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“Ensemble en Famille, Agir pour bâtir” 

6ème Dimanche du Carême 

La guérison de l’Aveugle 

 أحد شفاء األعمى : األحد السادس من الصوم الكبير

Épître: 2 Co 10:1-7 

Évangile: St Mc 10: 46-52 

 En ces moments sombres, plus les     

menaces deviennent violentes et étouffantes, 

plus aussi il faut lever les mains avec de grands 

cris vers la pierre du secours (Ex 17, 11 ; 1 

R 4), c’est-à-dire, vers Jésus. C’est par le 

Christ, seulement, qu’on peut obtenir la grâce 

de la lumière. 

 Imitons cet aveugle, ne demandons à 

Dieu ni les richesses, ni les biens de la terre, ni 

les honneurs, mais demandons à voir cette  lu-

mière de la guérison et de la liberté. C’est la foi 

qui nous conduit à cette lumière. Le       Ré-

dempteur nous indique que la foi sauve.  

 Jésus admire la persévérance. Persistons 

dans la prière comme l’aveugle a redoublé ses 

cris vers Le Seigneur. N’ayons pas peur, de 

celui qui, aux félicités de ce monde, a préféré 

les ignominies et les opprobres pour nous   sau-

vés. Il ramènera dans nos cœurs et nos âmes la 

joie intérieure que nous avons perdue, comme 

Il a amené la joie dans le cœur de   l’aveugle 

guéri.  



 التوصيات الرعوية

“Agir pour Batir”1.  شكر كبير ،
ً
تنا الرعوية، أوال ألصحاب  هو عنوان مسير

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

 أو الُعشر السنوي.    DÎme annuelleومساعداتها من خالل ال 

 

2. Pour assurer le service spirituel aux malades, veuillez con-

tacter le curé de la paroisse au : 514– 437 7755 

 

3. la messe du Dimanche soir sera en francais.   

 

4. Durant le carême la formation Chrétienne sera remplacer 

par une rencontre biblique. 

 

5. Les dames de la paroisse nous préparent  “معمول العيد “ pour 

résèrver vos quantités veuillez contacter Mme Claire Hobeika 

Nasr. 

 

العمل االرعوي هو عمل مشترك، لذا يرجى من كل شخص يجد نفسه مستعد   .6

 للمساعدة ضمن فريق عمل الرعية الرجاء االتصال بمكتب الرعية.

Pour les personnes qui sont disponobles pour aider au sein du 

groupe pastoral, veuillez svp contacter le bureau de la 

paroisse au 514  437 7755 

 

. تلبية لنداء البابا فرنسيس، وإنسجاماً مع تعليم الكنيسة المدافع هن العائلة كنواة 7 

للحياة، أدعوا  جميع العائالت لإلنضمام الى الجماعات العائلية لخلق أكبر مسبحة 

عائالت تجتمع معاً للصالة وتبادل الخبرات. للراغبين الرجاء االتصال بالسيدة 

 ريموند عبّود.

 



 

   « يا ابني! مغفورة لك خطاياك!»

  

شفاء أعمى أريحا هو قّمة وخاتمة أعاجيب يسوع في اإلنجيليّين 

مرس م   اإلزائيّين. وهذا األحد هو قّمة آحاد الصوم الكبير: يسوع هو الممر

من قب  هللا مخلًّصا للبشر، هو النور والطريق إلى الحياة؛ بدونه نبمىمى 

مث  هذا األعمى على قارعة الطريق نتسّول الدرهم الرخيص المفمانمي؛ 

وبنوره نسير وننطلق معه في الطريق، ونبلغ إلى حيم  همو، إلمى دار 

 النور والحياة الجديدة!

