِء  وِحيَّةَ َوبعَدَها َوتَأِْكيداً َعلَى الش ِ ةَ الرُّ حَّ الص ِ
وِحي الَِّذي ال يَُرى، قَاَل ِللُمَخلَّع "قُِم احِمل  الرُّ
ةَ  حَّ ُكوَن الص ِ َسِريَرَك َواْمِش" ِلَكي يََرى الُمَشك ِ

ِة الَجَسد َوفِي َهذَا وِحيَّةَ بِِصحَّ َوَدعَوة.  َرمزٌ  الرُّ
مِز، يِرُمُز األَشَخاُص األَربَعَة إِلَى  فِي الرَّ

الَكنِيَسة الَّتِي تَحِمُل الَمِريَض )نَفساً َوَجَسداً( إِلَى 
يَُسوع ِليُِعيَد إِلَيِه الَحيَاةَ السَِّويَّة .فََهل نَحِمُل 
َهُؤالء األَشَخاص إِلَى يَُسوع أَقَلَّهُ فِي َصالتِنَا أَم 
نَتََحامل علَيِهم بَِكالِمنَا َوالتََّهكُِّم َعلَيِهم فَنَِصَل بِِهم 
فَاء !فَنَخَسَرُهم َكأَعَضاء أَحيَاء بَينَنا َونَجعلهم أَعَضاَء  إِلَى اليَأِْس َوفُقَداِن األََمِل بِالش ِ
  َموتَى فِي َعالَِم األَحيَاء.!

ً كما فعل األربعة مع المخل ع، فإن ُسدَّت كل   دعوةٌ  إن ها ألن نحمل بعضنا بعضا
! ونحن نرى كم هناك  طرقات العالم ستبقى وسائل وطرق كثيرة للوصول إلى الرب 
من الجموع التي تمنعنا من الدخول من الباب بحجج مختلفة، تارة متطلبات الحياة 
وطوراً ثقافات جديدة أو عدم وجود الوقت! أموٌر كثيرة تفت ر االيمان وتقعده في 
الزاوية ونعيش واقفين مكاننا وسط الجموع التي تقطع الطريق كما حاولت الجموع 
منع أعمى أريحا من الصراخ وكنا رأيناها كيف حاولت منع النازفة من لمس طرف 
 رداء المعلم.

التي تعني  كفرناحوم ان معجزة شفاء المفلوج قد تمت في مدينة القديس مرقس يحدد 
ندخل معه  -أينما وجدنا  -فحينما نلتقي مع السيد المسيح  النياح". أو "كفر التعزية

إلى مدينته الروحية "كفرناحوم الروحية"، فيكون لنا الموضع للنياح الحقيقي والراحة 
   الداخلية.

هم ان الطبيب واحد وهو الكذلك يمكن ان تكون اوجه التخلع عديدة ومتنوعة ولكن ا
يسوع. من هنا علينا ان نؤمن انه يدعونا لنقوم لنحمل اسرتنا ونعود للسير بمشروع 
 حياتنا من جديد بعدما اعاقتنا الخطيئة عنه.

Marie-Reine De La Paix 
11075 Bl Gouin O, Pierrefonds, QC, H8Y 1X6  

 
Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus nous montre ce que le 
péché fait à notre esprit. Nous sommes toujours paralysés par 
celle-ci et nous n’avons pas le courage de laisser notre lit et 
marcher vers lui. Il a fallu la croyance de quatre personnes,  
leur effort et persévérance pour sauver une personne qu’ils 
aiment. Ils savaient que seul, il ne pourra pas y arriver.  

 
Jésus a admiré cette croyance et que 
ce paralysé n’a même pas demandé 
la délivrance. Il lui a pardonné ses 
pêchés et l’a libéré de tout ce qui le 
rendait servant du péché. Et c’est à 
ce moment-là que lui déclare sa li-
berté et l’ordonne de prendre le lit 
du péché, le porter et marcher vers 
la liberté.  
 

