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PAROISSE  

SAINT-JEAN L’APÔTRE 

Église Catholique Maronite 

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

Dimanche des Rameaux 

 أحد الشعانين

Épîtres : Ph 1:1-13 

Évangile: St Jean 12:12-22 

 https://.paroissestjeanlapotre.ca 

 Le dimanche des Rameaux marque le 

début de la Semaine Sainte. Cette fête fait mé-

moire où Jésus fut acclamé comme un roi par 

les habitants de Jérusalem. Le sol été tapissé de 

manteaux et de rameaux verts, une sorte de 

chemin royal en l’honneur du Messie. Les ra-

meaux, bénis ce jour-là, signifient la victoire de 

la vie sur la mort et le péché.  

 Admettons-le : il faut du courage cette 

année pour entrer dans le temps du Carême, 

particulièrement lorsque nous vivons dans des 

conditions angoissantes et incertaines à cause 

de la pandémie actuelle. N’ayons pas peur, de 

celui qui a tant aimé le monde qu’il a donné 

son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 

ne périsse point. Il ramènera dans nos cœurs et 

nos âmes la joie que nous avons oubliée, 

comme Il a ramené la vie et le bonheur dans le 

cœur de Lazare ressuscité.  

 Jésus voit la ferveur de vos demandes et 

s’empresse de les récompenser en les exauçant 

pleinement. 







 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 disponibles 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.

 



 

ّب، َمِلُك إِسرائِيل»   «ُهوَشْعنَا! ُمبَاَرٌك اآلتِي بِٱْسِم الرَّ

أحد الشعانين يذّكرنا بالحدث الذروة في حياة يسوع العلنيّة. فيه يرضى يسووع،   

ألّول مّرة، أن يظهر ملًكا، داخالً عاصمة ُملكه أورشليم، بحشود شوعوبوّي موهويو ، عولوى 

ا إلى هيكل هللا، ليعيده بيت صالة وعبادة هلل وحده. فُدخوول  هتاف هوشعنا؛ ثّم يتوّجه توًّ

َرين في حويواة  يسوع إلى أورشليم، وتطهيره للهيكل، حدثان نبويّان مسيحيّان، كانا مقّرِ

يسوع، وسببًا مباشًرا للحكم عليه بالموت من قبل المحفل اليوهوودّ،، وبورهوانًوا قوا وعًوا 

 على مسيحانيّته وأُلوهيّته معًا.

 

 )  13-1/1الرسالة )فل 

هذه المقدّمة إلى رسالة فيلبّي، طافحة بالنعمة والسالم والفففرو والصفالة والف فقفة   

والمشاركة والشوق والمحبّة واأللم في القيود من أجل نجاو اإلنجفيفل. لفقفد أبفّب بفولفس 

أهل فيلبّي ببًّا عظيًما، وتمنّى بفرو لو يُراق على ذبيحة إيمانهم وخدمفتفهو وهفكفذا أبفّب 

يسوع تالميذه، وهكذا أبّب أورشليم التي دخلها في م ل هذا اليوم، وفيها ومن أجلها جفاد 

 بنفسه على الصليب ُببًّا أعظموو

 

 )  22-12/12اإلنجيل )يو 

يروي اإلنجيلّي يوبنّا بدث الشعانين، كما رواه اإلنجيلفيّفوا اإلئائفيّفوا، ولفكفنّفه   

يقتضب ويخالف في بعض التفاصيل. بمل الجمع سعفف الفنفخفل وخفرجفوا إلفى مفال فاة 

هفوشفعفنفاو » يسوع ليستقبلوه كما كاا يُستَْقبَُل السالطين المنتصروا؛ وكفانفوا يفهفتفففوا  

، كما كاا الكهنة يهتفوا، بين يدخفل رسسفاء الفمفواكفب إلفى « مبارك اآلتي باسم الرّبو

هيكل أورشليم في األعياد الكبرى، وال سيّما ففي عفيفد الفمفظفاّل. وصفففوا يسفوع بفمفلف  

 «مفلف  الفيفهفود» ، أي وارث المل  داود، ومحقّق الوعود اإللفهفيّفة لشفعفبفه، ال « اسرائيل

السياسّي، كما فهم بيالطسو َسبَق يسوع فقال كلمات وأتى بآيات، لم يفهمها التالمفيفذ ففي 

