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PAROISSE SAINT-JEAN L’APÔTRE 

Église Catholique Maronite 

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

“Ensemble en Famille, Agir pour bâtir” 

 أحد األبرار والصديقين

Dimanche des Saints et des Justes 

Épître aux Hébreux 12: 18-24 

Évangile Mat. 25: 31-46 

 Notre Église a consacré ce dimanche et la 

semaine suivante, afin que l’Église ici-bas sur 

la terre rentre en communion de prière avec 

l’Église triomphante où vivent dans le bonheur 

éternel toutes et tous les Saints et Saintes et les 

Justes autour du Trône divin au Royaume des 

Cieux.  

 Qui sont ces Saints et ces Justes ? Des 

personnes ordinaires qui ont dit oui à Dieu 

avec une foi solide, une sincérité authentique et 

une fidélité indéfectible. Par la grâce du Dieu 

sanctificateur des saints, ils ont réussi à accom-

plir la Parole de son Fils unique dans leur vie 

quotidienne. En toute simplicité et humilité, ils 

sont devenus son image divine dans le monde, 

cette image d’amour et de miséricorde auprès 

de chaque être humain. Ils ont subi leur fai-

blesse humaine et se sont remis complètement 

dans les mains de la volonté divine qui les a 

sanctifiés.  

 En ce dimanche, le Seigneur nous invite à 

être des témoins saints et lumineux  de l’amour 

de Dieu.  



“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 utili-

sant le courriel : 

e-transfer@paroissestjeanlapotre.ca 

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

COMMUNION DES MALADES 

« La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et s'il a 

commis des péchés, il lui sera pardonné. » (Jacques 5:15) 

Le curee de la paroisse St Jean sera au service des fidèles 

malades qui ont besoin de se confesser et de recevoir la 

communion à domicile.  

Prière de nous contacter au 514-437-7755. 

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
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


 تفسير أيقونة "األبرار والصديقون"

يجتمع األبرار والصديقون أبناء الكنيسة الممجدة الذين 

سبقونا إلى ديار الملكوت على ذات المشهد النهيوي الذي 

رأيناه مع آبائنا الكهنة. إنهم نخبة من كثيرين ممن عرفت 

ولم تعرف أسماؤهم. أنبياء، رسل، شهداء، معترفون، 

رهبان وعذارى، واقفون يرفعون  التسبيح والمجد لمن هو 

 البداية والنهاية. 

 

Les Bons et les Justes 

Les Bons et les Justes sont  les fils de l’Église glorieuse 

qui nous ont précédés au royaume avec la même scène escha-

tologique que nous avons vue avec l’icône de nos pères les 

prêtres. C’est une élite parmi une multitude dont les noms 

sont connus et inconnus. Les prophètes, les apôtres, les mar-

tyrs, les confesseurs, les moines et les vierges sont debout, 

louant et glorifiant celui qui est le commencement et la fin. 

 

The Righteous and Just 

The Righteous and just are the children of the glorious 

Church who preceded us to the kingdom with the same escha-

tological scene that was seen in the previous icon of the De-

ceased Priests. They are an elite group from among the multi-

tude of the ones whose names are known or unknown. The 

Prophets, Apostles, Martyrs, Confessors, Monks and Virgins, 

stand praising and glorifying the One who is the beginning 

and the end. 

"احد االبرار والصديقين تفسير أيقونة "   



 

غَار، فَِلي َعِمْلتُُموه!    ُكلُّ َما َعِمْلتُُموهُ ألََحِد إِْخَوتِي هُؤالِء الص ِ

 

تذكر الكنيسة الموتى األبرار والصد يقين، وهم أبناء الكنيسةة وفةهةرهةا، ألن ة ةم 

جس دوا في حيات م الملكوت بأب ى صورة، ولذا تعطي م مثاالً حيًّا للمؤمنين، وشفةعةاء، 

وهةةم مةةريةةم والةةدة انلةةء، واألنةةوةةيةةاء والةةرسةةل والألةة ةةداء، والةةمةةعةةتةةرفةةون واألبةةرار 

ن تةقةد سةوا فةي  والصد يقون، والقد يسون والمهتارون بنو اليمين، جموع ال تُحصى مم 

 مدار حب  وج اد في سويل يسوع الرب  الفادي.