مهمة إلمى بمولمس فم  ):  7-10/1قور  2الرسالة ) من التَُهمم الممموج 

قورنتس أنّه متواضع حليم، عندما يمكموح حماضمًرا بميمنمهمم، وال يم مهمر 

جرأته عليهم إالّ عندما يكوح غائبًا عنهم. يدفع بولس عمنمه همذل المتمهمممة 

مؤّكدًا أنّه يصلّ  ويقصد أالّ يكوح جريئًا حتّى فم  حضمورل، وال يمريمد 

ممميمن. بمهمذا السمالو المروحمانمّ ، وبمهمذا  اح يكلّم إالّ بثمقمة أولمئمم المممت مهه

التواضع، يقدر بولس أح يهدم الحصوح المنميمعمة، واافمكمار المخما مئمة، 

وكّل شموخ يرتفع ضدّ معرفة المسيح. والتطمبميمق واضمح عملمى يسمو  

الوديع والمتواضع الحنوح والقدير ذو السلطاح المطلق، الشاف  ااعمى 

  ابن ااعمى، فأبصر النور!

إّح الذي قمال فم  المبمدءك لميمكمن نمور! ):  52-10/46اإلنجي  )مر 

فكاح نور! هو الذي لمس عينَ  ااعمى وقالك أبصر النور! فأبصر! ثمّم 

قالك أنا نور العالم، جئت ليُبصر الذيمن ال يمبمصمروح. ممن يمتمبمعمنم  ال 

يمش  ف  ال الم! هذا ااسبو  ااخير من الصوم يبمدأ بمطعمطماء المنمور 

لألعمى، وينته  بطعطاء الحياة للمميمت لمعماور، والمنمور والمحميماة هممما 

ح بمج ء المسيح على أرضنا، وقد تحقّقتا تاريخيًّا على يمد الموهبتاح المرتبطتا

 يسو  المسيح.

  

 







Horaire hebdomadaire des Messes  

 

Vendredi 01 avril 2022 

18h00  Chemin de la Croix. 

18h30 Messe et rituel de la Croix. 

19h30 Soirée évangélique.  

 

Samedi 02 avril  2022 

18h00 Chapelet. 

18h30 قداس لراحة نفس جوزف فهد بطلب من بيار فهد والعائلة 

        

Dimanche 03 avril 2022 

11h 00 Messe à l’intention de Choucri Edouard Chouri, 

offerte de son épouse Odette Rizk et ses Enfants. 

 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe en Francais. 

 

Jeudi 07 avril 2022  

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention des Malades. 

19h30 Adoration et confession. 

 

Vendredi 08 avril  2022 

18h00  Chemin de la Croix. 

18h30 Messe et rituel de la Croix. 

19h30 Soirée évangélique.  







“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


 

"األعمىتفسير أيىونة " شفاء   

 تفسير أيىونة "شفاء األعمى"

 يما بر يما، أعمى أريحا يقترب من السيّد الذي يلمس عينيه 

ً وشافياً. تدخل هذل اايقونة ف  سلسلة العجائب الت   مباركا

 ذكرناها سابقاً، من حيث وحدة التأليف والمراجع.

 

L’Aveugle de Jéricho 

Timée, fils de Timée 

l’aveugle de Jéricho, s’ap-

proche du Seigneur qui touche 

ses yeux, bénissant et guéris-

sant. Cette icône fait partie de 

la série des miracles  déjà 

mentionnés comme composi-

tion et références. 

Bartimaeus the Bind 

 Timaeus, son of Timaeus, the blind man of 

Jericho, approached the Lord who touched his 

eyes, blessing them and healing him. This icon 

is a part of the set of miracles already men-

tioned in regards to its composition and refer-

ences. 



" 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 -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

 عجوز اطال هللا في عمرها
يُحكى أن عجوزاً فرنسية اسمها جين وقد بلغت من العمر 

تسعين عاماً وكانت أرملة وكانت لديها بنت واحدة وقد ماتت 
من مرض االلتهاب الرئوي وكان لديها حفيد واحد وقد توفى 

 أيضاً بسبب حادث مروري،
ولم يبقى أحٌد من العائلة غيرها وكانت تعيش في شقة 

وسط باريس وفي منطقة حيوية... كان ذلك في عام ألف  في
وتسعمائة وخمسة وستين ولم تجد جين أحداً يعيلها ويصرف 
عليها وهي ال تستطيع العمل ومدخولها الوحيد قليل جداً وال 

 يكفيها،
وقد الحظ ذلك أحد المحامين فأراد استغالل الوضع لصالحه 
فعرض عليها أن يدفع لها مبلغ ألفين وخمسمائة فرنك فرنسي 

