
Équipe pastorale: 

Père Charbel Geagea ,Curé 

 

Équipe administrative: 
 

Mme Leila El Haiby, V-P 

Mme Eliane Nakouzi, Secrétaire 
M. Elie Kach, Trésorier  
 

Adresse postale: 
 

12450 Rue Gascon,  

Pierrefonds, QC, H8Z 1S2 

 

Adresse électronique: 
 

www.paroissestjeanlapotre.ca 

info@paroissestjeanlapotre.ca 

administra-
tion@paroissestjeanlapotre.ca 
 

 

Téléphone: 
 

514-437-7755 
 

Facebook: 

Paroisse Saint Jean L’Apôtre  
 

Horaire des Messes 

Dimanche 11:00 AM 

Jeudi 18:30 (Chapelet, Messe, Adoration) 

Samedi 18:30 

 

Bureaux ouverts:  

du lundi au Samedi 

de 10h00 à 17h00 

 

Le premier miracle de Jésus, révèle une 

importance symbolique et une 

manifestation divine. Tout d’abord, nous 

observons la réaction de Jésus face à la 

demande de sa mère.  Le Christ utilise le 

mot ‘femme’ pour faire allusion à l'Israël 

physique au sens figuré.  

Toutefois c'est l'eau destinée à 

la purification produit le vin de la joie. La 

manière de l'homme est de servir «le bon 

vin en premier». Il se hâte dès sa jeunesse 

de profiter de tout ce que peut offrir la vie. 

Car avec l'âge, peu à peu, viendront les 

soucis, les chagrins, le déclin, la mort. Le 

meilleur vin a été tiré le premier. Jésus agit 

autrement. Il a réservé aux siens des joies 

éternelles sans comparaison possible avec 

les vains bonheurs d'ici-bas. N'en désirons 

pas d'autres! Lui seul pourra nous procurer 

la vraie joie, dont le vin est l'image dans la 

Parole. Pouvons-nous associer le Seigneur 
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PAROISSE SAINT-JEAN L’APÔTRE 

Église Catholique Maronite 

مونتلاير -رعية مار يوحنا الرسول  

Dimanche des Noces de Cana   

 أحد مدخل الصوم الكبير : أحد آية عرس قانا 

Épître: Rm 14:14-23   

Évangile: St Jn 2:1-11  



ÉQUIPE PASTORALE 

MEMBRES DE LA  

FABRIQUE  

DE LA PAROISSE  

SAINT-JEAN L’APÔTRE 

 

 

 

P.  Charbel Geagea  

(Curé et Président) 

 

 

LES  MARGUILLIERS 

Mme Leyla El Haiby  
(Vice-présidente) 

 

Mme Eliane Nakouzi 
(Secrétaire) 

M. Elie Kach 
(Trésorier) 

 

Mme Rita Tayar 

M. Joe Nasr 

M. Badri Matar 

 

 

LES CONSEILLERS 

M. Ghazi Zeidan  

MEMBRES DU CONSEIL  

PAROISSIAL 

DE LA PAROISSE  

SAINT-JEAN L’APÔTRE 

 

+ Comité Spirituel et Liturgique  

Mme. Nadine Abou Rjeily Choucha 
 

+ Chorale St-Jean L’Apôtre 

Mme. Woujoud Chamoun 
 

+ Chevaliers de Saint Jean 

M. Tony Hadchiti 
 

+ Comité 1ère Communion 

Mme. Graziella Sakr 
 

+ Comité de la Catéchèse 

Mme.  Hanane Sawaya  
 

+ Comité des Jeunes  

Mlle.  Syndi-Belle El-Tayar 
 

+ Comité des Dames 

Mme.  Claire Hobeica 
 

+ Comité de la Charité  

Mme.  Grace Farah Ghanem 
 

+ Scouts St Jean l’Apôtre 

Mlle. Tina Kach 

 

+ Comité de la Famille 

Mme.  Raymonne Abboud 

 

