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“Ensemble en Famille, Agir pour bâtir” 

2ème Dimanche du Carême  
Dimanche de Lépreux 

 األحد الثاني من الصوم الكبير : أحد شفاء األبرص
Épître: Rm 6:12-23   

Évangile: St Mc 1:35-45  

 L’homme et la femme ont été créés à 

l’image et à la ressemblance de Dieu. La 

lèpre déforme le corps, son intégrité et sa 

beauté. L’être humain est défiguré dans sa 

dignité. Il est déclaré impur par la Loi et ce-

lui qui touche un lépreux sera aussi impur. 

Mais le Christ Sauveur, Maitre de la Loi, 

ému de compassion, toucha ce lépreux pour 

opérer sa guérison, afin de prouver qu’il ne 

pouvait contracter de souillures, lui qui ve-

nait en délivrer les autres. 

 Le lépreux nous donne un conseil ex-

cellent sur la façon de prier. Il ne met pas en 

doute la volonté du Seigneur. Il fait bien 

d’affirmer le pouvoir qui appartient au Sei-

gneur, de même que sa foi inébranlable. Car, 

pour obtenir une grâce, la foi pure et vraie est 

requise tout autant que la mise en œuvre de 

la puissance et de la bonté du Créateur. 

 Si l’impureté de la lèpre est conta-

gieuse, l’amour du Christ l’est bien davan-

tage. Prouvons-le par notre vie. 





Horaire hebdomadaire des Messes  

Samedi 50 mars 2522 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe et rite de l’encens à l’intention de 
Alice Houbeika pour 40 jours offerte de ses en-
fants et leurs familles. 

 

Dimanche  56 mars 2522 

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

Elise Jabbour offerte de sa fille Jouana Azar et 

Dany Daou et leurs enfants.  

 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe en Francais. 

 

Jeudi 15 mars 2522  

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe des Malades. 

11h30 Adoration et confession. 

 

Vendredi 11 mars 2522 

18h00  Chemin de la Croix. 

18h30 Messe et rituel de la Croix. 
 







 التوصيات الرعوية

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

، دعوة الجميع للتكاتف  ألجل الحفاظ عىل عائلتنا 
ً
األيادي البيضاء. ثانيا

 أو الُعشر السنوي.    DÎme annuelleالرعوية ومساعداتها من خالل ال 

• Pour assurer le service spirituel aux malades, veuillez con-

tacter le curé de la paroisse. 

“ ألجل كنيسة سينودسية، شركة، مشاركة، رسالة” تلبية لدعوة قداسة البابا:  •

الجميع مدعو للصالة والتفكير العميق مع الكنيسة األم والمعلمة في هذه 

 المسيرة المجمعية، واالجابة على المواضيع المطروحة )الصفحة التالية(.

 

بعد عودة الحياة لطبيعتها ونهاية الوباء، تستعيد رعيتنا حياتها الرعوية من  •

خالل نشاطاتها الرعوية السنوية، الرجاء من الجميع المشاركة والتفاعل 

 االجابي.

• La Paroisse St-jean l’ApôtreVous invite à célébrer le 

temps du carême en partageant des plats prêts à cuire 

préparés par les dames de notre paroisse. Vous pouvez 

commander ces plats sur le lien:  

www.paroissestjeanlapotre.ça/carême 

Nous prendrons les commandes entre le 28 février et le 20 

mars. Vous pouvez récupérer vos commandes à la salle de 

l’église, chaque dimanche après la messe. Votre support et 

appui sont grandement appréciés. Nous comptons sur 

vous. 

• Durant le carême la formation Chrétienne sera remplacer 

par une rencontre biblique. 



Nos activités paroissiales 



“Nos Activités ” 



“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


 

  " 1 -قَْد ِشئُْت، فَٱْطُهْر     "

هذا األحد يذّكرنا بأعجوبةة شةفةاء األبةرص، اهةي األالةإل فةي ا نةجةية   

بحسب متإّل. فيها عبّر يسوع عن عظم محبّته لإلنسان المنبوذ بعيةداا عةن ذايةه 

امجتمعه، ألّن حنان هللا الالمتناهي جعله يحنو علإل الضعةية ، ايةعةلة  عةلةإل 

البشريّة المريضة، ايداايها برفق، ايكسر القيود التي كةانةت صةفةصة  ا نسةان 

 .عن أخيه ا نسان

 

بالمعموديّة يموت المؤمن عن الخطيئة، لكككنّكب يكبك كى ):  18-6/12الرسالة )رام 

معّرًضا للخطيئة. فعليب أن يلتزم باإليمان التزاًما جدّيًّا، ويكمكوت حك ًّكا عكن حكيكاة 