Ceci nous montre l’importance de la communauté autour de 
nous, proche comme lointaine, qui aura toujours confiance 
en Dieu et que même le plus paralysé de nous pourra être 
délivré si nous faisons l’effort et montrons la persévérance à 
arriver devant Jésus avec tous ceux qu’on aime pour la déli-
vrance finale. 
Nous sommes tous invités à nous entraider pour porter nos 
lits avec la même persévérance, et la même volonté que ces 
quatre personnes ont montrée vis-à-vis Jésus, le seul déli-
vreur.   

 

Marie-Reine De La Paix 
11075 Blvd Gouin O, Pierrefonds, QC, H8Y 1X6  

S.E. Mgr. Paul-Marwan Tabet  
Évêque de l’Éparchie Saint Maron  

  Père Charbel Geagea  M . L . M 
  Administrateur 

15 Mars 2015 
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  ملٌك "معنا" بال سيف وال بندقي ة

"ال تخف بل تكلّم وال تسكت ألنّي أنا معك" جملة هدّأ من خاللها الناصري خوف رسول األمم 

 وحثّه فيها على الكرازة بالمدينة الغارقة في رفضها للبشرى السارة.

االله الكلمة طمأن وطلب، وساند: "تكلّم"! "ال تسكت"! أطلق قلبك، دعه يحكي، قارع 

الكراهيةبالحب ويكفيك "أني أنا معك".جملة أسرتني عندما كنت أبحث في تاريخ البشارة، تاريخ 

أدرج جماالته في زمن النور األول حين حفظت المسيحية إبداع االنسان، حمته وأعلنته جماالً 

مفضياً الى الجمال المطلق: هللا. عندها ازدهرت الفنون، ألهمها االنجيل فأفاضت إبداعات أغنت 

تراث البشر في العمارة، الشعر، النثر، الموسيقى، الصوت، الرسم، النحت... وغيرها. من آيا 

صوفيا الى كاتدرائيات أوروبا وأديار لبنان وفلسطين والعراق واألردن وسوريا، ولم ينتقص 

 حينها ايمان المسيحيين ولم تتزعزع ديانة الدولة عندما استمّرت بدفع أجور كهنة المعابد الوثنيّة.

ً مظلمة: قتلوا، نهبوا، ودنّسوا إنسانيّتهم باسم الدين   سلك بعدها عدد من "المسيحيين" دروبا

والعقيدة، فكانت الحمالت والمكائد وصراع سلطة دموي براء من جميع تعاليم السيّد.اليوم وبعد 

ألفَي عام، وفي لحظات الشوق الى كلمات المخلّص، الى صوته في الهيكل، في مباركته لاّلعنين 

وإحسانه لمبغضيه، ودفاعه عن الزانية وحمايتها من إدانات المجتمع المريضوتنفيذ حكم الرجم، 

والغفران على الصليب... تطالعنا مشاهد شيطانيّة تجعل من تكفير اآلخر مقدساً، قتل اآلخر 

مقدساً... وأمام آراء مقيتة، غارقة في تخلّف االنسانية عن دوره، يحضر وجهك المقدس وتتربّع 

كلمات إنجيلك ناشرة ايمانك بفرادة االنسان وحريّته ومعمودية الشوق... أنت الذي حّررت، ما 

الُهدى الَهدي  -كرهت يوماً، ما ظلمت، ما أدنت، لم تستل سيفاً ولم تصّوب بندقية... كانت عيناك 

 واكتمال الحب في شرق ألبسته ثوب القيامة.

في زمن الصوم الكبير، ندخل هيكلك بشوق الغارق في حبّك، الهائم ببشراك، المفتون بإنجيل 

 التطويبات والمنتصر أمام قبرك الفارغ في الجليل.