  

تختصر تاريخ الخخخ ف فخر مخرنخلختخيخن  مخرنخلخة  ):24-12/18الرسالة )عب 

العهد القديم، على جبل سيناء، فر جّو كونّر، بخوف ورعدة، وبُعد وفصل عن هللا، مخع 

وسيط خائف ومرتعد هو موسى، وشعب ضعيف ال يحتمخل أمخر هللاو ومخرنخلخة الخعخهخد 

الجديد، على جبل أورشليم السماويّة الجديدة، فر جّو شخعخبخّر، بخحخفخل عخيخد، ومشخاركخة 

رونيّة شخصيّة وجماعيّة، مع وسيط جديد، هو يسوع، يجمع المؤمنين ويخوّنخدهخم بخا  

بدم أفضل من دم هابيل البار، أّول شاهد وشهيد لإليمان، غلب الموت بشهادته المؤمنخة، 

التر ال تزال ثابتة نيّة بعد موته إلى األبد. والتطبيق على الموتخى األبخرار والصخدّيخقخيخن 

، وهر تشمل «كنيسة األبكار المكتوبين فر السماء»واضح فر النّص مباشر، ألنّه يذكر 

جميع المؤمنين المخلَّصين بدم المسيح يسوع على األرض وفر السماء، أبنخاء الخكخنخيخسخة 

 المثاليّة الجامعة، األنياء واألموات بنوع أخّص.

  

إنّه وصف نَبَوّي ليوم الديخنخونخة، خخاّف بىخمختَّخى. بخه   ):46-25/31اننجيل )متى 

تبلغ خطبة النهايات ذروتها. المسيح هو الراعر والمخلخا الخديّخان، يخجخلخر عخلخى عخر  

مجده، ويدين جميع الناس على ما قاموا به من أعمال رنمة أو لم يقخومخوا، ألّن كخّل مخا 

يعمله اإلنسان ألّي محتاج فليسوع نفسه هو يعمله! فالدينونة تُثبت ما يعخمخلخه الخنخاس فخر 

هذا الزمن الحاضر، وتزرع األبديّة فر قلب الزمن، فتحّول كخّل الخمخبخادرات الخبخشخريّخة، 

مهما كانت زهيدة، مثل تقديم كأس ماء أو رفضه، إلخى تخاريخخ نخاسخم واخختخيخار أبخدّي! 

والقاعدة المطلوبة لفرز الناس تقوم على المبادرات اإلنسخانخيّخة السخّت  إ خعخام الخجخائخع، 

وإرواء العطشان، وإيواء الغخريخب، وإكسخاء الخعخريخان، وافختخقخاد الخمخريخ  والسخجخيخن. 

 وبموقفنا تجاهها يتعلّق نكم دينونتنا، واستحقاقنا ل خت   بجموع األبرار والصدّيقين.

 



Horaire hebdomadaire des Messes  

Vendredi 11 février 2022 

18h00 Chapelet du Sacré Cœur de Jésus. 

18h30 Messe à l’intention des Familles. 
19h30 Formation Chrétienne.  
 

Samedi 12 février 2022 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe des enfants. 

 

Dimanche 11 février 2022 

11h:00 Messe et rite de l’encens à l’intention de: 

• Geryes El Azzi 

• Siham El Azzi 

• Aline El Khoury 

Offerte de la Famille. 

 

Jeudi 17 février 2022  

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe de la Paix. 

19h30 Adoration et confession. 

 

Vendredi 18 février 2022 

18h00 Chapelet  

18h30 Messe à l’intention des paroissiens. 
19h30 Formation Chrétienne.  



 التوصيات الرعوية
 

 “Agir pour Batir”   شكر كبير ،
ً
تنا الرعوية، أوال  هو عنوان مسير

، دعوة الجميع للتكاتف  ألجل 
ً
ألصحاب األيادي البيضاء. ثانيا

 DÎmeالحفاظ عىل عائلتنا الرعوية ومساعداتها من خالل ال 

annuelle    .أو الُعشر السنوي 

 Pour assurer le service spirituel aux malades, 

veuillez contacter le curé de la paroisse. 

  

   ألجل كنيسة سينودسية، شركة، ” تلبية لدعوة قداسة البابا

الجميع مدعو للص ة والتفكير العميق مع “ مشاركة، رسالة

الكنيسة األم والمعلمة فر هذه المسيرة المجمعية، واالجابة على 

 المواضيع المطرونة )الصفحة التالية(.

