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So this is the rich man reduced to begging for 

the help of the poor, who once suffered from 

hunger; the roles are changed, and everyone can 

see now who was real rich man, who was the 

real poor man. In the theatres, when the evening 

comes, and the actors withdraw and leave their 

costume, those whom we had seen appear on the 

stage as generals and predators, show 

themselves to all as they are in all their 

misery. It is thus that when death comes, and the 

spectacle of life comes to an end, all the masks 

of poverty and wealth fall, and it is exclusively 

according to the works that are judged who are 

the true rich, who are the true poor, and those 

who are worthy of glory or reproach. If the rich 

man suffers from such cruel torments, it is not 

because he was rich, but because he was 

ruthless. The message is simple: look around 

you and be attentive to the needs of others. 

   Sunday of the Faithful Departed  
 أحد الموتى المؤمنين

Reading: 1Th 5:1-11   
Gospel: Luke 16:19-31 
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Ashes will be distributed on  

Ash Monday, 
February 15

th
, 2021 all day from 8 am 

and during the Holy Mass at  6:30 p.m. 

 من هم هؤالء؟ هؤالء هم اصحاب االبداعات وحركات النهضة الفكرية واالجتماعية والمسرحية والشعرية والفنية. 

هؤالء من أسسوا المدارس، من مدرسة تحت السنديانة الى حّوما الى بان الى ميفوق الى مار تقال الى الشبانية الى دير القمر الى 
 مشموشة الى سيدة البشارة.

جرس  ٠٨٨هؤالء من كانت تحوي ديارهم بين قورش وبراد وكفرنبو واكده ونياره وزبينا والمدن المائتة اكثر من  
 يسمعها اصفياء هللا الذين كانوا يعيشون في العراء او على االعمدة، هؤالء الذين تكلم عنهم تواروريطس.

هؤالء الذين اسسوا طريقة عيش ومثال وقدوة حياة واتبعوا الوحيد المطلق االزلي في نمط سلوكهم وعيشهم هذا  
 وليس بطروحات الهوتية فلسفية فكرية بل بااللتزام الحياتي باالقتداء بيسوع المسيح االله المتجسد. 

هؤالء هم الذين اسسوا مدرسه ايمانية زهدية متصومعة بشظف العيش والتجرد من شهوة المال وشهوة الجسد  
 ومجد العالم بتواضع سمي بعملية اخالء وافراغ للذات تطهيرية كاملة.

الى طبرجا الى   هؤالء هم الذين انتشروا من مدائن الشط من صور الى صيدا الى الجيه الى بيروت الى جونيه 
جبيل الى البترون الى انفه الى طرابلس و طريق السهل والبقاع وارض زبولون ونفتالي طريق االمم مروراً بمرجعيون حتى 

زحله والفرزل وبعلبك وصوالً الى النهر الكبير وحمص. طريقهم كانت طريق الرسل من اورشليم الى انطاكية الى القسطنطينية 
 الى روما.

هؤالء هم من شيدوا كنائس مرتبطة ببداية المسيحية، مار يوحنا مرقس جبيل، بحديدات، دملص، معاد، البترون، اده، انفه مغارة الصليب  
قالية  ٠٨٨في الوادي المقدس كنيسة السيدة في اهدن، سيدة النورية، مار ماما، ايليج، سيدة الدر، سيدة البزاز حتى دير مار مارون الذي  كان فيه 

لقمر، ر اوظاهره من الذهب الخالص. هم الذين تواجدوا مع التواجد القديم في العاقورة، قرطبا، تنورين، اهدن، بشري، القبيات، حمانا، المعوش، دي
 جزين، المختارة، بيت الدين، مرجعيون، دارقونا، المعوش، الشبانية، عندقت، غوسطا، يحشوش، عجلتون، ميروبا، فاريا، دوما، اهمج، بشعلة،

 حدشيت.

هم الشعب الصغير الذي حافظ على هويته التاريخية عن طريق الثبات ضد الحبور، وتمكنوا من المحافظة على حق االنسان في الحرية  
م والعيش الكريم. خصائصهم تميزهم عن باقي الشعوب، عندهم فرادتهم الخاصة بهم نظراً الرثهم الالهوتي والحضاري ولعيشهم المشترك مع غيره

المناء ، امن الشعوب ونظراً لبيئتهم الجغرافية الملتصقة بالجبل والمنفتحة على البحر ولخضوعهم لقائد واحد و هو المخلص. هم الشعب الذي ال يخاف
ينا يستعلي التراث و محبة المسيح. هم الذين قدموا شهداء وقديسين كثر تدل على وجود الجدارة والقوة الروحية في دماءهم. شهداء وقديسين من كر

 الصورية، اكويلينا الجبلية وفي السهل بربارة البعلبكية وكيرللس البعلبك.

 هم الذين جمعوا في وحدة ثنائية تجسد االلوهة في الناسوت بتوازن رائع. هذه هي فرادتهم وخصوبة رسالتهم الحياتية والروحية والتاريخية 
( كالوردة بين ١٢٥١لذلك قيل حقاً عنهم مجد لبنان اعطى لهم وهم كنيسة واحدة موحدة جامعة لم تنقسم وهم كما قال عنهم البابا  الون العاشر )

 االشواك. لوالهم لما وجد لبنان.