الخطيئة، ليحيا ح ًّا حياة النعمة في المسيح، مائتًا وقكائكًمكا مكن الكمكوت حكيًّكا. لك كد 

حّررنا المسيح من عبوديّة الخطيئة والشريعة ورسومها المادّيّة، فعلينا أن نخدمكب 

بطاعة اإليمان والبّر وال داسة بحّريّة أبناء هللا. والتطبيكق عكلكى مكوضكود األحكد 

واضح، ألّن البرص مرض رهيب، بالغ األقدمون في االحتياط ضدّ العدوى منب، 

حتّى اتّخذ طابعًا دينيًّا، إذ اعتُبر منّجًسا لإلنسان، ينبذه عكن الكجكمكاعكة الكمكؤمكنكة. 

ولكي يستعيد األبرص مكانب في شعب هللا الم دّس، كان عكلكيكب أن يكؤّككد لكلكنكاس 

 شفاءه بتتميم بعض الفرائض الدينيّة الرسميّة.

 

إّن البرص، في نظكر الكيكهكود، أشكنكع مكرض، وأقسكى ):  45-1/35ا نجي  )مر 

ع اب يعاقب بب هللا اإلنسان الخاطئ. ف د كان األبرص يُمنَع من مكخكالكطكة شكعكب 

هللا، ويُبعَد عن الجماعة الم دّسة. أتى األبرص إلى يسود متوّسالً بث ة تاّمة، غيكر 

عابئ بما تنّص عنب التوراة، فمدّ يسود يده ولمسب وقكال لكب: قكد شكئكُط فكاطكهكر  

فطُهر بدون إسراف في الكالم، وال إكثار في الحركات، بل ببساطة ال ادر ورأفكة 

المخلّص. قبل شفاء األبرص، كان يسود قبل طلود الفجر يصلّي، مخّصًصا وقتًا 

طويالً للصالة والتأّمل، ولعالقتب باآلب السماوّي، أّما الناس فكان هّمهم األّول أن 

يحصلوا على الشفاء من يسود، ويسود كان يشفيهم باللمس والكلمة. وهذا مكا ال 

يزال يحدث للمؤمنين في ليتورجيّا ال دّاس، في مناولة جسد الرّب، وسماد كلمتب. 

وكما راح األبرص ينادي بأعلى صوتب ويذيع الخبر، هكذا على كّل مؤمن عكا  

خبرة الل اء مع يسود، وعلى كّل خاطئ شفاه يسود من خطيئتب وأعاده إلى فكرح 

 العيش ضمن الكنيسة بحّريّة أبناء هللا، أن يتحّول إلى رسول يذيع البشرى 



 

"احد األعمإل صفسير أيقونة "   

أي ونة شفاء األبرص هذه وما سيتبعها من أي ونات 

األشفية؛ مبينة على خلفية مضيئة تبرز لنا المدينة الم دسة 

داخل اسوارها. السيد مع بعض الرسل،  ويبرز بطرس 

 متوسالً، يبارك األبرص الجاثي أمامب شافياً ومطهراً إياه.

هذه األي ونة ومثيالتها مستوحاة من مجموعة منمنمات 

األشفية والعجائب في المخطوطين السريانيين الفاتيكاني 

 . 1110والبريطاني  555

 

La Guérison du Lépreux 

Cette icône de la guérison du lépreux tout comme les 

icônes des guérisons qui suivront est dessinée sur un fond lu-

mineux qui met en relief la Ville Sainte et ses murailles. Le 

Seigneur avec quelques apôtres, parmi lesquels on reconnaît 

Pierre, bénit le lépreux agenouillé devant lui, le guérissant et 

le purifiant. Cette icône et ses semblables sont inspirées de la 

série des guérisons de des miracles du Vaticanus syriacus 559 

et du British Library 7170. 

  

The Healing of the Leper 

This Icon of the Healing of the Leper, like the follow-

ing icons of healing, is drawn on a luminous background that 

highlights the Holy City and its walls. The Lord with some of 

the Apostles, among them Peter, blesses the leper, who is 

kneeling in front of him, and heals and purifies him. This 

icon is similar to those inspired from healings and miracles in 

Vaticanus Syriacus 559 and British Library 7170. 



