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Bureaux ouverts:  
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Bulletin hebdomadaire Le 16  janvier  2022 

PAROISSE SAINT-JEAN L’APÔTRE 

Église Catholique Maronite 

مونتريال -رعية مار يوحنا الرسول  
https://www.paroissestjeanlapotre.ca 

“Ensemble en Famille, Agir pour bâtir” 

 األحد الثاني بعد الدنح: إعتالن سّر المسيح للرسل

Témoignage des premiers disciples 

Épître : 2 Co 4 : 5-15 

Évangile : Jn 1 : 35-42 

 Pourquoi Jean-Baptiste, au lieu de 
parcourir toute la Judée pour annoncer Jé-
sus en tous lieux, se tient-il sur les bords du 
Jourdain, attendant pour le faire connaître, 
que le Sauveur vienne le trouver? Parce 
qu'il réservait cette mission aux œuvres 
mêmes de Jésus-Christ. Si un autre eût par-
couru la Judée pour annoncer Jésus-Christ, 
on eût pu l'accuser d'agir par un motif tout 
humain, et sa prédication eût donné lieu à 
mille soupçons. Mais voyez comme Jean-
Baptiste rend témoignage non seulement de 
la voix, mais des yeux: «Et regardant Jésus 
qui s'avançait, il dit: Voici l'Agneau de 
Dieu». Le discours de Jean-Baptiste ne 
contient aucune prière, aucune instance, il 
se contenta d'exprimer son admiration à la 
vue de Jésus, il l'appelle l'Agneau par ex-
cellence. 

 Jean voit notre vocation comme une 
réponse aux paroles de Jésus « Venez et 
voyez ». Ceci est une invitation à arriver à 
connaître Jésus. Par cette pa-
role: «Venez», le Christ nous invite à la vie 
active, et par cette autre: «Voyez», à la vie 
contemplative.  



"  الدنحتفسير أيقونة "   

“Quête en ligne”
Paroisse Saint Jean L’Apôtre 

Chers frères et sœurs 

Notre famille paroissiale compte beaucoup sur votre gé-

nérosité pour assurer sa continuité; Merci d’utiliser une 

des différentes méthodes de contribution suivantes: 

♦ PayPal (cliquer ici)

 Prélèvement mensuel, veuillez nous envoyer un chèque barré. 

 Chèques postdatés (hebdomadaire, mensuel ou annuel) au nom 

de la paroisse. 

 E-Transfer, directe au compte de la paroisse, en utilisant le 

courriel : 

e-transfer@paroissestjeanlapotre.ca 

(un reçu pour fin d'impôt vous sera émis et envoyé) 

ي معظم أيقققونقا  
 
اق هذه، عنارصها موجودة ف أيقونة اإلشر

 ، ي
الدنح لدى كل التقاليد اإليقققونقوفقةا قيقةرص القعقنق ق الق قالقو  

و انيا(، رمق  لقاقققالقو ولاقويق  القذ   اآلب بظهور اليد )خير
ي 
 
سمعنقاه ولقم نقةه بص باقورة اإللقت القمقتقعقمقد، القمقعقتقمقد ف
األردن عىل يد سابق  وصابغ رص الةوح بشكل حمامة ينحدر 
،  ققوق رأ. اإللققترص الققمققامقق ققة هققةعققوا حققامققاقق ر   مققت األعققافي
ي ُيةم  لقهقا بشقعقاقة 

المناديل لتنشيف العمةة المعتمدة والت 

ي
ة خاصة لتقايدنقا اليقنقا   النار الطا ية عىل المياهرص بنها مير 

، ام أن جقققمقققا القققنقققار والقققمقققا  هقققو صقققورة لقققعقققمقققا  ي
القققمقققارو  