 شهرياً طيلة حياتها مقابل أن تعطيه الشقة بعد مماتها..
وافقت جين من دون تردد خصوصاً بعد أن وضع ضمانات 

لها أنه لن يتراجع عن ذلك العقد وال يمكن ألي طرف 
إلغاؤه... اعتقد المحامي أن امرأةً في هذا السن لن تعيش 

 ألكثر من سنتين أو ثالث وسيحصل على الشقة بسعر زهيد
لكن ما حصل غير ذلك تماماً فقد عاشت جين وبلغت سن 
المائة وإثنين وعشرين ومات المحامي قبلها بسبب مرض 

السرطان وعاشت هي واحتفظت بالشقة بعد أن دفع المحامي 
 طيلة ثالثين عاماً أضعاف قيمة الشقة ولم يحصل على شيء. 

 
في النهاية قد يظن االنسان احيانا انه اطول عمرا من غيره 
وانه قد يستفيد من غيره بالحيله لكنه اليعلم ان هللا اوجده 

  لتعيش هذه المرأة على حسابه ويموت هو بحسرته

 

http://story4free.blogspot.com/2018/06/blog-post_18.html
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 أسماء في السماء

 نيسان

   ميرم المصرية التائبةاليوم األول: 

   الشهيدين أبيفانيوس وأداسيوس أخيهاليوم الثاني:

   البابا اسيدوروس أسقف أشبيليةاليوم الثال :

   الشهيدين تاودوروس وأغاتو بيدس والبابا ايساتوساليوم الرابع:

   القديس روبرتوساليوم الخامس:

   افتيخيوس بطريرك القسطنطينيةاليوم السادس:

   فالفيانوس بطريرك القسطنطينية وبيونيوساليوم السابع:

   الشهيد برالم وتذكار المجمع المسكون  السابعاليوم الثامن:

   القديس هرماس وأبيفراديتوس الرسول والبابا اربانوس ااولاليوم التاسع:

   القديس أغابيوس ومعجزة صورة السيد المسيح ف  بيروتاليوم العاشر:

   برحوفيوس  الشهيد أنتيبا اانبااليوم الحادي عشر:

   الشهداء مينا وأرموجانوس وأفوكرفوساليوم الثاني عشر:

   البار ووسيمااليوم الثال  عشر:

   أرمنجلدوس الملم الشهيد والقديس أرستركوساليوم الرابع عشر:

   سابا الشهيد والبابا سوتيروساليوم الخامس عشر:

   البارة أناسيمااليوم السادس عشر:

   البابا أغابيتوساليوم السابع عشر:

   البارة تاسيا التائبةاليوم الثامن عشر:

   البار تيموح الشماساليوم التاسع عشر:

   البار نتنائيل الناسماليوم العشرين:

   البابا بيوس ااول والشهيدة جوليا البتولاليوم الحادي والعشرون:

   القديس تاودورس السيكاوياليوم الثاني والعشرون:

   القديس جرجس الشهيداليوم الثال  والعشرون:

   القديس سابا قائد الجيشاليوم الرابع والعشرون:

   مرقس االنجيل اليوم الخامس والعشرون:

   الشهيد باسيليوس أسقف أماسيا والبابا أناكليتوس ااولاليوم السادس والعشرون:

   القديس سمعاح بن حلفا أسقف أورشليماليوم السابع والعشرون:

   الشهيدين ياسوح وسوسيبتروساليوم الثامن والعشرون:

   القديسة كاترينا السيانيةاليوم التاسع والعشرون:

   القديس يعقوب الرسولاليوم الثالثون:
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" Je Crois " 

“CATÉCHISME DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE”  

JESUS EST MORT CRUCIFIE 

I. Le procès de Jésus 

Divisions des autorités juives à l’égard de Jésus 

595 Parmi les autorités religieuses de Jérusalem, non seulement il s’est 

trouvé le pharisien Nicodème (cf. Jn 7, 52) ou le notable Joseph d’Ari-

mathie pour être en secret disciples de Jésus (cf. Jn 19, 38-39), mais il 

s’est produit pendant longtemps des dissensions au sujet de Celui-ci (cf. 