بينها، ولكنّهم ذكروها بعد القيامة، وفهموها بفقفّوة الفرّب يسفوع الفمفمفّجفد، وعفلفى نفور 

 الروو القدس، والكتب المقدّسة. و ول الفّريسيّين  

، هو نبّوة غير مقصودة، وبشرى بالخالص الذي يحمفلفه « ها هو العالم  د ذهب وراَءهو» 

نفريفد أا » يسوع إلى العالم. وبضور بعض اليونانييّن في أورشليم، وإ بالهم على يسوع 

، هو دليل على أّا بشارة يسوع  د بدأت تجوئ العالم الفيفهفودّي إلفى الفعفالفم « نرى يسوع

الوثنّي. ولقد أصبح عيد الشعانين عيد األطفال، الّذين يتفّرد بفذكفرهفم مفتّفى اإلنفجفيفلفّي  

، كما ذكرت الرّبالة اإلسبفانفيّفة « الذين ال يقووا على المشي» (، وخصوًصا 51/15-11

، ويفحفمفلفوا « يحملهم والدوهم عفلفى األكفتفا »، كاا 542الراهبة إِيجاريا، بوالي سنة 

 !«أغصاا النخل والزيتوا





Horaire hebdomadaire des Messes  

Vendredi 08 avril 2022 

18h00  Chemin de la Croix. 

18h30 Messe et rituel de la Croix. 

19h30 Soirée évangélique.  

Samedi 09 avril 2022 

18h00 Chapelet. 

18h30 Messe. 

Dimanche 10 avril 2022 

11h 00 Messe et fête des Rameaux. 

18h30 Office Al Wousoul Lal Mina 

Lundi Saint 11 avril 2022  

18h30 Messe et office de la sainte Croix. 

Mardi Saint 12 avril 2022  

18h30 Messe et office de la sainte Croix. 

Mercredi Saint 13 avril 2022  

18h30 Messe et Rituel de la Lampe. 

Jeudi Saint 14 avril 2022  

18h30 Messe et rituel du lavement des Pieds. 

19h30 Adoration et confession toute la nuit. 

Vendredi Saint 15 avril  2022  

06h00 Messe Rasm El Ka’s 

18h30 Rituel de vénération de la Croix. 

Samedi 16 avril 2022 

11h00 Rituel de la réconciliation et confession. 

Dimanche 17 avril 2022 

00h00 Messe de Pâques. 

11h00 Messe de Pâques  

18h30 Messe de Pâques  







 
“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 (https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?

cmd=_s-

xclick&hosted_button_id=QHVMTW5MJV2KU&so

urce=url 

 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://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
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 أيقونة " شفاء   

 تفسير أيقونة "أحد الشعانين"

أمام بوابة أورشليم، الشيوخ وا فوا واألطفال يفرشوا األرض ب يابهم وبالسعف 

ً على جحٍش إبن آتاا، ومن ورائه  واألغصاا يستقبلوا المل  العظيم راكبا

ً ونجده في معظم اإليقونوغرافيات شر اً  الرسل. هذا الموضوع تقليدي أيضا

 وغرباً. تبقى بساطة التأليف بما  ّل ودّل هي السائدة في أيقونتنا هذه.

 

L’Entrée à Jérusalem 

Devant la porte de Jérusalem, se 

tiennent les vieillards et les enfants 

jetant par terre leurs habits, les 

palmes et les rameaux, pour ac-

cueillir le grand roi monté sur un 

ânon fils d’une ânesse, suivi des 

apôtres. Ce thème est traditionnel 

dans l’iconographie orientale et 

occidentale. Notre icône reflète la 

simplicité de composition avec le 

minimum d’éléments. 

 

The Entrance to Jerusalem 

The elderly and the children stand in front of the door 

of Jerusalem throwing down their cloaks, palms and branch-

es, to welcome the great king mounted on the colt of a don-

key and followed by the Apostles. This theme is traditional in 

the Oriental and Occidental iconography. Our icon reflects 

simplicity in composition with a minimum of elements. 



" 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( -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

 اعمل الخير .. وارمه في البحر

كاا في أبد األيّام فالّو فقير يعمل في بقله عندما تناهى إلى أسماعه صوت 

 طفل يبكي ويصرخ طالبًا المساعدة.

 ترك أدواته وعمله على الفور وهرع بأ صى سرعة باتّجاه الصوت.