القاهقو  والقنقاسققو ، بشقققا الققت   القمقتقق  ق ، بقكقمققا 

.  ألوهيت  وا مانيت 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=QHVMTW5MJV2KU&source=url
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.paypal.com%2Fcgi-bin%2Fwebscr%3Fcmd%3D_s-xclick%26hosted_button_id%3DQHVMTW5MJV2KU%26source%3Durl&data=02%7C01%7C%7Ce5493ac30d4e408984a108d7cc4d04b7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.paypal.com%2Fcgi-bin%2Fwebscr%3Fcmd%3D_s-xclick%26hosted_button_id%3DQHVMTW5MJV2KU%26source%3Durl&data=02%7C01%7C%7Ce5493ac30d4e408984a108d7cc4d04b7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7


االلالقديس أنطونيوس الكبير  

يس العظيم في مدينة كوما في صعيد مصر نحو السنة  . َوقد كتب سيرته 152ُولد هذا القد ِّ
يس أثناسيوس بطريرك االسكندري ِّة معاصره، قال: "ُولد أنطونيوس في مصر من أبَوين  القد ِّ

. سمع يوماً  نًّا، فكان لها األخ الشفيق المحب  مسيحيَّين تقيَّين. توفي والداه تارَكين له أختاً دونه سِّ
ه للمساكين  كالم اإلنجيل المقَّدس: "إن كنت تريد أن تكون كامالً فاذهب َوبِّْع كلَّ شيٍء لَك وأَعطِّ

(. فكان لهذه اآلية وقعُها العميق في 12: 21فيكون لك كنٌز في السماء وتعال اتبعني" )متَّى 

ه على الكنائس والفقراء.  ع ما خصَّ قلبه، فمضى فَبَاع ما يملك، تاركاً لشقيقته نصيبها، ووزَّ
ل ومطالعة األسفار  واعتزل الدنيا. وأخذ يزور النسَّاك، صارفاً أكثر أوقاته بالصالة والتأمُّ

ا أنطونيوس فكان ينتصر على هذه التجارب بالصوم  به. أمَّ المقدَّسة. فََحَسدَه الشيطان وأخذ يجر ِّ

ل. ولم يكن يقتات بسوى الخبز والملح وقليل من الماء  .والصالة والتأمُّ
وبالرغم من انتصاراته على التجارب، لم يكن الشيطان لينفكَّ عن منازلته. وانفرد في 

بٍَة،  الصحراء ودخل قبراً قديماً أقام فيه أشهراً. وما زال الشيطان يهاجمه بُِّصَوٍر حيوانيٍَّة ُمرعِّ

لكنَّه كان يقاومها بمعونة هللا. وفي هذا العراك الهائل أشرق في ذلك الكهف نوٌر سماويٌّ وظهر 
: "كنُت هنا، يا  الربُّ يسوع. فصرخ أنطونيوس: "أين كنت يا سي ِّدي؟" فأجابه الربُّ

ل ومناجاة  أنطونيوس، أشاهد جهادك". ثمَّ توغَّل في صميم الصحراء، واستأنف حياة التأمُّ

ه فأخذوا يأتونه من كل ِّ صوب. وطلب  الخالق مدَّة عشرين سنة، إلى أن عرف الناس بمقر ِّ
الكثيرون منهم أن يَقبَلَهم في عداد تالميذه، فأجاب طلبهم ونزل معهم إلى ضفاف النيل، حيث 

 .أنشأ لهم أديرة عديدة
َوَكثَُر عدد الرهبان جدًّا وانتشر عبير الفضائل المسيحيَّة في تلك البراري. وكان أنطونيوس 

يزور األديار ويثب ِّت الرهبان في دعوتهم. ومن أقواله المأثورة: "يا بنيَّ ال تهمل ذكر األبدية؛ 
قل لنفسك في كل ِّ صباح أنَّك ربَّما ال تعيش الى المساء، وعند المساء أنَّك ربَّما ال ترى نور 
 ."النهار. قاوم التجربة بشجاعٍة، إنَّ الشيطان ضعيف أمام الصوم والصالة وإشارة الصليب