" من أج  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( -3

 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 -0

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 -15
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 راحية
 التبغ المهرب

في احد الليالي الحالكة الظالم حين كان تهريب البضائع شائعاً علي 
سواحل بريطانيا , كانط سفينة مشحونة تبغاً مهرباً تسير سيراً ث يالً 

نحو شواطئ انجلترا وكان ال بطان علي ظهرها يتمشى قل اً ممعناً 
 . نظره نحو األفق الشرقي وقد الحط تباشير الصبح

وما لبث ان نادي معاونب وأخذ يتكلم معب بما في داخلب من اضطراب 
وقلق . وكان الداعي إلى ذلك ان ما الح لعينيب منذ نصف ساعة قد 

أتضح اآلن وظهر انب أحد مراكب الحكومة الجائلة للتفتيش عن السفن 
المشحونة بضائع مهربة . وحينئذ ساد الخوف جميع من في 

السفينة.ولكن بالرغم من هذا كلب رأوا ان مركب الحكومة يفوقهم في 
سرعة المسير وانب البد من وقوعهم في قبضتب , ولم يكونوا يجهلون 

انب اذا قبض عليهم وأمسك التبغ من سفينتهم فعاقبتهم سوف تكون 
 . الموت ال محالة

وحينئذ امر ال بطان ان يسرد جميع النوتية بالنزول إلى عنبر السفينة 
 . حيث يوجد التبغ و أمرهم بأن يطرحوه بالة بالة إلى البحر

وهكذا فعلوا حتى لم تبق بالة واحدة منب , و لم تمر دقائق قليلة حتى 
نادي ال بطان احد رفاقب قائالً: "اصعد إلى السفينة واخبرني ماذا ترى 

من جهة ذلك المركب " فصعد بأقصى سرعة ونزل راجعاً ووقف 
امام سيده خائفاً مذعوراً ال يبدي نط اً .فألح عليب ال بطان بالكالم ف ال 

 ."!"لم تغرق
فصعد ال بطان إلى فوق ونظر فرأى باالت التبغ عائمة الواحدة بجانب 

 . األخرى في خط واحد مسافة ساعة
فأي ن وقتها أن وقوعهم في يد العدالة أصبح أمرا محتوما بل و قاسيا 

فتفتيش السفن كان يتم بأمر من الملك شخصيا ووضوح الجناية و 
احتمال الحكم باإلعدام واستحالة النجاة كل هذه األمور بدت تلوح 

 . مجتمعة في األفق دفعة واحدة
صديقي أال يذكرك هذا الملك الذي يخشإل عقابه هؤالء المهربون 

بملك آخر أقوى ا أكثر عدال ... أال صشعر معي بأننا نحم  أثقاال فوق 
طاقتنا ا مازلنا نعاند ا نحملها بالرغم من كونها صنغص علينا حياصنا 

 الحالية ا سوف صكون سببا لدينونتنا في الحياة اآلصية ؟
 

http://story4free.blogspot.com/2011/08/blog-post_9305.html
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 أسماء في السماء

 اذار

   :البارة دومنينا وتذكار المالك الحارساليوم األال
   :ال ديس يوحنا مارون بطريرك أنطاكيااليوم الثاني
   :ال ديس توما الالهوتياليوم الثالث
   :الشهيدين بولس وأختب يولياني وال ديس جراسيموس السائحاليوم الرابع

   ال ديس ألبرتوس الكبيراليوم الخامس:
   :البار قونن االيسورياليوم السادس
   :البار نرسيس اس ف أورشليماليوم السابع
   :ال ديسة فرنسيسكا الرومانيةاليوم الثامن
   :الشهداء األربعيناليوم التاسع
   :ال ديس اوكسنسيوس واألنبا اغاتوناليوم العاشر

   :صفرونيوس بطريرك أورشليماليوم الحادي عشر
   :البابا غريغوريوس األول الكبيراليوم الثاني عشر
   :ال ديس تاوافانوس السفريانياليوم الثالث عشر
   :ال ديسة فروسيااليوم الرابع عشر

    :ال ديس بنديكتوساليوم الخامس عشر
   :ال ديس باباس الشهيد وتذكار المجمع الفاتيكاني الثانياليوم السادس عشر
:ال ديس أليكسيوس وال ديس لعازر الذي أقامب السيد المسيح من اليوم السابع عشر

   الموت
   ال ديس كيريللوس أس ف أورشليم والبار يوسف الرامياليوم الثامن عشر:
   :ال ديس يوسف الباراليوم التاسع عشر

   :الشهيدة فوتينا والبار سلوانساليوم العشرين
    :البار سيناسيوساليوم الحادي االعشران
   :ال ديس سرجيوس بولس والبابا الون التاسعاليوم الثاني االعشران
:ال ديس نيكون االس ف ورفاقب الشهداء والطوباوية رف ا الراهبة اليوم الثالث االعشران