فإذا به يرى طفالً صغيًرا يرتجف من الخو  والرعب، غار ًا بتّى وسطه في 

 بفرة عميقة موبلة، يتخبّط داخلها محاوالً الخروج منها دوا جدوى.
لم يتردّد الفالّو لحظة عن مساعدة الطفل، وبعد جهد كبير، تمّكن من إخراجه 
 من الحفرة وإنقاذه من موت محتّم كاا سيصيبه، على األ ل نتيجة ذعره الشديد.
وفي اليوم التالي، تو ّفت عربة فخمة يقودها بصاناا أمام بقل المزارع الفقير، 
وإذا برجل من طبقة النبالء يقترب إليه مقدًّما نفسه على أنّه والد الطفل الذي أنقذ 

 الفالّو بياته باألمس.
أريد أا أكافئ  على عمل  وإنقاذك لطفلي، فاطلب ما شئت من المال وسأ دّمه  -

 ل .
 ال أبدًا لن أ بل أّي مال... -

في تل  اللحظة بالذات خرج طفل صغير ب ياب رثّة من الكوخ الفقير الذي كاا 

 في الحقل... كاا ابن الفالّو.
 هل هذا هو ابن ؟ -
 نعم. أجاب الفالّو بابتسامة فخورة. -
بسنًا إذًا، سنعقد اتّفا يّة فيما بيننا. اسمح لي أا أساعد طفل  في تعليمه، كما  -

ساعدت أنت طفلي. سأتكفّل بتعليمه وسأ دّم له المستوى التعليمّي نفسه الذي 
أ دّمه لولدي. وإذا كانت أخال ة بميدة م ل أبيه، فمن المؤّكد أنّه عندما سيكبر 

 سيحقّق شيئًا عظيًما يجعلنا نحن االثنين فخورين به.
وهذا ما بدث. تلقّى ابن المزارع دروسه في أبسن المدارس، بتّى تخّرج من 

 كلّيّة الطب المشهورة في مشفى القدّيسة ماري في لندا.

إنّه َمن أصبح في ما بعد معروفًا في العالم بأسره باسم ألكسندر فلمنج، أبو 
 البنسلين.

بعد مضّي العديد من السنوات، أصيب ابن الرجل الغنّي بمرض شديد في 
 الرئتين. فمن أنقذ بياته هذه المّرة أيًضا؟ إنّه البنسلين...

كاا ذل  الرجل الغنّي هو اللورد راندولف تشرشل، أّما ابنه، فكاا السير 

 ونستوا تشرشل رئيس وئراء انكلترا خالل الحرب العالميّة ال انية.
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 أسماء في السماء

 نيسان

   ميرم المصرية التائبةاليوم األول: 

   الشهيدين أبيفانيوس وأداسيوس أخيهاليوم الثاني:

   البابا اسيدوروس أسقف أشبيليةاليوم الثالث:

   الشهيدين تاودوروس وأغاتو بيدس والبابا ايساتوساليوم الرابع:

   القديس روبرتوساليوم الخامس:

   افتيخيوس بطريرك القسطنطينيةاليوم السادس:

   فالفيانوس بطريرك القسطنطينية وبيونيوساليوم السابع:

   الشهيد برالم وتذكار المجمع المسكوني السابعاليوم الثامن:

   القديس هرماس وأبيفراديتوس الرسول والبابا اربانوس األولاليوم التاسع:

   القديس أغابيوس ومعجزة صورة السيد المسيح في بيروتاليوم العاشر:

   بربوفيوس  الشهيد أنتيبا األنبااليوم الحاد، عشر:

   الشهداء مينا وأرموجانوس وأفوكرفوساليوم الثاني عشر:

   البار ئوسيمااليوم الثالث عشر:

   أرمنجلدوس المل  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 تيموا الشماساليوم التاسع عشر:

   البار نتنائيل الناس اليوم العشرين:

   البابا بيوس األول والشهيدة جوليا البتولاليوم الحاد، والعشرون:

   القديس تاودورس السيكاوياليوم الثاني والعشرون:

   القديس جرجس الشهيداليوم الثالث والعشرون:

   القديس سابا  ائد الجيشاليوم الرابع والعشرون:

   مر س االنجيلياليوم الخامس والعشرون:

   الشهيد باسيليوس أسقف أماسيا والبابا أناكليتوس األولاليوم السادس والعشرون:

   القديس سمعاا بن بلفا أسقف أورشليماليوم السابع والعشرون:

   الشهيدين ياسوا وسوسيبتروساليوم الثامن والعشرون:

   القديسة كاترينا السيانيةاليوم التاسع والعشرون:

   القديس يعقوب الرسولاليوم الثالثون:
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 كلمة االبونا شربل
 مات الملك، عاش الملك

ال يمّر يوم االّ والشوارع تغّص وتمتلئ بالمتظاهرين المطالبين بحقوٍق لهم أو بتعديل 

 ...الدساتير وتغيير األنظمة أو المنادات بخلع رئيٍس أو تنصيب ئعيم

بغضٍب يصرخوا وبأعلى أصواتهم يعلنوا موا فهم، أمحقّةً كانت أم ال بنظر 

 !المسؤولين، فالشعب هناك يُطالب

ولكن إلى متى يبقوا على موا فهم؟ هل من شيء يمكنه أا يبدّلها؟ ما الّذي يشدّ هذه 

 ...الجموع لإلنضمام إلى تل  المسيرات وما هو الدافع؟ واألسئلة ك يرة

يومذاك كانت الجموع تَحمل َسعََف النَّْخِل، خارجةً ِإلى ُمال َاتِِه والكّل يَْصُرُخ  

ّب، َمِلكنا" آ  (. هذا المل  الّذي لطالما إنتظروه أتاهم 13"ُهوَشْعنَاو ُمبَاَرٌك اآلتِي بِإْسِم الرَّ

 ).15بكل البساطة والتواضع على "جحٍش ابن أتاا" آ 

أفََهل كاا إذًا هو ذاك المل  اّلذي عليه بنوا آمالهم، ال عديدَ وال عدّة لديه، ال  صر وال 

ممتلكات، ال خدم وال بشم؟ بالطبع ال.  لم يروا فيه المسيح المسالم اّلذي تتّم فيه النبؤات 

المسيحانية، وال إبن هللا المرسل من اآلب ألجل ردم هوة الخطيئة التي فصلت اإلنساا 

عن هللا. لم يدركوا أنّه ذاهٌب نحو"التمجيد"، نحو القيامة، نحو الملوكية اّلتي ال تزول. 

ماذا إذًا كاا يختبئ وراء هتافاتهم وبماستهم؟ كانت اآليات اّلتي صنعها، خاّصةً "دَعوة 

(، "ِمْن أَْجِل هـذَا ال َاهُ الـَجْمع، ألَنَُّهم 17لَعَاَئَر ِمَن الَقْبِر وإ َاَمتهُ ِمْن بَْيِن األَْمَوات" 

 .(18)"َسِمعُوا أَنَّهُ َصنََع ِتْل  اآلية

كانت مادّيتهم هي الدافع، فرأوا فيه الطبيب الشافي والملبّي لحاجاتهم اآلنية أو الرُجل 

 :فإنقسمت الجموع إلى خمس فئاتالمناهض لتعليمهم... 

الفئة الّتي أثارتها مشهدية اآليات من شفاءات وإ امة لعائر وغيرها.  والـَجْمُع الَّذي  -

 .)17َكاَا َمَع يسوع...َكاَا يَْشَهدُ لَهُ  آ 

الفئة الّتي تعشق األ اويل و"تطريز" األباديث، فتبحث عن مكاٍا خصٍب لتغذية َمْيِلهم  -

 هذا. 

التالميذ اّلذين لم نشعر بوجودهم في هذا اإلبتفال الشعبّي. صامتوا، ال يفهموا ماذا  -

يجري وال يدركوا ماذا سيحدث، وكأّا ما شاركوا يسوع بياته العلنية طيلة السنوات 

 ال الث التي خلَْت. 

 الفريسيّوا الخائفوا على مناصبهم ومعتقداتهم الملتصقة بالحر  القاتل. -

 لّة  ليلة من الناس  بعض اليونانيين( أتت تبحث عن الحقيقة التي كشفها لهم َوَرعهم  -

 ) 52 أتوا ليسجدوا في العيد، آ 

اليوم، من أكوا في  لب هذا الحدث؟ أين أتموضع؟ كيف أنظر إلى عال تي بـ"المل " 

 اآلتي إلى أورشليمي خاّصتي وكيف أستقبله؟ هل أشبه اليونانيين بشيء؟ 