ثار االضطهاد بشدَّة على المسيحي ِّين، فهبَّت نار الغيرة في قلب أنطونيوس  122وفي السنة 
عهم على  د عزائم الشهداء ويرافق المسيحي ِّين الى المحاكم ويشج ِّ فََساَر إلى اإلسكندريَّة يشد ِّ

ا خمدت نار االضطهاد، عاد إلى صومعته يتابع حياته النسكيَّة. َوَمنَّ هللا  الثبات في اإليمان. ولَمَّ

عليه بموهبة شفاء األمراض وطرد الشياطين، فتقاطر الناس إليه أفواجاً فخاف من روح 
ية تيبايس العليا. وبعد أن عثر رهبانه عليه زار أدياره وحثَّ الرؤساء  الكبرياء، فهرب الى بر ِّ
ل  يس بوال أوَّ والرهبان على مواصلة السير في طريق الكمال، وعاد إلى خلوته. ثمَّ زار القد ِّ

يس. وفي السنة  ، ازدادت هرطقة األريوسي ِّين تفشيًّا 115النسَّاك كما ذكرنا في ترجمة هذا القد ِّ
بر سن ِّه، فخرجت  يس أثناسيوس إليها فلبَّى أنطونيوس الدعوة، ُرغَم كِّ في اإلسكندريَّة، فدعاه القد ِّ
هم من الهرطقة األريوسيَّة، ويبَّين لهم أنَّ المسيح إلهٌ َحقٌّ وإنساٌن  المدينة الستقباله. فأخذ يحذرَّ

. ثمَّ عاد إلى جبله. وكانت له المنزلة الكبرى لدى العظماء والملوك، ال سيَّما الملك  َحقٌّ
 .قسطنطين الكبير الذي كتب إليه يطلب صالته وشفاعته

ضاً الجميع على الثبات في طريق  وفي المرحلة األخيرة من حياته، زار أديرة رهبانه ُمَحر ِّ

وله من العمر مئة وخمس سنين. من تركته  153كانون الثاني سنة  21الكمال. ورقد بسالٍم في 
هها إلى بعض أديرة المشرق. والرهبانيَّات المارونيَّات  الروحيَّة سبع رسائل شهيرة كان قد وجَّ
الثالث أبت إِّال أن تُدَعى باسمه المبارك منذ نشأتها وأن تتبع طريقته النسكيَّة. ولذلك حق  له أن 

يدعى "كوكب البرية" ومجد الحياة الرهبانيَّة وشفيع الجماعات واألفراد في كل ِّ مكان وزمان. 
 .صالته معنا. آمين



ّ   لاّ    لد إّن دعوة التالميذ األوائل، ثّم الرسلل االثلنلي ع لر، لثل ث

جدًّا، في حياة يسوع العلنيّة ورسالته اللاللاللةليّلة، للدي اّنل ليللليّليل  

ا ومميًّزا، إذ يلذرلر أّن  األربعة، لكّ  اّن يلّي يوحنّا يعطيها طابعًا خاةًّ

تالميذ يسوع األوائل رانوا تالميذ المعمدان، و كذا يكون المعمدان قلد 

 يَّأ ليسوع بصورة مباشرة، ال بال هادة والعماد ف لسل ، بلل بلدعلوة 

 .«عليه  و أن يزيد، وعلّي أنا أن أنقص»تالميذه إلى اتّباع يسوع: 

 

شكَّ أناس من كنيسة قورنتس برسولي ة بولس ورسالته، الرسالة : 

ألن ه لم يتتلمذ ليسوع التاريخي  كالرسل االثني عشر. فاضطُططرَّ الطرسطول 

أن يدافع بكل  قواه، ُمثبتًا رسالته وخدمته ومواظبته عطلطى الطعطمطل بطدون 

ملل، مؤك دًا أن ال شيء، حت ى وال الموت نفسه، يستطيع أن يطثطنطيطه عطن 

التجد د في المسيح، كل  يوم. ويُطعطيطد فَْضطل خطدمطتطه الطرسطولطي طة، ال إلطى 

كفاءته البشري ة، بل إلى حضور هللا الفاعل فيطه، وإشطراق نطور مطعطرفطة 

ر لنطا حطقطيطقطة واقطع الطرسطول  مجد هللا له في وجه المسيح يسوع. ويصو 

بصفات مترادفة ومتناقضة: فرسالته ضيق وَسْحق، واضطططهطاد ومطوت 

مع المسيح المصلوب المائت، ومجد وحياة أبدي ة مع الرب  الحي  الطقطائطم. 