+ Comité Social 



NOS ACTIVITES  







 تفسير أيقونة "عرس قانا الجليل" 

فاتحة العجائب في قانا الجليل، مستوحاة من مخطوط دير قرطمين 

)طور عبدين(. تختصر هذه األيقونة األعجوبة بالسيد ووالدته 

والعروسين حول طاولة نصف دائرية، خمرية اللون. تعطي بعدا دون 

الوقوع في قاعدة المنظور. أمامها جرار ثالث بعدد الثالوث، حاويةً 

الماء الذي صار خمراً. المشهد يدور داخل قنطرٍة توحي بداخل بيت 

   عروسي قانا.

 األب عبدو بدوي 

 حقيقيةقصة روحية  

ي الجامعة، لكنه ال يؤمن باهلل 
 
ة العلوم ف

ّ
شاب فرنسي ذكي يدرس ماد

 وال بأي نوع من أنواع الصالة. 

ية 
ّ
دخل يوما ما كنيسة من كنائس باريس ليتفّرج عىل اللوحات الفن

ي مختلف جوانب الكنيسة. سمع أثناء 
 
والرسومات، وراح يتجّول ف

ي من بعيد. فاتجه صوب الصوت يريد أن 
ا يأت 

ً
تجواله همًسا ضعيف

ا وراء أحد 
ً
ي الظلمة مختبئ

 
يتعّرف عىل مصدره. فتبي ّ  ظّل إنسان ف

ق 
ّ
األعمدة. فسار إليه عىل طرف أصابعه، حت  إذا وصل إليه وحد

ي مكانه وفغر فاه
 
ي مادة العلوم، … فيه جمد ف

 
مه الكبي  ف

ّ
رأى معل

 راكعا يتلو المسبحة الوردية.  Ampèreالعالم أمبي  

كانت هذه الحادثة بداية تغيي  حياة عند الشاب، وأصبح اليوم 

مؤسس جمعية مار منصور مع  Ozanamطوباوّيا وهو أوزانام 

 القديس منصور دي بول. 

ّ أكير من كل الكتب “كان يقول:  ي
 
رت ف

ّ
إن مسبحة أستاذي أمبي  أث

”.والمواعظ  



Activités / 
Résponsable 

Lieu 
Jour / heure 

Courriel 

Chorale Enfants 

Mme. Woujoud Chamoun 

Église 

Lundi  

18h-19 h 

chorale@paroissestjeanlapotre.ca 

Chorale Adultes 

Mme. Woujoud Chamoun 

Église 

Lundi  

19h - 21h 

chorale@paroissestjeanlapotre.ca 

École de Musique 

M. Dany Daou 

École 

Samedi 

13h30-14h30 

musique@paroissestjeanlapotre.ca 

École Arabe 

Mme Roudayna Moussa 

Samedi  

14h30- 16h30 
ecole.arabe@paroissestjeanlapotre.ca 

Catéchèse et activités des  

enfants (5 - 11 ans) 

Mme. Hanane Sawaya 

Presbytère 

Samedi  

16h:30- 18h:00 

catechese@paroissestjeanlapotre.ca 

Jeunes (12-17 ans) 

Mlle Syndi-Belle El-Tayar 

Presbytère 

Samedi  

19h:00- 20h:30 

jeunes@paroissestjeanlapotre.ca 

Première Communion 

Mme. Graziella Sakr 

Presbytère 

Samedi  

16h:30- 18h:00 

communion@paroissestjeanlapotre.ca 

 