  Nous reprenons les activités paroissiaux en pré-

sential (catéchèse, 1ere communion, Ecole arabe, 

les chorales, et réunion des comités). 

  



" من أجل كنيسة سينودسية "  

 المحاور العشرة واألسئلة المرافقة لها
 رفاق الدرب  -1
َمن هم الذين  .في الكنيسة والمجتمع نكون جنبًا إلى جنب على الطريق ذاته

"يسيرون معًا" في أبرشيّتك وفي رعيّتك؟ من هم رفقاء الدرب الذين نسير معهم 
حتى ولو كانوا من خارج الدائرة الكنسيّة؟ من هم األشخاص والجماعات الذين 

 يُتركون على الهامش؟
 اإلصغاء -2

اإلصغاًء هو الخطوة األولى في السير معًا إال أنه يتطلب انفتاح الفكر والقلب من 
دون أحكام مسبقة. كيف يتم اإلصغاء إلى العلمانيّين، وبخاّصة النساء والشباب؟ 
هل نستطيع تحديد األحكام المسبقة واألفكار النمطيّة التي تُعيق اإلصغاء؟ ما 
َّل اإلصغاء أو يمنعُه؟ كيف نحتضن إسهام المكّرسين والمكّرسات؟ ما  الذي يَُسه 
هي حدود طاقتنا على اإلصغاء وبخاصة حيال الذين يختلفون معنا في اآلراء؟ ما 
هي المساحة المتاحة ألصوات األقليّات؛ وبخاصة الفقراء والمهّمشين والذين 

 يُعانون من اإلقصاء االجتماعي؟
 أخذ الكالم )التعبير عن الرأي( -1

 الجميع مدعوون إلى التكلّم بجرأة وبكّل حريّة، بالحقيقة والمحبّة.
ما الذي يسمح أو يُعيق أخذ الكالم بجرأة وبشكل مسؤول في رعيتك وأبرشيّتك 
وفي المجتمع؟ متى وكيف نقوى على قول ما يبدو لنا مهّماً؟ ما هي العالقة مع 
وسائل اإلعالم بشكل عام؟ َمن هم الذين يتكلّمون باسم الجماعة المسيحيّة وكيف 

 يتم اختيارهم؟
 االحتفال بكلمة هللا وباالفخارستيا -4
الّسير معًا" ال يكون ممكنًا إذا كان قائًما على اإلصغاء الجماعي لكلمة هللا وعلى "

كيف يمكن للصالة واالحتفال الليتورجي أن يُلهما ويُوّجها  .االحتفال باإلفخارستيا
"السير معًا" بشكٍل فاعل في حياتنا المشتركة ورسالتنا في الجماعة؟ كيف يمكن 
للصالة واالفخارستيا أن تلهما القرارات األكثر أهميّة؟ كيف نشّجع المؤمنين 

 على المشاركة الحيّة في الليتورجيا؟
 تقاسم المسؤوليّة على صعيد الرسالة المشتركة -5

السينودسيّة هي في خدمة رسالة الكنيسة وبالتالي يُدعى جميع أعضائها بصفتهم 
تالميذ رسال ليسوع، الى المشاركة في تلك الرسالة. ما هي المعّوقات التي تحول 
دون أن يكون المعّمدون ناشطين في الرسالة؟ كيف تدعم الجماعة المسيحية 
األعضاء فيها الذين يخدمون المجتمع من خالل االلتزام االجتماعي والسياسي 
والبحث العلمي؛ والتربية؛ وتعزيز العدالة االجتماعية؛ والّدفاع عن حقوق 
االنسان وعن البيئة؟ كيف تُساعد الكنيسة ابناءها على عيش خدمتهم حيال 
المجتمع بشكل رسالي؟ كيف يتم التعاون بين الكنائس ذات الحق الخاص القائمة 

 على مساحة واحدة؟



 الحوار في الكنيسة وفي المجتمع -6
 .الحوار طريق يتطلّب المثابرة والصبر ولكنّه يتيح أيًضا الفهم التبادل