 وهذا يُطبَّق على جميع الرسل الباقين.

 

شهادة المعمدان ليسوع أمام تالميذه هي دعوة مطنطه لطهطم اّن يل : 

، ال يذوقه إال  من يلطحطق  ليتبعوا يسوع. وات باع يسوع هو اختبار شخصي 

بيسوع إلى حيث هو ُمقيم، فيُقيم عنده، ويراه ويسمعه، ويُعلن لطه يسطوعُ 

ه، وحينئذ يروح بدوره يشهد ليسوع، ويطجطذب إلطيطه مطؤمطنطيطن ُجطدُدًا  سرَّ

 وتالميذ. وهكذا فدعوة أندراوس ويوحن ا تبقى مثاالً للدعوة المسيحي ة.

 

إّن رنيسة العهد ال ديد قائمة على  ؤالء اللرسلل االثلنلي ع لر، 

 .رما قامت جماعة العهد القديم على أوالد يعقوب االثني ع ر

  ''ماذا تطلبان؟؟؟  ''  



Messes  hebdomadaire desHoraire 

 Online 

Samedi 15 janvier 2022 

18h00 Chapelet. 
18h30 Messe à l’intention des Enfants. 

  

Dimanche 16 janvier 2022 

11h:00  

• Messe  et rite de l’encens à l’intention de Ghazi 

Saker 1 an et son épouse Samira Naddaf  offerte 

de leur fille Chantale sakr . 

• Messe  et rite de l’encens à l’intention de Nadim Al 

Chakar offerte de son ami Ralph Nahhas. 

  

  

Jeudi 20 janvier 2022 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention des Malades. 
11h30 Adoration et confession. 

  

Vendredi 21 janvier 2022 

18h00 Chapelet. 
18h30 Messe à l’intention des paroissiens. 



 قصة روحية
ة قروش ي والعشر  الصب 

ي 
، ولم يرتدي فز له الحقنر ز

، خارج منز ي بالرغم من الطقس البارد والثلج المتساقط، كان يجلس هذا الصب 
 رجليه، سوى حذاء رقيقا، ال يصلح حبى أليام الصيف. 

لكن من غنر …  لقد كان يحاول بأقىص جهده، ليفتكر، عما يقدر أن يقدمه ألمه بمناسبة عيد الميالد
ء ما، فليس بحوزته أي من المال… نتيجة ي

ي شر
ا، حبى لو إستطاع أن يفتكر فز بل ومنذ، …فقد حاول كثنر

ي حالة فقر مدقع دائم، فكانت والدته تعمل بأقىص جهدها، لكن هيهات 
ي والده، وهم يعيشون فز

توفز
 تسد جوعها وجوع أوالدها الخمسة. 

لكن تلك األم بالرغم من فقرها، كانت تحب أوالدها محبة، بال …  فلم يكن لها إال دخال ضئيال
ي حزينا للغاية …نهاية أما هو وأخيه …  فلقد إستطاع أخواته الثالثة، إعداد هدية ألمه…  كان هذا الصب 

ء، واليوم هو آخر يوم قبل الميالد ي
اء أي شر ، فلم يستطيعا شر ي دموعه، ثم  …الصغنر مسح هذا الصب 

ة عىل األماكن المزينة والحوانيت المليئة بالهدايا  ي نظرة أخنر
أخذ يسنر بإتجاه المدينة، ليلقى

ي الرابعة  …واأللعاب
، بعد أن فقد ابوه وهو فز ز ، يبلغ سبعة سنير ي صغنر لم يكن األمر سهال، عىل صب 