Chevaliers Saint Jean 

Mlle Syndi-Belle El-Tayar 

Église 

2ème Dimanche du 

mois 

chevaliers@paroissestjeanlapotre.ca 

École des Parents 

P. Charbel Geagea 

Église 

Samedi  

16h:30- 18h:00 

parents@paroissestjeanlapotre.ca 

Groupes Des familles 

Mme. Raymonne Abboud 

Maison 

Les vendredis 
famille@paroissestjeanlapotre.ca 

À l’écoute 

P. Charbel Geagea 

Église 

Lundi et jeudi 

11h00- 19h00 

ecoute@paroissestjeanlapotre.ca 

Comité des Dames 

Mme Claire Houbeica 

Salle 

Mercredi  

18h 30 – 20h 

dames@paroissestjeanlapotre.ca 

Scouts 

Mlle Tina  Kach 

Gym 

Vendredi  

18h - 21h 

scouts@poroissestjeanlapotre.ca 

ÉQUIPE PASTORALE 
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 أسماء في السماء

 شباط
   اليوم األول :فيونس الشهيد والبابا أوتيكيانوس

ي :دخول السيد المسيح اىل الهيكل
   اليوم الثات 

   اليوم الثالث :سمعان الشيخ وحنة النبية

   اليوم الرابع :ايذيدورس الفرمي 

   اليوم الخامس:الشهيدة أغاتا البتول

س أسقف أزمي  والشهيدة فوسطا
ّ
   اليوم السادس:القديس بروكل

   اليوم السابع:القديس برتيانوس أسقف المبساك والبابا انتاريوس األول الشهيد

ي زكريا بن يواداع    اليوم الثامن:النت 

   اليوم التاسع:القديس مارون أب الكنيسة المارونية

:الشهيدتي   ابولونيا ودوروتيا    اليوم العاشر

:الشهيد كارلمبيوس    اليوم الحادي عشر

:القديس مالتيوس بطريرك أنطاكيا ي عشر
   والقديس اسكندر الفّحام  اليوم الثات 

:القديس مرتينيانوس الناسك    اليوم الثالث عشر

:الشهيد فالنتينوس الكاهن    اليوم الرابع عشر

:الشهيدين فوستينوس الكاهن ويوتيناس الشماس    اليوم الخامس عشر

ي 
وت  :الشهيد تاوذورس التي     اليوم السادس عشر

:أغابيوس اسقف سينادا والبار كونرادوس    اليوم السابع عشر

:القديس لون الكبي  بابا روما    اليوم الثامن عشر

انيوس  :القديسي   ارشيبوس وفيلمون تلميذي بولس وتذكار الشهداء األساقفة تي  اليوم التاسع عشر

ي صور
   وسلوانوس والكاهن زينوبيوس ورفاقهم اللبنانيي   الذين استشهدوا ف 

ين:البار يعقوب تلميذ مار مارون    اليوم العشر

ون:القديس ارسطاطيوس بطريرك أنطاكيا    اليوم الحادي والعشر

ي أنطاكيا
 
ون:تذكار إقامة كرسي بطرس ف ي والعشر

   اليوم الثات 

ون: بوليكربوس أسقف ازمي      اليوم الثالث والعشر

ون:البارة مرغريتا التائبة    اليوم الرابع والعشر

ي 
ون:القديس فيليكس الثات     اليوم الخامس والعشر

ون:القديس بروفوريوس اسقف غزة والقديس اسكندر بطريرك االسكندريه    اليوم السادس والعشر

ون:القديس تالالوس    اليوم السابع والعشر

ون:الناسكتي   كورا ومارانا     اليوم الثامن والعشر

ون:تذكار البابا الون    اليوم التاسع والعشر



MESSES DES ENFANTS 
Les Samedis  à 18h30 

14 mars 2020                                                                18 avril 2020 

 02 mai 2020                                                               

يبدأ الصوم الكبير، نهار اثنين الرماد، حين تُرَسم إشارة الصليب المغّمسة بالرماد على جباه المعّمدين، 
المستعدين إلى تجديد حياتهم، وتغييرها وتحوليها نحو األفضل، من خالل توبتهم وصومهم، وصالتهم 
وممارسة أعمال الرحمة والمحبّة. قديًما كانت عادة ذّر الرماد على الرؤوس واألجساد، رمًزا لتطهير 

