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PAROISSE  

SAINT-JEAN L’APÔTRE 

Église Catholique Maronite 

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

 عيد مار يوحنا الرسول
Fête de saint Jean l’apôtre  

Épître: 1 Cor 1 : 26 - 31 
Évangile: Jn 21: 20-25 

https://.paroissestjeanlapotre.ca 

 من هو يوحنا، 

 ... الرسول يعقوب الكبير هو ابن زبدي، وشقيق •
 (.62: 91هو التلميذ الذي كان يسوع يحبه )يو  •
 هو الذي اتكأ على صدره في العشاء األخير  •
والعظمة  البتولية حب هو الرسول الذي جمع في شخصه بين •

 الفائقة العجيبة.  الحقيقية، والبساطة القلبية، مع المحبة
هو الذي انفرد من بين التالميذ في سيره بدون خوف وراء  •

 المخلص في الوقت العصيب الذي تركه 
هو واسطة إدخال بطرس حيث حكم الرب يسوع نظرا ألنه  •

 ( 92، 91: 91كان معروفا عند رئيس الكهنة )يو 
هو الوحيد الذي رافق الرب إلى الصلب فسلمه أمه العذراء  •

 (.62-61: 91)يو  مريم. ومن تلك الساعة عاشت معه
كان أبوه زبدي يحترف مهنه الصيد، ويبدو أنه كان في سعة  •

 من العيش.
 يبدو أنه تتلمذ بعض الوقت ليوحنا المعمدان وكان يتردد عليه  •
كان يوحنا من المقربين من الرب يسوع كان هو  •
 ( 04: 9أول من تبعه في بشارته )يو  أندرواس مع
 كان آخر شخص تركه عشية آالمه  قبل موته...  •
 هو الذي سجل لنا خطاب الرب يسوع الرائع عن االفخارستيا  •
) اإلمبراطور دومتيانوبسبب حماسته الرسولية، قبض عليه  •

( وأرسله مقيدًا إلى روما، وهناك ألقي 22:  19
زيت مغلي،  فلم يؤثر عليه بل خرج منه  )مرجل( خلقين في

جزيرة  أكثر نضرة. مما أثار ثائرة اإلمبراطور فأمر بنفيه إلى
، ومكث بها حوالي سنة ونصف كتب أثناءها رؤيا بطمس

. ثم أفرج عنه بعد موت دومتيان وعاد إلى 11حوالي سنة 
أفسس ليمارس نشاطه التبشيري...وكل التقاليد القديمة تؤيد 
باإلجماع نفي يوحنا إلى جزيرة بطمس في ذلك التاريخ وكتابته 

 رؤياه هناك.
 .944رقد في الرب في شيخوخة وقورة حوالي سنة  •

https://st-takla.org/Coptic-History/CopticHistory_01-Historical-Notes-on-the-Mother-Church/Christian-Church-History__027-Saint-Jackob-Ya3kob-Al-Kabir.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-018-Father-Athanasius-Fahmy-George/002-El-Batolya/Virginity-in-the-Patristic-Thought__00-index.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-018-Father-Athanasius-Fahmy-George/002-El-Batolya/Virginity-in-the-Patristic-Thought__00-index.html
https://st-takla.org/Coptic-History/CopticHistory_01-Historical-Notes-on-the-Mother-Church/Christian-Church-History__026-Saint-Andrew-Andarawos.html
https://st-takla.org/Coptic-History/CopticHistory_01-Historical-Notes-on-the-Mother-Church/Christian-Church-History__054-Emperor-Dometian.html
https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/3-Coptic-Terminology_Hah-Khah-Dal-Thal/khalkin-pot.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/02_B/B_134.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/02_B/B_134.html






Horaire hebdomadaire des Messes  

Samedi 24 septembre 2022 
18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention: 

• des élèves et leurs parents. 

• de Kronfli El Azzi . 

• de Marc Salim pour 1 an. 

 

Dimanche 22 septembre 2022 
11h00 Messe à l’intention de: 

• Kronfli El - Azzi offerte de ses enfants ainsi que leurs Familles 

• Les paroissiennes et paroissiens. 