ي األوالد
كان ينظر من خالل الواجهات، اىل كل  …من عمره، فلم يكن له أب ليحتضنه ويلعب معه كبافى

قان ي الداخل، وعيناه تن 
ء جميل للغاية… ما فز ي

. … كان كل شر ي
 لكن لم يكن بمتناوله عمل أي شر

ل، وهو يسنر حزينا منكس الرأس ز ي بالعودة اىل المنز … بدت الشمس تعلن مغيبها، فهّم هذا الصب 
ي مشعا، وإذ به يلتقط  ء يلمع عىل األرض، إندفع هذا الصب  ي

قروش من عىل  01وفجأة، إذ به يرى شر
ي حوزته …  األرض

د، إذ كان فز ا عظيما، ولم يعد يباىلي بالن 
ز مأل الفرح قلبه، وإذ به يشعر وكأنه يملك كنز

ة قروش ء ما …عشر ي
اء شر ه يستطيع شر

ّ
لكن يا لخيبة األمل، عندما أعلمه … دخل إحدى الحوانيت، عل

ء ب  ي
اء أي شر ي حانوت آخرا لبيع  قروش ..  01صاحب الحانوت، بأنه لن يستطيع شر دخل هذا الصب 

بعد بضعة دقائق، سأله صاحب الدكان عما  …الورود، كان هناك العديد من الزبائن، فانتظر دوره
ي اىل صاحب الدكان ال …  يريد اء  01قدم هذا الصب  ي حوزته، ثم سأل إن كان بإمكانه شر

ي فز
قروش البى

… نظر صاحب الدكان اىل هذا الولد الصغنر مليا، ثم أجابه…  وردة واحدة ألمه بمناسبة عيد الميالد
ي قليال

ي عمله… إنتظرنز
دخل صاحب الدكان اىل الغرفة الداخلية، ثم بعد قليل  …سأرى عما بإستطاعبى

ي الجمال من قبل، ثم أخذ 
هما فز ي نظنر ي يديه إثنتا عشر وردة حمراء، لم يرى هذا الصب 

عاد وهو يحمل فز
ي علبة بيضاء

ها، ثم وضعهما بكل عناية فز وقدمهما اىل …  صاحب الدكان، يضع بجانبهما الزينة وغنر
، وقال:  ي   قروش من فضلك أيها الشاب.  01ذلك الصب 
ء ب … لقد قال له صاحب الحانوت اآلخر… هل يعقل ما يسمع ي

اء أي شر … قروش 01لن تستطيع شر
دد الولد فقال له …فهل يعقل ما يسمعه ي ورود ب …  شعر صاحب المحل بنى  01أنت تريد أن تشنى

بكل شور أجاب الولد، معطيا  …  قروش فهل تريدها 01قروش، أليس كذلك؟ فإليك هذه الورود ب 
 …كل ما لديه لصاحب الدكان

، ثم وّدعه قائال ي . … فتح صاحب الدكان الباب للصب    ميالد سعيد يا إببز
ي ذلك اليوم

له، وأخن  زوجته باألمر العجيب الذي حصل معه فز ز
فقال …  عاد صاحب الدكان اىل منز

ي هذا اليوم وبينما أحضز الورود…  لها
ي صوت يقول، إنتخب …  فز

وردة حمراء من أفضل  01جائبز
 
 
ي لديك، وضعهما جانبا

ي شعرت بقرارة …  لم أدري معبز هذا الصوت…  لهدية خاصة…  الورود البى
لكنبز

َّ ان أطيعه ي عىلي
ي صغنر تبدو عليه عالمات الفقر …  نفسي بأنه ينبغز ي صب 

وقبل أن أقفل الدكان، جائبز
ي ألمه وردة واحدة، ومقدما ىلي كل ما يملك، 

وأنا إذ نظرت إليه،  …قروش 01والعوز، راغبا أن يشنى
ء ألقدم ألمي عىل عيد الميالد ي

ي سنه، كيف لم أملك أي شر
، كيف عندما كنت فز وذات …  تذكرت نفسي

 …لم أنسه اىل هذا اليوم… مرة عمل مغي إنسانا لم أعرفه من قبل معروفا
 …ثم إحتضنا بعض وشكرا هللا … ونظرا اىل بعض… إمتألت عينا الرجل وزوجته بالدموع