   اللبنانية
    :ال ديس ارتاموناليوم الرابع االعشران

   :تذكار بشارة العذراءاليوم الخامس االعشران
:تذكار المالك جبرائيل وتذكار اللص الذي صلب عن يمين اليوم السادس االعشران

   السيد المسيح
   :الشهيدة مترونة وال ديس بمبواليوم السابع االعشران
   :الشهداء فيالنوس وعائلتباليوم الثامن االعشران
   :ال ديس مرقس أس ف ارثيوسا والشهيد كيرللس البعلبكياليوم التاسع االعشران

    :ال ديس يوحنا كليماكوساليوم الثالثون
   :البابا لوشيوس األولاليوم الحادي االثالثون
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" Je Crois " 

LA CHUTE 

385 Dieu est infiniment bon et toutes ses œuvres sont bonnes. Cepen-

dant, personne n’échappe à l’expérience de la souffrance, des maux 

dans la nature – qui apparaissent comme liés aux limites propres des 

créatures –, et surtout à la question du mal moral. D’où vient le mal ? 

" Je cherchais d’où vient le mal et je ne trouvais pas de solution " dit S. 

Augustin (conf. 1, 1, 11), et sa propre quête douloureuse ne trouvera 

d’issue que dans sa conversion au Dieu vivant. Car " le mystère de l’ini-

quité " (2 Th 2, 1) ne s’éclaire qu’à la lumière du mystère de la piété (cf. 

1 Tm 3, 16). La révélation de l’amour divin dans le Christ a manifesté à 

la fois l’étendue du mal et la surabondance de la grâce (cf. Rm 5, 20). 

Nous devons donc considérer la question de l’origine du mal en fixant 

le regard de notre foi sur Celui qui, seul, en est le Vainqueur (cf. Lc 11, 

21-22 ; Jn 16, 11 ; 1 Jn 3, 8). 

La réalité du péché 

386 Le péché est présent dans l’histoire de l’homme : il serait vain de 

tenter de l’ignorer ou de donner à cette obscure réalité d’autres noms. 

Pour essayer de comprendre ce qu’est le péché, il faut d’abord recon-

naître le lien profond de l’homme avec Dieu, car en dehors de ce rap-

port, le mal du péché n’est pas démasqué dans sa véritable identité de 

refus et d’opposition face à Dieu, tout en continuant à peser sur la vie de 

l’homme et sur l’histoire. 

387 La réalité du péché, et plus particulièrement du péché des origines, 

ne s’éclaire qu’à la lumière de la Révélation divine. Sans la connais-

sance qu’elle nous donne de Dieu on ne peut clairement reconnaître le 

péché, et on est tenté de l’expliquer uniquement comme un défaut de 

croissance, comme une faiblesse psychologique, une erreur, la consé-

quence nécessaire d’une structure sociale inadéquate, etc. C’est seule-

ment dans la connaissance du dessein de Dieu sur l’homme que l’on 

comprend que le péché est un abus de la liberté que Dieu donne aux 

personnes créées pour qu’elles puissent l’aimer et s’aimer mutuellement 

 



 كلمة االبونا شرب 

 إذا أردت !!! 

مريضاً منبوذاً، يعيش في وحشة القفر، بعيداً عن من يحب، فاقداً 

حقوقه، أمله الوحيد ان يعود من جديد الى عالمه. انه حال مريض 

 البََرض.

ماذا لو شعر أحدنا بهذا الشعور، ولم يكن مصاب بمرض البََرص،  ما 

 يمكن ان يُسمى هذا المرض؟

 كثيرون يعيشون في عزلة، وألم،

 كثيرون يعيشون الوحدة، واأللم النفسي،

نعم، لم يعد المرض الجسدي المعدي وحده السبب للحجر والعزل، بل 

 هناك أمراض :

 تعزلنا ونحن وسط الناس،

 تؤلمنا ونحن نبتسم،

 تفقدنا دورنا، ونحن ننشد الحرية،

 ما هو هذا البََرص ؟ أي مرض هو؟

إنه مرض فقدان المعنى. نعم، ان نعيش في عالم ضاعت فيه المقاييس 

 واصبح كل انسان نقياس لنفسه ولم يعد للقيم معنى،

 عندما يصبح كل شيء مباح، وقول الحقيقة تجنّي وتخوين،

 عندما تسقط كل المحازير والمقاييس، نعيش عندها عوارض البرص.

 اذا اردت ان تنجو من هكذا مرض، عليك ان تجد دائماً معنى لحياتك، 

 عليك أن تحاسب نفسك، وأن ال تتماهى مع الواقع.

إذا أردت فأنت قادر ان تشفي بشهادة حياتك كل العالم من برص فقدان 

 المعنى.