إلى أي مدى يلتقي النّاس في جماعتنا للتحاور فيما بينهم؟ ما هي أماكن ووسائل 
الحوار في كنيستنا؟ كيف تُقارب االختالفات في الرؤية أو الخالفات والمشاكل؟ 
ما هي المشاكل الخاصة في الكنيسة والمجتمع التي تستدعي منّا اهتماًما خاًصا؟ 
ما هي خبرات الحوار والتعاون مع المؤمنين من ديانات أخرى ومع أولك الذين 
ليس لديهم انتماء ديني؟ كيف تتحاور الكنيسة مع قطاعات المجتمع وتتعلّم منها 

 في مجاالت السياسة واالقتصاد والثقافة والمجتمع المدني؟
 الحوار مع الطوائف المسيحية األخرى -7
يحتٌل الحوار بين المسيحيين من كنائس وجماعات كنسيّة مختلفة، والذين تجمع 

 بينهم المعمودية الواحدة مكانة خاصة في المسار السينودسي.
ما هي طبيعة العالقات بين جماعتنا الكنسيّة والمسيحيين المنتمين الى تقاليد 

مسيحيّة مختلفة؟ ما الذي يجمع بيننا وكيف نسير معًا؟ ما هي الثمار التي جنيناها 
 من الّسير معًا وما هي الصعوبات التي واجهناها؟

 السلطة والمشاركة -8
 الكنيسة السينودسيّة هي كنيسة المشاركة "وتقاسم المسؤولية" 
كيف نحّدد األهداف التي يجب متابعتها، والطريق للوصول اليها، والخطوات 

العمليّة لتحقيقها؟ كيف تُماّرس الّسلطة داخل كنيستنا؟ ما هي طرق ممارسة 
العمل الفريقّي وطرق ممارسة تقاسم المسؤوليّة؟ كيف يتم تشجيع الخدمات 
العلمانية وتحّمل المسؤولية من قبل المؤمنين؟  كيف تعمل المجالس السينودسيّة 
)المجالس الكهنوتية. والراعوية؛ واألبرشيّة؛ إلخ...( على صعيد الكنيسة 

 الخاّصة؟
 التمييز واتخاذ القرارات -9
تتّخذ القرارات في المسار السينودسّي من خالل تمييز على قاعدة توافق ينبع من 

 الطاعة المشتركة للروح القدس.
ما هي اآلليات والطرق التي نسير من خاللها معًّا ونتّخذ القرارات؟ كيف يمكن 

تحسينها؟ كيف يمكننا تعزيز مشاركة الجميع في القرارات داخل الجماعات 
المنّظمة بشكل هرمّي؟ كيف نربط بين المرحلة االستشارية ومرحلة التداول؛ بين 
المسار الذي يقود الى صنع القرار واللحظة التي بها يُتخذ القرار؟ بأّي طريقٍة 

 وبأيّة وسائل تُعّزز الشفافية والمساءلة؟
 التنشئة على السينودسيّة -10
روحانية السير معًا مدعّوة الى ان تكون األساس التربوي للتنشئة اإلنسانية 

 والمسيحيّة للشخص كما للعائالت والجماعات.
كيف ننّشئ األشخاص سيّما الذين يشغلون مناصب مسؤولية داخل الجماعة 

المسيحيّة؛ لجعلهم أكثر أهليّةٌ على السير معا واالصغاء المتبادل والحوار؟ أي 
 تنشئٍة نقّدم على صعيد التمييز وممارسة السلطة؟



 قصة روحية
 ما الحّل؟

وقع حصان احدى المزارعين فى بئر مياه عميقة و لكنها جافة و بدأ 
الحصان في الصهيل من األلم اثر السقوط واستمر هكذا لعدة 

ساعات ,كان المزارع خاللها يبحث الموقف ويفكر كيف يستعيد 

الحصان .....؟ و لم يستغرق األمر طويالً كى يقنع نفسه بأن 
الحصان قد اصبح عجوزا و ان تكلفه استخراجه تقترب من تكلفه 
شراء حصان اخرهذا الى جانب ان البئر جاف منذ زمن طويل ,و 

يحتاج الى ردمه بأى شكل .و هكذا ..... , نادى المزارع الجيران 
وطلب منهم مساعدته فى ردم البئر , كى يحل المشكلتين فى آن 
واحد ,التخلص من البئر الجاف و دفن الحصان .و بدأ الجميع 
بالمعاونه والجواريف فى جمع االتربه و النفايات ,والقائها فى 

