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Bulletin hebdomadaire Le 23 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 الثالث من زمن الدنح: إعتالن يسوع لنيقوديموس

Troisième Dimanche de l’épiphanie  

Galates: 3:23-29 

Jean 3: 1-16 

1. « Il vint trouver Jésus pendant la nuit. » 

Nicodème était un sage, un homme 

courageux qui cherchait sincèrement la 

vérité. En tant que pharisien il ose aller 

vers Jésus, pour l’instant de nuit ; mais au 

moment de l’épreuve de la croix, il sortira 

au grand jour pour recueillir le corps de 

Jésus. Seigneur Jésus, comme Nicodème, 

nous sortons de la nuit de nos vies et nous 

venons à toi qui nous donnes la lumière, à 

toi qui as les paroles de vie éternelle. 

2. « Amen, amen, je te le dis, personne, à 

moins de renaître, ne peut voir le règne de 

Dieu ». L’homme est appelé à une vie 

nouvelle ! Non pas selon la chair, mais 

selon l’Esprit. Cette nouvelle naissance est 

la vie dans l’Esprit. Vivre dans une dimen-

sion de foi, d’espérance où les réalités sur-

naturelles nous semblent presque na-

turelles. 

La vie dans l’Esprit, c’est découvrir que 

Dieu habite au plus intime de nous-mêmes 

et pouvoir dire comme Saint Paul « Ce 

n’est plus moi qui vis mais Dieu qui vit 

en moi ». 



"  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 
قق  ،  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


 

  ''جاء ليال الى يسوع ''  

  :لقاء يسوع ونيقوديموس يفتتح سلسلة من ثالث لقاءات

لقاء يسوع و"المعلم في اسرائيل" الذي عرف الوحي وقبله وينتظر خالص اسرائيل، ولقاء 

( )الشعب الذي قبل الكتاب ولكنه ابتعد عن الهيكل 42-1، 4يسوع والمرأة السامرية )يو 

  .(...44، 4واختلط بالغرباء( وفي النهاية الرجل الوثني )

  .رسالة يسوع بدأت تعتلن في يوحنا، جاء ليعلن ارادة اآلب للعالم كله بدءا من الشعب اليهودي

  :لقاء يسوع ونيقوديموس هو لقاء تملؤه التناقضات

نيقوديموس جاء ليرى النور، لكنه جاء ليالً: هل هو الخوف من ان يتّهم بأنه تابع ليسوع 

فيفصل عن المجمع؟ سوف يشار دوما في االنجيل الرابع الى نيقوديموس بأنه "الذي جاء ليال 

(. انما الليل هو وقت الصمت، ومعّلمو اسرائيل كانوا يختارون 41، 11؛ 05، 7الى يسوع" )

  الليل للتأمل في كلمة هللا ودرسها: نيقوديموس اتى ليتأمل في المسيح كلمة هللا؟

هو التناقض الثاني الذي يورده يوحنا: نيقوديموس هو ممثل الشعب اليهودي في  :نحن نعرف

لقاءه بالمسيح، والشعب اليهودي يعرف الكتب وكالم االنبياء، انما المعرفة العقلية غير كافية. 

للدخول في عالقة مع المسيح ال تكفي المعرفة بل الحب، العودة الى حالة الطفولة، لذلك جوابا 

  .على معرفة نيقوديموس، يدعوه المسيح ألن يولد من جديد

التناقض الثالث: كيف يمكن لشيخ ان يولد ثانية. الكلمة اليونانية التي استعملها  :يولد من جديد

الوالدة منذ  –الوالدة من اعلى  –الوالدة من جديد  -يوحنا يمكنها ان تحتمل اكثر من معنى: 

البدء. وباستعماله لهذه العبارة اراد يوحنا من القارىء ان يفهم قول المسيح بالمعاني الثالثة: 

فالوالدة من جديد هي الوالية من اعلى، اي الوالدة من الماء والروح، ففي المعمودية ال يشيخ 

  .وال طفل، نولد كلنا ابناء هللا بالنعمة

هذه الوالدة من اعلى هي والدة االنسان الروحي، لذلك يقول يسوع لنيقوديموس: "مولود الجسد 

جسد" بينما نيقوديموس، ممثل لكل يهودي يريد اتباع المسيح، مدعو ألن يولد من جديد بقلب 