Jn 9, 16-17 ; 10, 19-21) au point qu’à la veille même de sa passion, S. 

Jean peut dire d’eux qu’" un bon nombre crut en lui ", quoique d’une 

manière très imparfaite (Jn 12, 42). Cela n’a rien d’étonnant si l’on tient 

compte qu’au lendemain de la Pentecôte " une multitude de prêtres 

obéissait à la foi " (Ac 6, 7) et que " certains du parti des Pharisiens 

étaient devenus croyants " (Ac 15, 5) au point que S. Jacques peut dire à 

S. Paul que " plusieurs milliers de Juifs ont embrassé la foi et ce sont 

tous d’ardents partisans de la Loi " (Ac 21, 20). 

596 Les autorités religieuses de Jérusalem n’ont pas été unanimes dans 

la conduite à tenir vis-à-vis de Jésus (cf. Jn 9, 16 ; 10, 19). Les phar-

isiens ont menacé d’excommunication ceux qui le suivraient (cf. Jn 9, 

22). A ceux qui craignaient que " tous croient en Jésus et que les Ro-

mains viennent détruire notre Lieu Saint et notre nation " (Jn 11, 48), le 

grand prêtre Caïphe proposa en prophétisant : " Il est de votre intérêt 

qu’un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas 

tout entière " (Jn 11, 49-50). Le Sanhédrin, ayant déclaré Jésus 

" passible de mort " (Mt 26, 66) en tant que blasphémateur, mais ayant 

perdu le droit de mise à mort (cf. Jn 18, 31), livre Jésus aux Romains en 

l’accusant de révolte politique (cf. Lc 23, 2) ce qui mettra celui-ci en 

parallèle avec Barrabas accusé de " sédition " (Lc 23, 19). Ce sont aussi 

des menaces politiques que les grands prêtres exercent sur Pilate pour 

qu’il condamne Jésus à mort (cf. Jn 19, 12. 15. 21). 

 



 كلمة االبونا شرب 

 ليس االمر متعلّق بالنظر

 قال الرب يسو ك لهم عيوح وال يبصروح، ولهم آذاح وال يسمعوح.

وأغلظ قلوبهم لئال يبصروا بعيونهم ويشعروا  أعمى عيونهم كذلم  قالك قد

 )40: 12بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم )يو 

 إح بعض الناس لهم عيوح وبألواح مختلفة، ولكنهم عمياح عن الحقيقة،

 لهم عيوح يروح فقط مصلحتهم، وهم عمياح عن الخير العام،

 للبعض عيوح ون ر، ولكنهم عمياح عن حالهم، وحقيقتهم.

هم هم عمياح.  لالخرين عيوح يروح عيوب الناس اما عن عيوبهم وُعقده

 كيف يمكن لألعمى أح يركض؟

 كيف يمكن لألعمى أح يميّز يسو  من سوال؟

المسألة ليست مسألة عيوح ون ر، المسألة ه  مسألة صدق مع الذات، ومصالحة 

 مع النفس.

هذا االعمى ركض نحو يسو  وعرف أنه الشاف ، ومنّا من له عيوح ولكن 

 يركض ف  ال الم والضالل.

عالمنا اليوم يبحث عن المعنى والحقيقة، وبالرغم من صحة الن ر والعيوح، إال 
 اننا لم ندرك الحقيقة.

أما عن الجماهير الت  تنادي االعمى للسكوت، لهم عيوح، ولهم أذاح ولكنهم لم 

 يسمعوا االعمى الذي يعلن هوية يسو .

حال هؤالء الجماهير كحالنا اليوم، نحن نرفض اح نسمع غير االصوات الت  

 تناسبنا، واالحاديث الت  تغذي رغباتنا وسخافاتنا.

 عالم اليوم ال يريد الحقيقة، عالمنا يصغ  لالمور الثانوية والمصالح الضيّقة.

 ولكن رغم اسكات الجميع له إال انه أصّر على قول الحقيقة، ونال الشفاء.

ال ش ء يمكنه أح يشف  عالمنا سوى الحقيقة، وسما  صوت ضمائرنا، ورؤية 
 االشياء على حقيقتها ال كما نريدها ونتمناها.