البئر .فى بادئ االمر ادرك الحصان حقيقه ما يجرى ,حيث اخذ فى 
الصهيل بصوت عال يملؤه األلم وطلب النجدة . وبعد قليل من الوقت 
اندهش الجميع النقطاع صوت الحصان فجأة ، و بعد عدد قليل من 

الجواريف ، نظر المزارع الى داخل البئر وقد صعق لما رأه ,فقد 
وجد الحصان مشغوالً بهز ظهره كلما سقطت عليه االتربه فيرميها و 
يرتفع هو بمقدار خطوة واحدة ألعلى هكذا استمر الحال ،الكل يلقى 
النفايات الى داخل البئر فتقع على ظهرالحصان فيهز ظهره فتسقط 

على االرض حيث يرتفع خطوة الى أعلى و بعد الفترة الالزمه لملئ 
البئر ,اقترب الحصان من سطح االرض ,ثم قفز قفزة بسيطة وصل 

 بها الى سطح االرض بسالم .
تلقي الحياه بأوجاعها واثقالها عليك ، ولكى تكون حكيماً عليك بمثل 

ما فعله الحصان حتى تتغلب عليها ، فكل مشكله تقابلنا هى بمثابة 
عقبة و حجر عثرة فى طريق حياتنا ،فال تقلق لقد تعلمت كيف تنجو 
من اعمق آبار المشاكل بأن تنفض هذه المشاكل عن ظهرك وترتفع 

  .بذلك خطوة واحدة ألعلى
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 أسماء في السماء

 ش ر شواط
 

   : فيونس الشهيد والبابا أوتيكيانوساليوم األول 

   : دخول السيد المسيح الى الهيكلاليوم الثاني 

   : سمعان الشيخ وحنة النبيةاليوم الثالث 

   : ايذيدورس الفرمياليوم الرابع 

   الشهيدة أغاتا البتولاليوم الخامس: 

   : القديس بروكلّس أسقف أزمير والشهيدة فوسطااليوم السادس

   : القديس برتيانوس أسقف المبساك والبابا انتاريوس األول الشهيداليوم السابع

   : النبي زكريا بن يواداعاليوم الثامن

   اليوم التاسع: القديس مارون أب الكنيسة المارونية

   : الشهيدتين ابولونيا ودوروتيااليوم العاشر

   : الشهيد كارلمبيوساليوم الحادي عشر

   والقديس اسكندر الفّحام  : القديس مالتيوس بطريرك أنطاكيااليوم الثاني عشر

   : القديس مرتينيانوس الناسكاليوم الثالث عشر

   الشهيد فالنتينوس الكاهناليوم الرابع عشر: 

   الشهيدين فوستينوس الكاهن ويوتيناس الشماساليوم الخامس عشر: 

   الشهيد تاوذورس التيرونياليوم السادس عشر: 

   : أغابيوس اسقف سينادا والبار كونرادوساليوم السابع عشر

   القديس لون الكبير بابا رومااليوم الثامن عشر: 
القديسين ارشيبوس وفيلمون تلميذي بولس وتذكار الشهداء األساقفة اليوم التاسع عشر: 

   تيرانيوس وسلوانوس والكاهن زينوبيوس ورفاقهم اللبنانيين الذين استشهدوا في صور

   : البار يعقوب تلميذ مار ماروناليوم العشرين

   : القديس ارسطاطيوس بطريرك أنطاكيااليوم الحادي والعشرون

   : تذكار إقامة كرسي بطرس في أنطاكيااليوم الثاني والعشرون

   بوليكربوس أسقف ازميراليوم الثالث والعشرون:  

   البارة مرغريتا التائبةاليوم الرابع والعشرون: 

   : القديس فيليكس الثانياليوم الخامس والعشرون
: القديس بروفوريوس اسقف غزة والقديس اسكندر بطريرك اليوم السادس والعشرون

   االسكندريه

   : القديس تالالوساليوم السابع والعشرون

    : الناسكتين كورا ومارانااليوم الثامن والعشرون

   : تذكار البابا الوناليوم التاسع والعشرون
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"Je Crois " 

 La vie de l’homme – connaître et aimer Dieu 

1 Dieu, infiniment Parfait et Bienheureux en Lui-même, dans un des-

sein de pure bonté, a librement créé l’homme pour le faire participer à 

sa vie bienheureuse. C’est pourquoi, de tout temps et en tout lieu, Il se 

fait proche de l’homme. Il l’appelle, l’aide à Le chercher, à Le connaître 

et à L’aimer de toutes ses forces. Il convoque tous les hommes que le 

péché a dispersés dans l’unité de sa famille, l’Église. Pour ce faire, Il a 

envoyé son Fils comme Rédempteur et Sauveur lorsque les temps furent 

accomplis. En Lui et par Lui, Il appelle les hommes à devenir, dans l’E-

sprit Saint, ses enfants d’adoption, et donc les héritiers de sa vie 

bienheureuse. 