  .(11، 11جديد )حز 

هو ايضا استعامل لغوي للعب على الكالم فروح وريح لها نفس الكلمة  ،الريح والروح -

اليونانية، ونيقوديموس الذي لم يفهم اوال الفرق بين الوالدة من جديد )جسديا( والوالدة من عل 

)روحيا( لن يفهم الفرق بين عمل الروح الذي يهب، مثل الريح ال يقدر االنسان ان يعرف 

مصدره )عودة الى فعل "عرف" الذي بدأ حديثه به نيقوديموس( مولود الروح هو مثل الريح 

  ."الروح، مصدره الهي ال جسدي لذلك ال يمكن لمن هو تحت عبودية المادة ان "يعرفه –

 

: نيقوديموس جاء الى يسوع قائالً: نحن التناقض الكبير هو جهل المعلم الكبير نيقوديموس -

يظهر جهل المعلم اليهودي  15-1نعلم يا معلم ان هللا ارسلك معلماً واراد اختباره. وفي اآلية 

وتتجلى معرفة يسوع الناصري: ال يمكن التعرف على يسوع كمرسل من هللا ومسيح الرب فقط 

على ضوء العقل او الكتب، بل هي دعوة لاليمان والدخول في عالقة شخصية، عالقة ايمان 

  .ومحبة

 

: هذا االنتقال يشير الى ان من يتكلم اآلن هي جماعة الكنيسة التي االنتقال من األنا الى النحن -

اخذت على عاتقها اكمال عمل يسوع وهي تقول ما تعلم، ليس كما كان نيقوديموس يعلم، انما 

   .معرفة الكنيسة مبني على اختبارها الشخصي مع يسوع المسيح



Messes  hebdomadaire desHoraire 

 Online 

Samedi 22 janvier 2022 

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

  

Dimanche 22 janvier 2022 

11h:00  

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

Naccour 40 jours offerte de son epouse Wafaa et 

ses enfants Ziad, Imad et Jad et leurs familles. 

  

  

Jeudi 27 janvier 2022 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention des Malades. 
19h30 Adoration et confession. 

  

Vendredi 28 janvier 2022 

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



 قصة روحية
 كيف لك ان تعامل الناس ؟

 عامال الناس بطبعك ال بطباعهم
بينما كان رجل كبير السن يسير في حديقة عامة.. يتأمل في الجمال 

 .. المحيط به من أشجار عالية باسقة
فجأة لمح عشاَ يبدو أن الرياح قد أطاحت به من فوق إحدى األشجار 

 اقترب منه فوجد فرخ نسر يجلس بداخل العش

 .. قرر الرجل أن ينقذه

مّد له يده فقام النسر بعضه عضة قوية .. سحب الرجل يده صارخاً 
من شّدة األلم ولكن لم تمض سوى دقيقة واحدة حتى مّد يده ثانية 

 ..لينقذه

 .. فأعاد النسر العض من جديد

سحب العجوز يده مرة أخرى صارخاً من شدة األلم وبعد دقيقة راح 
 .. يحاول للمرة الثالثة

 على مقربة منه كان يجلس رجل آخر ويراقب ما يحدث؟؟

 فصرخ الرجل : أيها الحكيم ، لم تتعظ من المرة األولى

 وال من المرة الثانية وها أنت تحاول إنقاذه للمرة الثالثة؟

 .. لم يأبه العجوز لتوبيخ الرجل
وظل يحاول حتى نجح في إنقاذ النسر ووضعه بين أغصان الشجرة 

ثم مشى باتجاه ذلك الرجل وربت على كتفه قائالً: يا بني من طبع 
النسر أن يعض ومن طبعي أن "أُحب وأعطف" فلماذا تريدني أن 

 .أسمح لطبعه أن يتغلب على طبعي

 الحكمة
 عامل الناس بطبعك ال بطباعهم

مهما كانوا ومهما تعددت تصرفاتهم التي تجرحك وتؤلمك في بعض 
صفاتك  األحيان ..ال تأبه لتلك األصوات التي تعلو طالبة منك أن تترك

  الحسنة ألنهم اليستحقون تصرفك النبيل.

http://story4free.blogspot.com/2018/06/blog-post_53.html


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 Liliane Saleh 

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 

 
 