أعطنا يا يسوع أن نشهد لك من دون خوف أو تردد، امنحنا أن تنير كل األيام العتيدة... أن يسكن 

 سالمك شرق ميالدك والقيامة وأن يحرس روحنا من كل الشدائد.
 
http://www.nile.esy.es/News/449900  By  )إيلي أحوش(/February 23, 2015 

  00...8اذار :  $ 8مجموع تقدمات الصينية ليوم االحد 

 التاريخ الواعظ الموضوع : العائلة

20شباط  االب شربل جعجع مدرسة االلتزام الرعوي  

22شباط  الخوري مارسيل عقيقي مدرسة االيمان االولى  

6اذار  الخوري ريشار ضاهر مدرسة االيمان االولى  

13اذار   االب جان الدحدوح مدرسة القيم الروحية و االنسانية  

20اذار   الخوري سامي فرح صورة الثالوث االقدس عبى االرض  

22اذار   الخوري فادي حلونجي مدرسة االختبار الجماعي  

 يلقيها اباء و كهنة رعايا مونتريال 

 توصيات الرعية 
  كل أحد سيكون هناك عائلة تحّضر القققداس مقن رسقالقة ونقوايقا وصقلقوات

 شكران.
  خالل زمن الصوم تحتفل الرعية بالقداس ودرب وزياح الصليب مسقاء كقل

 مساًء.  6.30جمعة عند 
  ستؤمن الرعية ضيافة العيد، للراغبين بالتشجيع القرجقاء اصتصقال بقالسقيقدة

 (.514) 929-1994سلمى عبود: 
  استعداداً لخميس الغسل، للراغبين بخدمة الرتبة المطلقوب إعقطقاء األسقمقاء

 سنة(. 15و  12لكاهن الرعية )بين 
   ،لقلقراغقبقيقن فقي  2015أيقار  11  -  12  -  16  -  15لقاء الشبيبة في أوتاوا ،

 ( 514) 122 - 4143المشاركة الرجاء اصتصال بالسيد داني خوري: 

 مواعظ ايام الجمعة في واست ايلند
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 (12-2/1 اإلنــجــــــــيــــــل : أحد شفاء المخلّع  )مرقص
 لك اقول قم احمل فراشك وامشي... 

في اآلَحاِد الَّتِي َسبَقَت، نََرى يَُسوع يَشِفي األَبَرص َوالَمنَُزوفَة بِِفعِل إِيَمانِِهم الشَّخِصي 
َوبِعاَلقَة َشخِصيَّة فَرِديَّة. فَُهم بَِمفَرِدِهم َوبُمبَاَدَرة َشخِصيَّة َوِمن َحاَجتِِهم أَتَوا إِلَى يَُسوع 
بِيِعيَّة. َولِكن فِي َهذَا األََحد، أََحِد الُمَخلَّع، نََرى  فَاَء َوَعاُدوا إِلَى الَحيَاةِ الطَّ َونَالُوا الش ِ
يَُسوَع يَشِفي الُمَخلََّع لَيَس إِليَمانِِه ُهَو !!َولَِكن إِليَماِن األَشَخاِص األَربَعَِة الَِّذيَن َحملُوهُ 
عُوبات، فَنَبَُشوا السَّقَف، فََما َكاَن  َوتََحدُّوا الصُّ
َمن يَُسوَع الَِّذي َرأَى إِيَمانَُهم أَن قَاَل 

عِ 
ُمِعيداً ِلَهذَا الُمَخلَّع  َمغفُوَرةٌ لََك َخَطايَاكَ  ِللُمَخلَّ

فَاِء  وِحيَّةَ َوبعَدَها َوتَأِْكيداً َعلَى الش ِ ةَ الرُّ حَّ الص ِ
وِحي الَِّذي ال يَُرى، قَاَل ِللُمَخلَّع "قُِم احِمل  الرُّ
ةَ  حَّ ُكوَن الص ِ َسِريَرَك َواْمِش" ِلَكي يََرى الُمَشك ِ