 

Jeudi 22 septembre 2022 
18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention de Kronfli El Azzi et les Malades. 

19h30 adoration avec confession. 

 

Vendredi 30 septembre 2022 
18h00 مسبحة قلب يسوع األقدس 

18h30 Messe à l’intention Kronfli El Azzi . 

 

Samedi 01 octobre 2022 
18h00 Chapelet. 

18h30 Messe à l’intention des Fidèles Défunts. 

   

Dimanche 02 octobre 2022 
11h00  

• Messe  à l’intention des paroissiennes et paroissiens. 

GRAND MERCI 
les quêtes de la semaine dernière:   841 .00$ 



 التوصيات الرعوية

1. “Ensemble en Famille, Agir pour Batir”   هو عنوان مسيرتنا
ألصحاب األيادي البيضاء. ثانياً، دعوة الجميع  الرعوية، أوالً، شكر كبير

للتكاتف  ألجل الحفاظ على عائلتنا الرعوية ومساعداتها من خالل االلتزام 
 بالعُشر السنوي.

6. Pour assurer le service spirituel aux malades, veuillez con-
tacter le curé de la paroisse au : 514– 437 7755 

3. À partir du mois d’octobre, la messe de Samedi soir sera 
bilingue français et Arabe. 

العمل االرعوي هو عمل مشترك، لذا يرجى من كل شخص يجد نفسه مستعد  .0
الرجاء االتصال  )مدرسة العربي، تعليم مسيحي، كشافة، اول قربانة(للمساعدة ضمن فريق عمل الرعية 

 بمكتب الرعية.
لمناسبة عيد شفيع الرعية" مار يوحنا الرسول"، تدعوا لجنة العائلة كل   .1

من الرابعة  2022ايلول  24بلقاء عائلي  نهار السبت  العائالت للمشاركة 
 بعد الظهر حتى السادسة. 

عشية عيد شفيع رعيتنا مار يوحنا الرسول تقدّم الذبيحة االلهية على نية كل   .2
 التالمذة والطالب ومباركة الحقائب المدرسية.

، وللمناسبة يتم 2022أيلول  25نهار األحد تحتفل رعيتنا بعيدها السنوي   .2
 التحضير لبعض النشاطات. 

الرعية هي األم التي تهتم بأبنائها وتحتضنهم، وألجل خدمتكم بشكل أفضل   .1
وأخذ التوجيهات الضرورية  الرجاء االتصال بالرعية أوالفي كل المناسبات 

وإلتنسيق معها في االفراح واالحزان، قبل أي حجز او اقامة اي التزام أخر. 
190 032 2211 

 تبدأ النشاطات الرعوية ابتدًء من اول اسبوع من تشرين األول   .1

عو كل االهل الى تسجيل ندبهدف تشجيع االطفال على المشاركة بالقداس،  .10
بحيث سيتم تدريب االطفال على كيفية خدمة  فريق الخدمةاوالدهم ضمن 

المذبح وتوزيع مشاركتهم على كامل ايام االسبوع كٌل حسب امكانيته. 
 للراغبين باالنضمام الرجاء تسجيل اسمائهم في السكرستيا بعد كل قداس.

أول نهار جمعة من شهر تشرين نستأنف معا لقاءات التنشئة المسيحية في  .11
 . األول

ِلما للعائلة من أهمية كنواة للحياة والمجتمع، أدعوا كل العائالت لتأسيس  .12
للصالة ومناقشة المواضيع العائلية. للراغبين باالنضمام  جماعات عائلية

 الرجاء تسجيل اسمائهم في السكرستيا بعد كل قداس.





  

 وِلَكثَْرِة اإِلثِْم تَْفتُُر َمَحبَّةُ الَكثِْيرين 

هذا األحد يُعلن مجيء ربّنا وعالماته، كما وردت فيي طيطيبية الينيهياييات، 

وهي الخطبة الخامسة واألطيرة في متّى، يتحّدث فيها الرّب يسوع عين حيدثييين 

، ونهاية العالم ليد  ميجييء يسيوع 70مهّمين: دمار أورشليم، الذي حدث سنة 

ديّانًا. وموقفنا اإليمانّي هو أّن يسوع المسيح الحّي القيائيم هيو حيابير أبيًدا فيي 

 كنيسته، وُمقيم فيها ملكوته على أنقاض ملكوت األرض!