أُذكر يا “الجسد والنفس من الشوائب والخطايا، وتذكير اإلنسان بأّن جسده تراٌب وإلى التراب يعود. 
(. نعم، يعود اإلنسان الجسدّي إلى التراب. واألجدى أن 19: 3)تك ” إنسان أنَّك تراب وإلى التراب تعود

نعم، تعود نسمة الحياة التي نفخها هللا الخالق في ”.  أُذكر يا إنسان أنَّك من هللا وإلى هللا تعود“نقول 
أُذكر يا إنسان أنَّك تراب وإلى “تُعتبر آية  .”أُذكر يا إنسان أنَّك من الحياة وإلى الحياة تعود“التراب، 

أّن قلب الخاطئ، في الكتاب المقدّس، شبيهٌ بالرماد، وحياته أصغر “، من سفر التكوين، ”التراب تعود
فالّرماد هو عالمةٌ ماديّة لرمٍز مقدّس. إنّه ”.  من الطين. وأجر الخطيئة ال يمكن إالّ أن يكون رمادًا

 .عالمة ارتداٍد وتوبٍة وإقراٍر بالخطيئة والّضعف البشرّي الذي يُعبّر عن هشاشة الحياة اإلنسانيّة

اثنين الرماد هو مدخل إلى عبور الصحراء. هو بداية مسيرة نحو التحّول والتغيير، للدخول في   
حالة أفضل، على مختلف الصُّعد: الخالصّي والروحّي واإلنسانّي. تتطلّب بداية هذه المسيرة الروحيّة 
التواضع واإلّمحاء، واإلقرار بالخطيئة والّضعف، كما التوبة والتماس المغفرة، وموهبة الروح القدس 
وعطاياه. هذا كلّه، يصّب في خانة العمل الجادّ، إلصالح الذات وتنقيتها والدخول بعالقة جديدة ومتجدّدة 
مع هللا والذات واآلخر. نعم، إنّها مسيرة توبة داخليّة حقيقيّة نحو هللا، تتطلّب تجديدًا حقيقيًّا في مسيرة 
الذات، وتغييًرا جذريًّا في أعماق القلب والفكر، كما على صعيد المسلك والحياة، بأعمال منظورة 
وعمليّة، تبرهن عن التوبة، وتؤدّي نحو األفضل. بالتأكيد يُعطي كالم هللا ونعمته، والوعد بالملكوت 

 .والفردوس، السعّي المستمّر نحو الخالص

يدعونا اثنين الرماد، أي بداية الصوم الكبير، إلى خلع اإلنسان القديم )العتيق(، ولبس اإلنسان  
أي أن تُقلعوا عن  …][ أّما أنتم فما هكذا تعلّمتم ما هو المسيح“الجديد، على صورة السيّد المسيح 

سيرتكم األولى فتخلعوا اإلنسان القديم الذي تفسده الشهوات الخادعة، وتتجدّدوا روًحا وعقالً، فتلبسوا 
تبّصروا إذًا تبّصًرا حسنًا في  …][ اإلنسان الجديد الذي خلقه هللا على صورته في البّر وقداسة الحقّ 

سيرتكم فال تسيروا سيرة الجهالء، بل سيرة العقالء، منتهزين الوقت الحاضر، ألّن هذه األيّام 
(. أوليست هذه األيّام سيّئة؟ ما الذي يتوّجب علينا عمله؟ وكيف 16-15:  5و 24-20:  4)أفسس ”  سيّئة

نتصّرف؟ كيف نتحّضر الستقبال الرّب، وتسليمه الوزنات؟ هل نحن نسير فعالً على الطريق الصحيح؟ 
ماذا ينفع اإلنسان لو ربح العالم كلّه وخسر نفسه؟ وماذا “أّم أنّنا ابتعدنا عن الحقيقة؟ أََولَم نسأل ذاتنا يوًما 