+ Comité 1ère Communion 

Mme. Graziella Sakr 
 

+ Comité de la Catéchèse 

Mme.  Hanane Sawaya  
 

+ Comité des Jeunes  

M. Nicolas Aouad. 
 

+ 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 

 

 



" من أجل كنيسة سينودسية "  

 "2023تفسير شعار سينودس  "

شجرة مهيبة كبيرة، مليئة بالحكمة والضوء، تصل إلى السماء. عالمة على الحيويّة العميقة 

واألمل، تعبّر عن صليب المسيح. تحمل اإلفخارستيّا التي تضيء كالشمس. الفروع األفقيّة 

 .المفتوحة مثل اليدين أو األجنحة تشير، في الوقت نفسه، إلى الروح القدس

ليس شعب هللا ساكنًا: بل متحّرًكا، في إشارة مباشرة إلى أصل كلمة سينوُدس التي تعني 

األشخاص متّحدون بديناميكيّة مشتركة يتمتّعون بها من خالل شجرة الحياة هذه، ”. السير معًا“

 .ومن خاللها يبدأون مسيرتهم

تلّخص الخمسة عشر شخصاً في الشعار نموذًجا للبشريّة جمعاء في تنّوعها: الحاالت 

ز هذا الجانب من خالل تعّدد األلوان الزاهية المعبِّّرة عن  الحياتيّة، واألجيال واألصول. يُعزَّ

 .عالمات الفرح

ال يوجد تسلسل بين هؤالء األشخاص الذين هم جميعًا على المستوى نفسه: األطفال 

والمراهقون؛ الشباب والكبار، الرجال والنساء؛ العَلمانيّون والرهبان؛ اآلباء واألزواج 

 .والعّزاب؛ األصّحاء وذوو االحتياجات الخاّصة؛ األسقف والراهبة في وسطهم

وبطبيعة الحال، يفتتح األطفال ثّم المراهقون المسيرة، في إشارة إلى كلمات يسوع في 

هِّ َعنِّ اْلُحَكَماءِّ َواْلفَُهَماءِّ “اإلنجيل:  ، ألَنََّك أَْخفَْيَت هذِّ أَْحَمُدَك أَيَُّها اآلُب َربُّ السََّماءِّ َواألَْرضِّ

 .(52: 11)مت ” َوأَْعلَْنتََها لِّألَْطفَالِّ 

تمتّد من “ من أجل كنيسة سينوُدسيّة: شركة، مشاركة، رسالة: ”الكلمات األساسيّة األفقيّة

اليمين إلى اليسار ) من اليسار إلى اليمين في اللوجو األصلّي( في اتّجاه هذه المسيرة، 

أعلى نقطة والتي تلّخص كّل “: 5252 – 5251سينوُدس ”لتبرزها وتقّويها وتنتهي بعنوان 

 شيء.



 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 - 122طبيعي %  -شغل بيت 

Home made - 122% Natural 

From our Lebanese villages 
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"Je Crois " 

 L’œuvre du Christ dans la liturgie 

Le Christ glorifié... 

1584 " 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, institués par Lui pour 

communiquer sa grâce. Les sacrements sont des signes sensibles (paroles et 

actions), accessibles à notre humanité actuelle. Ils réalisent efficacement la 

grâce qu’ils signifient en vertu de l’action du Christ et par la puissance de 

l’Esprit Saint. 

1580 Dans la Liturgie de l’Église le Christ signifie et réalise principalement 

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

ment et anticipait par ses actes son Mystère pascal. Quand son Heure est ve-

nue (cf. Jn 14, 1 ; 17, 1), 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 6, 15 ; He 7, 27 ; 1, 12). C’est un 

événement réel, advenu dans notre histoire, mais il est unique : tous les autres 

événements de l’histoire arrivent une fois, puis ils passent, engloutis dans le 

passé. Le Mystère pascal 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 ... 

1586 " 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 au-

tour desquels gravite toute la vie liturgique " (SC 6). 

1587 Ainsi, le Christ ressuscité, en donnant l’Esprit Saint aux Apôtres, leur 

confie son pouvoir de sanctification (cf. Jn 25, 21-24) : ils deviennent signes 

sacramentels du Christ. Par la puissance du même Esprit Saint, ils confient ce 

pouvoir à leurs successeurs. Cette " succession apostolique " structure toute la 

vie liturgique de l’Église ; elle est elle-même sacramentelle, transmise par le 

sacrement de l’Ordre. 