بولس يرجو القيامة والحححيحاة محع الحمحسحيح    ): 34-15/19قور  1الرسالة )

يسوع الحّي والمحيي إلى األبد. ويربط بولس قيامة الناس جحمحيحعًحا بحححدة قحيحامحة 

الرّب يسوع، غير مميّز بين مؤمن وغير مؤمن، رابحًطحا جحمحيحع الحنحاس بح دم فحي 

الموت، وبيسوع في القيامة. فالنصر الكامل النهائّي على الموت سيُحرزه المسحيح  

يسوع، آدم الجديد، وبه يتعلّق مصير البشر أجمعين! ويُبطل المسي  يسوع بمحوتحه 

وقيامته ومجيئه المجيد كّل رئاسة وسلطحان وقحّوة، أي جحمحيحع الحقحّوات الحروححيّحة 

المقاومة هلل، فيصب  الُملك كلّه لآلب وحده، وتحتحّم رسحالحة الحمحسحيح  الحخحالحصحيّحة، 

ويصب  هللا اآلب الكّل في الكّل! وجميع الممارسات محن تحعحمحيحد ألجحل األمحوات، 

وأخطار الموت، تبقى عقيمة ويائسة وبدون أّي جحدو  لحوال الحيحقحيحن محن قحيحامحة 

 األموات. فحذاِر أن يُِضلَّ أحدٌ المؤمنين!

جواب يسوع على سؤال التالميذ الجامع عدّة أسئحلحة، ):  14-24/1اإلنجيل )متى   

، ألّن نشحاط الحمحضحلّحلحيحن قحد « إِحذَروا أن يضلّكم أحد» يبدأ بالتحذير من الضالل: 

ألحق بالكنيسة األولى أضراًرا جسيمة. والحروب والمحجحاعحات والحزالزل ُصحَور 

نبويّة تقليديّة، وُصَور مألوفة في األدب الرؤيوّي، أيّام الحمحسحيح  والحرسحل، ولحكحّن 

يسحوع يححرفححض أن يححر  فححي تححلححك الُصححَور عححالمححات مححبححاشححرة لححنححهححايححة الححعححالححم. 

واالضطهادات والمضايق من أجل اسم المسي  وكثرة اآلثام والتضليل، لن تحكحون 

عالمات نهاية، بل هي آالم مخاض تسبق والدة عالم جديد، وحلحول ُمحلحك روححّي 

نهائّي محّل الملك اليهودّي الزمنّي. ويُنهي يسوع هنا كالمه محتحفحائحالً بحأّن إنحجحيحل 

الملكوت سيُكرز به في المسكونة كلّها. إّن انتشار اإلنجيل في العالحم الحوثحنحّي كحلّحه 

ليس شرًطا لنهاية التاريخ، ونهاية العالم، بل هو النهاية وهو التاريخ كحلّحه، تحاريحخ 

 هللا الخالصّي لجميع البشر.

  



 قصة روحية

 شاب اسمه فادي كان يسكن بقرب النهر.

وفي إحدى األيام، رأى فادي أن مستوى الماء في النهر قد ازداد بشكل خطير بسبب 

على جميع من يسكنون بقرب النهر أن “المطر، وسمع الراديو والتلفزيون ينبّهان: 

”.يغادروا بيوتهم حاالّ ألن فيضانا كبيًرا على وشك الوقوع  

”.يا رب خّلصني“ كان فادي مؤمنًا، وكان يثق بالعناية اإللهية، فركع وصلّى:  

”.ال تخف يا فادي، سأخّلصك“فسمع صوت الرب يقول له:   

وفي العاشرة صباحا، مأل الماُء الطابَق  اطمأن فادي وبدأ يزاول أعماله اليومية بهدوء،

 األول.