 26-24: 16متى ” يعطي اإلنسان بدالً من نفسه؟

إّن زمن الصوم هو زمن طرح األسئلة الذاتية!! وبما أنّها مسيرة تجدّد وتغيير وتوبة، ال بدّ من  
أن نَِجدَ األجوبة الشافية ألمراضنا وجهلنا، وشتّى أنواع الضعف، وذلك بمصالحتنا مع هللا، والذات 

 .واآلخر. لننطلق من هللا لكي نتجدّد، عندئٍذ تتنقّى وتتجدّد ذواتنا

تُسهم التوبة في تحقيق المحبّة السامية، التي يتشارك بها أبناء األرض. فلنكن نور العالم،  
بشهادتنا وعيشنا، وإيماننا وقّوتنا الدائمة، األمر الذي يمنحنا التجدّد الحقيقي، فندخل في عالقة روحيّة 
عميقة، لهذا يصبح كلٌّ منّا شاهد وشهيد على حدٍّ سواء. فاإلنسان الصادق مع هللا شاهد على األرض، 
وشهيد، ألنّه مات عن أنانيّته وذاته، ومغريات الدنيا الفانية. فلتكن توبتنا طريق عودة إلى هللا، ومصالحة 

 .فعليّة مع ذاتنا ومع هللا ومع مساوئ الحياة البشريّة

«تجديٌد للحياة… اثنين الرماد»     



NOS ÉVÈNEMENTS 

QUÊTE 

GRAND MERCI 

“ الصينية”مجموع تقديمات   

 Du 16 au 21 Février 2020 
 

1001 .00$ 



ACTIVITÉS PAROISSIALES 

 

LUNDI:  
 

• Chorale  des enfants de 18h00 à 19h00 

• Chorale des adultes à 19h00 à 21h00, à l’Église. 

 

MERCREDI: 
 

• Réunion des Dames  de 19h00 à 20h30, à la Salle  de la paroissiale. 

 

JEUDI: 
 

• Chapelet à 18h30, à l’Église. 

• Messe  à 19h00 ,à l’Église. 

• Adoration Eucharistique à 19h30, à l’Église. 

 

VENDREDI: 
 

• 1er vendredi du mois : messe et adoration du Sacré-Cœur. 

• Réunion des Scouts de 19h00 à 21h00, à l’École. 

• Groupe Familial, chaque 15 jours, à 20h00 

• Formation Chrétienne, chaque dernier Vendredi du mois, de 19h30 à 20h30,  
à la Salle de la paroisse. 

 

SAMEDI: 
 

• École Arabe de 14h30 à 16h30, à l’École. 

• École  de  musique de 13h30 à 14h30 

• Catéchèse  de 16h30 à 18h00, à l’École. 

• Première Communion  de 16h30 à 18h00, à l’École. 

• Réunion des jeunes (12-17 ans) de 19h00 à 20h30, à l’École. 

• Messe à 18h30, à l’Église. 
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 مار بوليكربوس الشهيد

 فبراير ٣٢يحتفل في 

. َوَصلت إلَينا أعَماَل َشهادَتِِه 155شباط سنة  23و ِمن تاَلميِذ يوَحنا الَحبيب. إستُشِهدَ في 

 :بِالتَفصيِل، جاَء فيها ما يَلي

قاَل القاضي لألسقُف! "إْلعَِن الَمسيح" فأجاَب بوليكروس:"إنَّني أخدُُمهُ ُمنذُ ِست وثالثين َسنة 

ُف َعلى َمِلكي وُمخلِّصي؟ إني َمسيحي". وتَذَكُر أعماُل شهادَتِِه  َولَم يُِسئ إليَّ في شيء فَكيَف أَجدِّ

أنَّ الفََرَح كاَن يَطفَُح َعلى وجِهِه، َوَعيناهُ تَُشعَّاِن بِالنوِر الَحقيقي. َوكانَِت الُمحاكَمِة َعلَنِيَِّة أماَم 