ِة الَجَسد َوفِي َهذَا وِحيَّةَ بِِصحَّ َوَدعَوة.  َرمزٌ  الرُّ
مِز، يِرُمُز األَشَخاُص األَربَعَة إِلَى  فِي الرَّ

الَكنِيَسة الَّتِي تَحِمُل الَمِريَض )نَفساً َوَجَسداً( إِلَى 
يَُسوع ِليُِعيَد إِلَيِه الَحيَاةَ السَِّويَّة .فََهل نَحِمُل 
َهُؤالء األَشَخاص إِلَى يَُسوع أَقَلَّهُ فِي َصالتِنَا أَم 
نَتََحامل علَيِهم بَِكالِمنَا َوالتََّهكُِّم َعلَيِهم فَنَِصَل بِِهم 
فَاء !فَنَخَسَرُهم َكأَعَضاء أَحيَاء بَينَنا َونَجعلهم أَعَضاَء  إِلَى اليَأِْس َوفُقَداِن األََمِل بِالش ِ
  َموتَى فِي َعالَِم األَحيَاء.!

ً كما فعل األربعة مع المخل ع، فإن ُسدَّت كل   دعوةٌ  إن ها ألن نحمل بعضنا بعضا
! ونحن نرى كم هناك  طرقات العالم ستبقى وسائل وطرق كثيرة للوصول إلى الرب 
من الجموع التي تمنعنا من الدخول من الباب بحجج مختلفة، تارة متطلبات الحياة 
وطوراً ثقافات جديدة أو عدم وجود الوقت! أموٌر كثيرة تفت ر االيمان وتقعده في 
الزاوية ونعيش واقفين مكاننا وسط الجموع التي تقطع الطريق كما حاولت الجموع 
منع أعمى أريحا من الصراخ وكنا رأيناها كيف حاولت منع النازفة من لمس طرف 
 رداء المعلم.

التي تعني  كفرناحوم ان معجزة شفاء المفلوج قد تمت في مدينة القديس مرقس يحدد 
ندخل معه  -أينما وجدنا  -فحينما نلتقي مع السيد المسيح  النياح". أو "كفر التعزية

إلى مدينته الروحية "كفرناحوم الروحية"، فيكون لنا الموضع للنياح الحقيقي والراحة 
   الداخلية.

هم ان الطبيب واحد وهو الكذلك يمكن ان تكون اوجه التخلع عديدة ومتنوعة ولكن ا
يسوع. من هنا علينا ان نؤمن انه يدعونا لنقوم لنحمل اسرتنا ونعود للسير بمشروع 
 حياتنا من جديد بعدما اعاقتنا الخطيئة عنه.
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Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus nous montre ce que le 
péché fait à notre esprit. Nous sommes toujours paralysés par 
celle-ci et nous n’avons pas le courage de laisser notre lit et 
marcher vers lui. Il a fallu la croyance de quatre personnes,  
leur effort et persévérance pour sauver une personne qu’ils 
aiment. Ils savaient que seul, il ne pourra pas y arriver.  

 
Jésus a admiré cette croyance et que 
ce paralysé n’a même pas demandé 
la délivrance. Il lui a pardonné ses 
pêchés et l’a libéré de tout ce qui le 
rendait servant du péché. Et c’est à 
ce moment-là que lui déclare sa li-
berté et l’ordonne de prendre le lit 
du péché, le porter et marcher vers 
la liberté.  
 

Ceci nous montre l’importance de la communauté autour de 
nous, proche comme lointaine, qui aura toujours confiance 
en Dieu et que même le plus paralysé de nous pourra être 
délivré si nous faisons l’effort et montrons la persévérance à 
arriver devant Jésus avec tous ceux qu’on aime pour la déli-
vrance finale. 
Nous sommes tous invités à nous entraider pour porter nos 
lits avec la même persévérance, et la même volonté que ces 
quatre personnes ont montrée vis-à-vis Jésus, le seul déli-
vreur.   
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