أسرع، تعال “فالتجأ فادي إلى الطابق الثاني. ومرّت سيارة رجال اإلطفاء وقالوا له: 

”معنا  

”.ال داعي، فهناك من سيخلصني“. فأجاب:   

وفي ساعات بعد الظهر، وصل الماء إلى الطابق الثاني، ومّر قارب من المنقذين 

”.تعال انزل، فالخطر داهم“وصرخوا:   

”.عندي من يحميني!“لكنّه قال:   

وفي الساعة الخامسة من بعد الظهر، مأل الماُء البيت، فالتجأ فادي إلى السطح، ومّرت 

سيارة الصليب األحمر تبحث عن أشخاص يحتاجون إلى مساعدة، رأوه على السطح، 

”.تعال، ستخلُص“فقالوا له:   

 لكنه أعاد نفس الكالم.

 وفي الساعة السادسة مساًء، غرق فادي ومات.

ألم تَقُل أنّك ستخلّصني من الفيضان؟ “وصل إلى باب السماء وذهب يعاتب هللا قائال: 

”.ها أنا قد مّت!  

لقد حاولت تخليصك ثالث مرات، وأرسلت إليك ثالث سيارات ” فأجابه هللا بحنان: 

…”تخّلصك، ولكنك كنت ترفض الخالص في كل مرة  

  إن ثقتنا باهلل كبيرة ولكن هللا يعمل من خالل اإلنسان.. من خالل القريب..

 فلننظر بتمعن في وجوه اآلخرين وسنرى وجه المسيح حاضراً من خاللهم



 
“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 1:91( 

 

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


 

 "صليبتفسير أيقونة "إرتفاع ال
إرتفاع الصليب الممجد، أيقونة تقليدية نجدها في المنمنمات واأليقونات المشرقية، تصور لنا  

الصليب منتصباً بين يدي قسطنطين وهيالنة. جميعنا هذه التقاليد معاً وصّورنا الصليب الممجد 

المرّصع بالحجارة الكريمة وحوله الكتابة الشهيرة "بك نقهر أعداءنا ومن أجل إسمك نطأ 

مبغضينا". عند قدميه قسطنطين وهيالنة ووراءهما النار على رؤوس الجبال، التي ما زلنا 

 نشعلها على سطوحنا وجبالنا حتى اليوم في هذا العيد. 

 

Exaltation de la Sainte Croix  

L’Exaltation glorieuse de la Sainte Croix est traditionnelle dans 

les miniatures et les icônes orientales. Elle re-

présente la Croix érigée entre les mains de 

Constantin et celles d’Hélène. Nous avons réu-

ni ces différentes traditions, et peint la Croix 

glorieuse incrustée de pierres précieuses et en-

tourée par la fameuse inscription syriaque: 

)Bokh ndaqar labeeldbobayn ou metoul 

chmokh ndouch Isonayn) » Par toi nous écra-

sons nos ennemis et pour ton Nom nous fou-

lons ceux qui nous haïssent «. Constantin et 

Hélène se tiennent devant un feu au sommet 

des montagnes, une tradition courante jusqu’à 

aujourd’hui sur nos toits et nos montagnes le jour de cette fête. 

Exaltation of the Holy Cross 

The glorious Exaltation of the Holy Cross is traditional in the 

Eastern miniatures and icons. It represents the cross, erected in the 

hands of Constantine and Helen. We united all these different traditions 

and painted the glorious Cross, encrusted with gems and surrounded by 

the famous Syriac inscription “By You, we crush our enemies, and in 

Your Name we trample on those who hate us” (Bokh ndaqar labeled-

bobayn w metoul shmokh ndoush Isonayn). Constantine and Helen stand 

in front of a fire on the tops of the mountains, a tradition which is still 

celebrated today on our roof tops and mountain tops on this feastday. 
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 أسماء في السماء

 أيلول

   :القديس سمعان العمودي الصغيراليوم األول
   :القديس ماما الشهيداليوم الثاني
   :القديس تاودورس الكبيراليوم الثالث
   :القديس بابيالاليوم الرابع

   :زكريا والد يوحنا المعمداناليوم الخامس
   :اعجوبة مار ميخائيل في مدينة كولوسياليوم السادس
   :القديس صوزن الشهيداليوم السابع
   :ميالد العذراء مريماليوم الثامن
   :يواكيم وحنة والدي العذراءاليوم التاسع
   :القديسة بولكاريا الملكةاليوم العاشر