مغبوط … ولكن ال تنسوا فعل الخنر والتوزي    ع النه بذبائح مثل هذه يّش هللا … يقول الكتاب المقدس
  هوالعطاء اكنر من األخذ

http://story4free.blogspot.com/2013/02/blog-post_9.html
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 أسماء في السماء

  
 
 كانون الثان

 

   :يذكار ختانة الةب يموع والقديم ر  باسيايو. وفةفورنو.اليوم األول

  
 
و. األو  بابا رومااليوم الثان    :سافمي 

ي والشهيد فةديو.اليوم الثالث
ي ماخ     :النت 

   :القدي  فايو. بابا رومااليوم الرابع 

   القدي  لوص أو  النماكاليوم الخامس: 

   :اعتماد الةب يموعاليوم السادس

   :يذكار مديح مار يوحنااليوم السابع

   الشهيد كاريارنو.اليوم الثامن: 

اييو.اليوم التاسع    :القدي  اوسي 

   :القدي  فرنغورنو. النيصي اليوم العاش  

   :القدي  ياودوسيو.اليوم الحادي عش  

  عش  
 
   :الشهيدة ياسيانااليوم الثان

   :القدي  يعقوب أيقف نايب ر  اليوم الثالث عش  

    :القدي  هيارنو.اليوم الرابع عش  

ي اليوم الخامس عش  
   :القدي  نياو. و يوحنا الكوخ 

   :يذكار ساسل مار بطة.اليوم السادس عش  

   :القدي  انطونيو. الكبير اليوم السابع عش  

ي رومااليوم الثامن عش  
 
لا  اصس ندر  ويذكار قيام كةسي مار بطة. ف    :القدي  كير

   :القدي  مكارنو. اصس ندر اليوم التاسع عش  

ين    :القدي  ا تيمو. الكبير اليوم العش 

ون    :الشهيد سيباستيانو.اليوم الحادي والعش 

ون   والعش 
 
   :القدي  ييموياو. والشهيد ا مطاسيو.اليوم الثان

ون    :القدي  كايمنضو. أسقف أنقةه والبابا شجيو. األو اليوم الثالث والعش 

ون    :القديمة أوساليا والقدي  دوسيتاو. الناسكرص اليوم الرابع والعش 

ون    :يذكار ايمان لول  الةسو  واعتمادهاليوم الخامس والعش 

ون    :الشهيدة أفن  البتو اليوم السادس والعش 

ون:     األرماة البارة باوصاليوم السابع والعش 

ون:     القدي  ا ةام مافان البيعةاليوم الثامن والعش 

ون    :القدي  باديو. والشهيد اليوليطو.اليوم التاسع والعش 

   القدي  م ميمو.اليوم الثالثون: 

  :الشهيدة يرنفانيا والشهيد اكاكيو. ور اق اليوم الحادي والثالثون
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 من ضيعنا اللبنانية - 011طبيعي %  -شغل بيت 

Home made - 011% Natural 

From our Lebanese villages 
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"Je Crois " 

L’œuvre du Christ dans la liturgie 

Le Christ glorifié... 

2084 " Assis à la droite du Père " et répandant l’Esprit Saint en son 

Corps qui est l’Église, le Christ agit désormais par les sacrements, insti-

tués par Lui pour communiquer sa grâce. Les sacrements sont des 

signes sensibles (paroles et actions), accessibles à notre humanité ac-

tuelle. Ils réalisent efficacement la grâce qu’ils signifient en vertu de 

l’action du Christ et par la puissance de l’Esprit Saint. 