 ."ًّ اليَهوِد والَوثنيين الصاِرخين:"َهذا هو ابو الَمسيحيين وهاِدُم آلهتِنا، فليُحَرق بوليكروس َحيا

ُزجَّ األسقُف في النار، فَلَم تَُمسَّهُ. ِحينئٍذ َطعَنَهُ الَجالدُ بالَخنَجِر، فَسالَت ِدماُؤه الطاِهَرة، 

ةِ الَمسيح. لَهُ الَمجدُ واالكراُم الى األبد، آمين ََ  َوأضِرَمِت الناُر َحولَهُ، فَصاَر ُمحَرَق

 أقوال القديسين

 ضروري تعرف

 الصّوم الكبير والقطاعة والصّوم القربانيّ 

بالّصوم، وما يتّصل به من قطاعة عن أكل اللّحم والبياض، ومن إماتات، نكفّر عّما ارتكبنا من خطايا وزاّلت  
ونقائص وإهمال لواجب؛ ونتشبّه بصوم يسوع ونشترك في آالمه من أجل فداء العالم؛ ونكتسب مناعة لإلرادة 

والّسيطرة على الذّات؛ وننتصر على تجارب الّشيطان وشهوات العالم. يدوم الّصوم الكبير سبعة أسابيع، استعدادًا 
لعيد الفصح. يبدأ في اثنَين الّرماد، وينتهي يوم سبت النّور ظهًرا. ويقوم على االمتناع عن الّطعام من منتصف 

 اللَّيل حتى الّساعة الثانية عشرة ظهًرا، وعلى القطاعة عن اللّحوم والبياض )الحليب ومشتقّاته والبَيض(.

آذار(،  19آذار(، مار يوسف )9يُفسَّح من الصوم والقطاعة أيّام الّسبوت واآلحاد واألعياد التّالية: األربعين شهيدًا )
آذار( وشفيع الرعيّة. أّما طيلة أسبوع اآلالم من االثنين إلى سبت النور فيبقى الّصوم والقطاعة  25بشارة العذراء )

 إلزاميَّين.

يُعفى من الّصوم والقطاعة على وجه عام المرضى والعجزة الذين يفرض عليهم واقعهم الّصحّي تناول الّطعام  
ليتقّووا وخصوًصا أولئك الذين يتناولون األدوية المرتبطة بأمراضهم المزمنة والذين هم في أوضاع صّحيّة خاّصة 

ودقيقة، باإلضافة إلى المرضى الذين يخضعون لالستشفاء المؤّقت أو الدّورّي. ومعلوم أّن األوالد يبدأون الّصوم 
 في الّسنة التي تلي قربانتهم األولى، مع اعتبار أوضاعهم في إيّام الدّراسة.

 هؤالء المعفيّون من شريعة الّصوم والقطاعة مدعّوون لالكتفاء بفطور قليل كاٍف لتناول الدّواء.

ونظًرا لمقتضيات الحياة وتخفيفًا عن كاهل المؤمنين والمؤمنات، تبقى شريعة القطاعة إلزاميّة، في األسبوع األّول 
 من الّصوم الكبير، وفي أسبوع اآلالم، على أن يعّوض َمن ال يستطيع االلتزام بالقطاعة بأعمال خير ورحمة.

أّما قطاعة يوم الجمعة فتبقى على مدار الّسنة. يُستثنى منها يوم جمعة أسبوع المرفع، وأّيام الجمعة الواقعة بين  
عيدَي الفصح والعنصرة، وبين عيدَي الميالد والدّنح. وتُستثنى أيّام الجمعة التي تقع فيها األعياد التّالية: ختانة 

 2كانون الثاني(، دخول المسيح إلى الهيكل ) 17الّطفل يسوع )أّول كانون الثاني(، عيد مار أنطونيوس الكبير )
أذار( عيد مار  9آذار(، عيد األربعين شهيدًا ) 2شباط(، عيد مار يوحنّا مارون ) 9شباط(، عيد مار مارون )