   :القديسة تاودورااليوم الحادي عشر
   :القديس كورنيليوس قائد المئةاليوم الثاني عشر
   :القديس خريستوفورساليوم الثالث عشر
   :عيد ارتفاع الصليباليوم الرابع عشر

   :القديس ابراميوس الملقب بشينااليوم الخامس عشر
   :الشهيد كبريانوس أسقف قرطاجةاليوم السادس عشر
   :القديسة صوفيا وبناتهااليوم السابع عشر
   :هرب ربنا يسوع المسيح الى مصراليوم الثامن عشر
   :القديس جنواريوساليوم التاسع عشر

   الشهيد اسطاتيوس وعائلتهاليوم العشرين:
    :القديس قذراتوس والشهيد تاودورساليوم الحادي والعشرون
   :القديس موريسيوس ورفاقهاليوم الثاني والعشرون
   :بشارة زكريا بيوحنااليوم الثالث والعشرون
   :القديسة تقال أولى الشهيداتاليوم الرابع والعشرون

   :القديس بفنوتيوس والقديسة فروسينااليوم الخامس والعشرون
   :القديس يوحنا االنجيلياليوم السادس والعشرون
   :القديس البابا لينوس األول والقديس كالوبا الرسولاليوم السابع والعشرون
   :القديس خاريطون والقديس دلماطوساليوم الثامن والعشرون
   :القديس روحانااليوم التاسع والعشرون

  :تذكار خطبة مريم العذراء للقديس يوسفاليوم الثالثون
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L’ÉGLISE MÈRE NOUS ENSEIGNE  

" JE CROIS A LA VIE ETERNELLE " 

1020 Le chrétien qui unit sa propre mort à celle de Jésus voit la mort 

comme une venue vers Lui et une entrée dans la vie éternelle. Lorsque 

l’Église a, pour la dernière fois, dit les paroles de pardon de l’absolution 

du Christ sur le chrétien mourant, l’a scellé pour la dernière fois d’une 

onction fortifiante et lui a donné le Christ dans le viatique comme nour-

riture pour le voyage, elle lui parle avec une douce assurance : 

Quitte ce monde, âme chrétienne, au nom du Père Tout-Puissant qui t’a 

créé, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui a souffert pour 

toi, au nom du Saint-Esprit qui a été répandu en toi. Prends ta place 

aujourd’hui dans la paix, et fixe ta demeure avec Dieu dans la sainte 

Sion, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec saint Joseph, les an-

ges et tous les saints de Dieu )...(. Retourne auprès de ton Créateur qui 

t’a formé de la poussière du sol. Qu’à l’heure où ton âme sortira de ton 

corps, Marie, les anges et tous les saints se hâtent à ta rencontre )...(. 

Que tu puisses voir ton Rédempteur face à face  

Le jugement particulier 

1021 La mort met fin à la vie de l’homme comme temps ouvert à 

l’accueil ou au rejet de la grâce divine manifestée dans le Christ )cf. 6 

Tm 9, 1-94(. Le Nouveau Testament parle du jugement principalement 

dans la perspective de la rencontre finale avec le Christ dans son second 

avènement, mais il affirme aussi à plusieurs reprises la rétribution im-

médiate après la mort de chacun en fonction de ses œuvres et de sa foi. 

La parabole du pauvre Lazare )cf. Lc 92, 66( et la parole du Christ en 

Croix au bon larron )cf. Lc 63, 03(, ainsi que d’autres textes du Nou-

veau Testament parlent d’une destinée ultime de l’âme )cf. Mt 92, 62( 

qui peut être différente pour les unes et pour les autres. 