2 Pour que cet appel retentisse par toute la terre, le Christ a envoyé les 

apôtres qu’Il avait choisis en leur donnant mandat d’annoncer 

l’Évangile : " Allez, de toutes les nations faites des disciples, les bap-

tisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à 

observer tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous pour 

toujours, jusqu’à la fin du monde " (Mt 28, 19-20). Forts de cette mis-

sion, les apôtres " s’en allèrent prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant 

avec eux et confirmant la Parole par les signes qui l’accompa-

gnaient " (Mc 16, 20). 

3 Ceux qui à l’aide de Dieu ont accueilli l’appel du Christ et y ont libre-

ment répondu, ont été à leur tour pressés par l’amour du Christ d’an-

noncer partout dans le monde la Bonne Nouvelle. Ce trésor reçu des 

apôtres a été gardé fidèlement par leurs successeurs. Tous les fidèles du 

Christ sont appelés à le transmettre de génération en génération, en an-

nonçant la foi, en la vivant dans le partage fraternel et en la célébrant 

dans la liturgie et la prière (cf. Ac 2, 42). 

 



 كلمة االبونا شربل

 خالصك بيَدك

 إنه أألحد الثاني للتذكارات، أحد األبرار والصديقين، 

 يعطينا الرب يسوع بُعد جديد وهو ترجمة االيمان بالعالقة مع االخر.

كل ماا فعلتموه ألحد إخوتي هؤالء الصغار، فلي فعلتموه، أي أن اآلخر هو 

 الحقل الذي يجب علينا أن اعمل فيه ألحصد الثمار المطلوبة للملكوت.

العدد األكبر من المؤمنين يظنون أنه بالممارسات والفرائض يحققون خالصهم، 

 ويؤدون واجبهم!!!

ولكن بالحقيقة ليس األمر كذلك. إن المسيحية هي فعل، أي عمل، أي تفاعل... 

 لذا ليس بترداد الكلمات، او حفطها عن ظهر قلب يكون االيمان.

االيمان يعاش بالعمل والحق، أي بعيش حقيقتي كإبن للرب، وبفعل يتطابق مع 

 طبيعتي. أي من الثمرة تُعرف الشجرة.

هناك البعض يظنّون أن االيمان يُعاش بإنطوائية، والبعد عن الناس وتفادي 

الدخول بالمشاكل مع الجميع، ولكن كيف يمكننا أن ننسى كالم بولس الرسول 

 عن الفائز بالجائزة هو الذي يرقض وليس الذي يشاهد.

إن الملكوت قريب منا أكثر مما نتصّور، بأبسط فعل بعيشه مع االنسان، نصل 

 إلى قلب الرب.

بمعنى أخر، أعطانا الرب يسوع الخريطة األقرب للوصول اليه وهي األخر، " 

 كل ما فعلتموه ألحد إخوتي هؤالء الصغار، فلي فعلتموه"

 بهذه الحقيقة أصبح أألمر لك، بين يديك.

 قد يجيب البعض ويقول: وإذا لم يتفاعل االخر معي او لم يتجاوب؟ 

 الجواب بسيط، 

تصّرف بمبادئك وأخالقك بغض النظر عن تصّرف االخر، ال تترك لالخرين 

 المجال للتحكم بك، خالصك بيدك.

 إخوتي األحباء، األخر هو بابنا للملكوت، به تعبر نحو خالصنا.

والقرار قرارنا وخالصنا بيدنا، إما ان تكون لنا الجرأة على العيش مع اآلخر، 

وإما نتقى بحالة هروب دائم والتذّرع واالختباء وراء الشعائر والممارسات 

 الشفهية.

 تذكر دائماً ! خالصك بيدك.