2085 Dans la Liturgie de l’Église le Christ signifie et réalise principale-

ment son Mystère pascal. Durant sa vie terrestre, Jésus annonçait par 

son enseignement et anticipait par ses actes son Mystère pascal. Quand 

son Heure est venue (cf. Jn 21, 2 ; 21, 2), il vit l’unique événement de 

l’histoire qui ne passe pas : Jésus meurt, est enseveli, ressuscite d’entre 

les morts et est assis à la droite du Père " une fois pour toutes " (Rm 3, 

20 ; He 1, 11 ; 1, 21). C’est un événement réel, advenu dans notre his-

toire, mais il est unique : tous les autres événements de l’histoire arri-

vent une fois, puis ils passent, engloutis dans le passé. Le Mystère pas-

cal du Christ, par contre, ne peut pas rester seulement dans le passé, 

puisque par sa Mort il a détruit la mort, et que tout ce que le Christ est, 

et tout ce qu’Il a fait et souffert pour tous les hommes, participe de 

l’éternité divine et surplombe ainsi tous les temps et y est rendu présent. 

L’Événement de la Croix et de la Résurrection demeure et attire tout 

vers la Vie. 

... dès l’Église des Apôtres ... 

2083 " De même que le Christ fut envoyé par le Père, ainsi lui-même 

envoya ses apôtres, remplis de l’Esprit Saint, non seulement pour que, 

prêchant l’Évangile à toute créature, ils annoncent que le Fils de Dieu, 

par sa mort et par sa résurrection, nous a délivrés du pouvoir de Satan 

ainsi que de la mort, et nous a transférés dans le Royaume de son Père, 

mais aussi afin qu’ils exercent cette œuvre de salut qu’ils annonçaient, 

par le Sacrifice et les sacrements autour desquels gravite toute la vie 

liturgique " (SC 3). 



 رلمة االبونا شربل
 أي  تقيم؟

 “.هذا هو حمل هللا”نتأمل اليوم مشهد يوحنا يرشد تالميذه الى يسوع، ويقول لهم:  

 “أين تقيم؟” عندما رأى التلميذين يسوع، تبعاه وسأاله: 

 القوة في هذا المشهد، ترتكز على إت باع الثلميذين ليسوع. 

 لم يترددا، ولم يتأخرا، ولم يفكرا كيف ستكون رد ة فعله اذا رآهم يتبعونه.

 لم يفك ر التلميذين ماذا سيجنيان او يربحان من استباعه، انما تبعاه وسأاله أين تقيم؟

د، يتبع يسوع. ولكن السؤال األول :   هذان التلميذان يمثالن كل مؤمن معم 

 هل هذه حال المعمدين؟ 

 هل يتبعون يسوع؟ او انهم يبحثون عن مجد ارضي في ظل يسوع؟

 لو َسأََلنَا الناس: ايها المؤمن والمؤمنة أين هو يسوعكم؟ أين يُقيم يسوعكم؟

 كردة فعل، قد يجتهد البعض  منا ويعطي االجابات التقليدية.

 ولكن األهم من الجواب هو معرفتنا نحن، هل حقاً نعرف أين يقيم يسوع؟

 اذا كنا نعلم أين يُقيم، يأتي من يسألنا أيضاً كم مرة نذهب اليه؟ او هل أقمنا عنده.

 وان قلنا ال نعرف فاالمر سيكون محرجاً.

 بالحقيقة، مشهد اتباع يسوع، هو المسار الطبيعي لكل مؤمن.

كثير ما نحاول ان نرسم خريطة لحياتنا، ونحاول إيجاد ضمانات لتأمين حياتنا وتقدمنا 

 وحاجاتنا... ولكننا ننسى أن نسأل عن طبيعة هذه الضمانات الزمنية.

د ولقاء محدود.  بالحقيقة، ان اتباع يسوع هو مشروع حياة كاملة، وليس مجر 

 األهم اليوم:

 ان نبقى قادرين على  معرفة يسوع.

 وان على أساس معرفتنا بيسوع يكون اتباعنا له أكيد.

 ألنه رلما زادة معرفتنا بالرب، رلما طالت إقامتنا معه أرثر. 