حزيران(، عيد  29آذار(، عيد القديَسين الّرسولَين بطرس وبولس ) 25آذار(، عيد بشارة العذراء ) 19يوسف )
آب(، عيد قطع رأس يوحنا  15آب(، عيد إنتقال العذراء ) 6حزيران(، عيد التّجلّي ) 30الّرسل اإلثنَي عشر)

أيلول(، عيد الحبل بسيّدتنا  14أيلول( عيد إرتفاع الّصليب المقدّس ) 8آب(، عيد ميالد العذراء ) 29المعمدان )
كانون األّول(، عيد شفيع الّرعيّة، عيد قلب  25كانون األّول(، عيد ميالد الرّب يسوع ) 8مريم العذراء بال دنس )

يسوع. ويبقى التّذكير بالّصوم القربانّي، وهو اإلنقطاع عن الّطعام إستعدادًا لتناول القربان األقدس خالل الذبيحة 
اإللهيّة، أقّله ساعة قبل بدء القدّاس اإللهي. هذا باإلضافة إلى المحافظة على حالة النّعمة والحشمة في الّلباس 

 والخشوع، واستحضار المسيح الرّب الحاضر تحت شكَلي الخبز والخمر.



 كلمة األبونا شربل

MESSES ET INTENTIONS 

 Samedi  22  février 2020  à 18h30   à  l’intention : 

 des Ansciens  Scouts Du Liban. 

 Dimanche 23 février 2020  à 11h00   à  l'intention: 

 Soeur Afdokia Zeidan offerte de son Neveu Ghazi  Zeidan et 

sa Famille. 

 Aida Saad Azar offerte de ses enfants Catherine et Charles. 

 Thérèse Jamal Khreich offerte de sa sœur Souad et son 

époux et la Famille 

 Les couples. 

    Jeudi 27 février  2020  à 18h30   à  l'intention  

 des familles Monoparentales             

Les Messes seront Célébrées par :  P. Charbel Geagea m.l  

 نشاهلل بيتهنّو

 اليوم الجميع معزوم على العرس، والحضور واجب.

من ضمن المعازيم يسوع ومريم والتالميذ، الكل فرحان والمساعدة مطلوبة ألنو الدعوة عامة،  وبهيدا العرس 
 اآلب السماوي. عما حدا إلو إسم إال يسوع ومريم، ألنو العرس هو الحياة الحياة االبدية م

ولكن بهالعرس في أمور أساسية متل العريس والعروس وهني كل شخص منا. وبالعرس ضروري الرقص 
والغنى وهيدي حال المالئكة والتمجيد بالسما. بالعرس كمان ضروري الخمر، وهيدا سّر التعبير عن الفرحة، 

 ولكن إذا انفقد الخمر؟ كيف بيكّمل العرس؟

 هونيك كان فيه ستة جران للمياه وللتطهير وهني ذاتن صاروا ستة جران خمر، يلي بدورو تحّول لدم المسيح.

 

 الكل مركز على المي يلي صارة خمر ، وعلى السترة والخوف من الجرصة...

 ولكن عمق الموضوع انو بهيدا العرس انقلبت الموازين كلها:

 ألنو المياه المخصصة للتطهير بطلت قادرة تطهر، وصار محلها دم المسيح الغافر الخطايا.

 ألنو العريس مش دريان بنقص عرسو ، كان في مريم تسأل وتسهر وتهتمّ 

ألنو الخدم كانت شغلتهن الخدمة وتأمين حاجات الناس والمعازيم، صاروا اليوم أول شهود لعمل هللا حتى قبل 
 التالميذ.

 وألنو رئيس المتكأ يلي شغلتوا يرّحب ويتأهل بالجميع صار هوي الضيف وصار الضيف )يسوع( رب البيت.

 بعدكن عن تسألوا شو آلزم للعرس؟؟؟

 الجواب هوي الزمكن يسوع.

 وانشاهلل بيتهنّو