1022 Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éter-

nelle dès sa mort en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ, 

soit à travers une purification soit pour entrer immédiatement dans la 

béatitude du ciel  



 كلمة أبونا شربل

 ماذا نريد؟
في الحياة هناك العديد من اإلغراءات تبرق والكثير من الصعوبات واألزمات تُحبط، وعالمنا 

يتخبّط يلتّف حول نفسه دون أن يعرف الخروج من محوريّة مغزله، ملقيًا علينا بظالل 

مصالحه الخاّصة متمّسًكا بهيكٍل بناه لنفسه سيأتي يوٌم ويتهاوى بالكامل على َمن فيه. أين نحن 

العالم، أم لنا هيكلنا الخاّص؟ َمن يسكن مملكتنا؟ ماذا نريد؟  -من ذلك: أملتصقين بذاك الهيكل 

أسئلة كثيرة نطرحها اليوم على الذات وغالبًا ما ال نجد الجواب الشافي عليها. أّما في الحقيقة، 

كم منّا له هيكله الخاّص بالجسم والفكر، بالقلب واللسان، تحمل حجارته ما نرغب في أن 

تكونه، والشكل الّذي نريده. أّما داخله فنقوم بهندسته بما يتناسب مع ما يُرضينا ويُريحنا مع 

القاطنين فيه وَمن نميل إليه. هيكٌل غالبًا ما ال ننتبه إلى أنّه هو نفسه ذاك الهيكل الجديد الّذي 

أصبح مسكنًا للروح القدس، هيكاًل ِملؤه الحياة، يضّج بالحّب وبثمار العطاء، وأنّه قد قام مكان 

اآلخر الّذي ُوِلدنا فيه وقد نُِقض في المعموديّة بموتنا عنه. هو نفسه الّذي، لقلّة اإليمان بقدرة 

هللا فيه وأمانته، بسبب تسلّط األنا عليه، يسقط في ضعفه فيضطرب مختبئًا وراء َكّمٍ من 

أوراق التين الحديثة متلعثًما، ويُدخلنا في حلقِة خوٍف من الحاضر والمستقبل، يمسك بزمامها 

َمن يريد تضليلنا عن الحّق، فيزعزع هذا األخير سالمنا، ويشّوه لنا صورة الحّب الحقيقي 

بِدفعنا إلى الحقد على بعضنا البعض ونحن أبناء اآلب الواحد، كما إلى َمن يسيؤن إلينا أو 

يكرهوننا. ربّما نقول أّن اليوم كبيٌر هو الجرح الّذي يصيب ...العالم، فأن نسامح َمن ينقضون 

مدننا ويُطلق نار سهامه لتطال الناس في صحتهم ولقمة عيشهم وسالمهم دون شفقة وال 

رحمة، ويسرق األمان والفرح من عيون األطفال، واللحظة من حياة الشباب واإلستقرار، أن 

نسامح "أولئك الناس"، ليس باألمر السهل مطلقًا، والتفكير فيه حتّى، لَهو مرفوٌض. فاألمر 

يتطلّب هدم ما تبقّى من هيكلنا القديم العتيق ودفنه ليقوم مكانه الجديد الُمتصالح مع نفسه وهللا 

واآلخر وهذا ال يجد طريقه دون النظر إلى َمن هدم هيكله على الصليب ونرى فيه قّوة 

اإلنتصار ال الهزيمة. أن نثق رغم "ما تراه العين" وتسمعه األذن وما تختبره مع اآلخرين لَُهو 

أصعب من المسامحة بكثير، ولكن إن وثقنا نكون نثق بقدرة هللا على تغيير هذه القلوب 

المتحّجرة إلى قلوٍب من لحٍم ودم بعودتها من جديد إلى ميالدها األّول بالروح النقّي. أن نصمد 

دون خوٍف أمام الّذين يهدمون ويقتلون الحجر والبشر ويصّدعون الروابط والدين والميراث، 

 فما نقول في ذلك؟ ُمبكي؟ مؤلٌم؟ ُمدمي؟ الثالثة معًا ولربّما أكثر، فكيف سنصمد؟

لكن، وهو العارف بجبلتنا الهّشة، قد أبقى صوته في أعماقنا، صوت الحّق والحقيقة 

الوحيدة، ينادي دون هوادة كي نصمد رغم "...َكثَْرِة اإِلثِْم" وفتور "َمَحبَّةُ الَكثِْيرين"، معّزًزا 

(. فهل نعرف حقًّا 13-12: 24إيماننا وصالدتنا بأّن "مْن يَْصِبْر إِلى النَِّهايَِة يَْخلُْص" )متى 

  ماذا نريد؟

 