 كلمة االبونا شربل

 والدة

نوجد منذ اللحظة التي يجتمع حّب أبََوينا لنولد إلى الدنيا بجسٍد ليس من إختيارنا ينمو بالقامة 
ويتصّرف بطبيعيّة األحاسيس والتفكير والفعل ورّد الفعل. فهل نستطيع أن نولد من جديٍد كما 

 نتمنّى، أو تغيير طبيعة هذا الجسد وما فيه؟

في مرحلٍة ما من حياتنا يبدأ إدراكنا بالتفتّح ليتنبّه أّن هللا وعدنا )بعد السقطة الوعد: 
الكبرى( بالخالص، بأن يلدنا من جديد خليقةً جديدة بالماء والروح، بالمعموديّة، تشبه إلى حٍد 
كبير لحظة الخلق عندما "كانت األرض خاوية خالية، وعلى وجه الغمر ظالم، وروح هللا 

(. لِّما لهذه الوالدة من 52-1:  1يرّف على وجه المياه، وقال هللا ليكن نور، فكان نور" )تك
أهميّة فائقة عند هللا طمأن قلقنا بسبب الخوف من الموت حين قال بأنّه سـ"ينزع منّا قلب 
الحجر ليعطينا قلبًا من لحم، ويجعل في أحشائنا روًحا جديًدا ويجعل روحه في أحشائنا" )حز 

(. والدة يفرح لها اإلخوة في عائلة المسيح كأبناء هلل تماًما كفرح مولود الجسد 53-52:  23
بين إخوته في عائلة األهل كإبٍن لهما. أما النقطة الفاصلة بين الفرح بالوالدة وعدمه هو عندما 
تبقى في ظلمة الليل، خوفًا من أن نخسر إنساننا القديم الّذي يغلب فينا إن قصدنا وعملنا على 
 إخراجها إلى النور.

 

َمن منّا ال يجاهد كي يعبر ذلك الوادي السحيق منتقالً من مدينة الجفاف والقحط دعوتنا: 
والضعف إلى مدينة الخصب والخير والقّوة، من سجن الجوع والعطش إلى الحريّة والكفاية 
واإلرتواء؟ لكّن األمر يتطلّب قبواًل بشروط تلك المدينة "الفاضلة" وتواصاًل مباشًرا مع رأسها 
لنكون في النور وعلى بيّنة ّمما علينا إتباعه وفعله لنستطيع النجاح في العبور ودخولها في 
 وسط النهار.

 
أال يشبه ذلك والدتنا بالروح؟ ألسنا جسديين ونفكّر بما للجسد من أكٍل وشرٍب وطعام، نقلق 

الغد؟ بينما هللا هو الروح  -من محدوديتنا، نخاف من هشاشتنا، من المجهول وحتّى من اآلتي 
الخالق، المحيي، ومنه وحده الحياة؟ لذلك، ما يفصل بيننا وبينه هّوة كبيرة ال نستطيع عبورها 
دونه، وال نستطيع أن نكتشف دعوتنا للعبور إالّ حين ندعه يلدنا من جديٍد بالروح، نولد إلى ما 
نحن مدعّوين أن نكونه، إلى الحريّة، إلى ملكوت هللا الحّي، إلى األبديّة التي نقررها منذ لحظة 

 قبولنا أو رفضنا لتلك الوالدة.

بالمسيح يسوع الّذي إتخذ ملء إنسانيّتنا ليلدنا من "فوق" إلى الحياة الحقيقيّة من لدن  كيف؟
اآلب بروحه عبر مسيرته الخالصيّة التي مّرت بالصليب والموت وتكلّلت بالقيامة إلى الحياة 

 الحقيقيّة، جاعاّل منّا إخوةً له ُمَخلَّصين وأبناء هلل أبيه.
إذًا لكي نكون بحسب قلب هللا، لندعه يدخل أعماقنا ويعمل على غسل سّرنا المظلم بروحه 

ليخرجه إلى النور طاهًرا، فيحّول كّل ما في داخلنا إلى حياة ال تيبس مع إبنه يسوع سائرين 
  معه طريق الحمل والمخاض حتّى القيامة.