مرة في الكتاب المقدس والذي تغنّى به االنبياء وقدموه مثاال لشعبهم، في الجمال والخصب والغنى والوفرة والعبرة، رمزا  ١١اسم لبنان الذي ذكر
اسطفان خ للهيكل المقدس. هم الذين اسسوا رسالة حياة وسلوك للعالم فالتقت تلة قورش بتلة عنايا في حياة مار شربل والقديس نعمة هللا ورفقا واال

نة ، وارونساك وادي قاديشا. هم شعبا تيولوجياً متجذر ومتجسد في االرض غير منغلق على الذات بل منفتحاً على االخر وعلى العالم. هؤالء هم الم
 اتباع مار مارون

  «صلبانهم من خشب األرز وقلوبهم من ذهب  » 



العالم النهيوي واليوم األخير مفتوحان أمام كل مسافر من دنيانا إلى دنيا الحق. المؤمن 

يبحر في سفينة الخالص الزرقاء بلون المعمودية. زاده في الدرب جسد ودم ابن هللا. 

وجهته مرساة ميناء الخالص ومنارته الصليب. يبحر في موج النار الذي تخمده رائحة 

 جسد ودم الرب، وتطفأه امواه العماد.

هذه األيقونة مع سابقاتها هي من وحي لوحات الدينونة العامة والصلوات الليتورجية 

 السريانية المارونية.

 األب عبدو بدوي

 تفسير أيقونة "الموتى المؤمنون"

 «فَرفََع َعينَيِه وهَو في الَجحيم يُقاسي العَذاب»

بعد تذكار الموتى األحبار والكهنة، واألبرار والصدّيقين، تذكر البيعة جميع أبنائها الموتى المؤمنين الباقييين، الّيذيين 

انتقلوا منها إلى هللا، مزّودين بالصليب والعماد والقربان، على رجاء الحياة األبديّة. وتيذّكيرنيا بياليحيقيائيق األسياسييّية 

(: هذا أّول تعبير مكتوب عن إيمان اليكينيييسية 11-5/1المرتبطة بالحياة والموت على ضوء إيمانها. الرسالة )ا تس 

األولى ونظرتها إلى حقيقة الموت، في أولى رسائل القدّيس بولس، وأقدم كتب العيهيد اليجيدييد. ليقيد سيبيق اليرسيول 

فشّجع مؤمني تسالونيكي، بأّن يسوع الذي مات وقام سوف يأتي ليدين األحياء واألموات ويخلّص جميع اليميؤمينييين 

به. وهنا يتابع تحريضهم على السهر حتّى مجيء الرّب، ألّن الرّب يسوع لم يحدّد زمن مجيئه. لكنّه أوصى بالسهير 

واالستعداد له، لئال بفاجئهم كالسارق ليالً، أو كالمخاض للحبلى. ويحذّر الّذين كانوا يترقّبون مجيء الرّب سيرييعًيا، 

مشدّدًا على الفضائل اإللهيّة الثالث، الّتي تختصر الحياة المسيحيّة وتميّز حياة المؤمن كلّها، فييعيييشيهيا فيي انيتيظيار 

ُمفرح لمجيء الرّب، لكي يحيا مع الرّب إلى األبد. وحياتنا المسيحيّة على األرض إنّما هيي الينيواة واليبيدء ليليحييياة 

(: ميثيل 31-16/11اإلنيجيييل )ليو    األبديّة والشركة الكاملة مع المسيح الظافر على الشّر واأللم والموت إلى األبيد.

الغنّي ولعازر خاّص بلوقا، فيه خير تفسير لما علّم يسوع في خطر الغنى على اإلنسان؛ فهو رّب ثاٍن، وباب هيالك 

 تيقيريير أنّ  أبدّي! ال يحّرم يسوع الغنى بل يحذّر منه. وخطيئة الغنّي هي أنّه لم يُشرك الفقير في غناه. وفي المثل فكرتان أسياسييّيتيان: األوليى هيي

األنبياء والرسل في م مصير اإلنسان النُْهيَِوّي يتّم حاالً بعد موته؛ والثانية هي التوبة، ال بواسطة معجزة، كأن يعود مائت لينذرنا، بل باإليمان بما علّ 

، عينيدميا ال مينياالكتب المقدّسة، وهو مختصر تعليم الكنيسة المقدّسة. واألمثولة الالهوتيّة هي أن الحياة في العالم الثاني تُصبح نقيض الحياة في عالي

، فيه يرّكيز يسيوع عيليى اليحيكيم واليديينيونية، وكيأن 12نجعل من حياتنا اليوم صورة للعالم الثاني! أّما قراءات األسبوع فهي قراءة متواصلة للوقا 

تيل ييقي الجموع المحتشدة حوله هي جموع الخليقة كلّها لدى منبر المسيح الديّان! يطلب الرّب من تالميذه أن ال يخيافيوا اإلنسيان اليذي يسيتيطيييع أن

(؛ ويحثّهم على أن يشهدوا له جهًرا، رغم االضطهاد، ويثقوا بالروح القدس الذي ييعيلّيميهيم كيّل 7-1فحسب، لكّن هللا وحده هو الذي يُهلك المرائين )

(؛ ويوّطد ثقتهم بعنايّة هللا األبويّة، 21-13(؛ ويدعوهم إلى إنفاق غناهم في سبيل هللا فيدّخرون كنًزا في السماء، ال غالٍّت في األهراء )12-8شيء )

خصوًصا فيي ، وتجعلهم يواجهون مهاّم الحياة اليوميّة بهدوء واطمئنان، ويقتنعون اقتناًعا عميقًا بتقديم العمل من أجل الملكوت على أّي عمل دُنيويّ 

(؛ ويثبتوا على حيبّيه أكيثير مين 40-33(؛ ويأمرهم بإنفاق الغنى على الفقراء، وأن يظلّوا متأّهبين منتظرين مجيء الرّب )32-22المأكل والملبس )

(. من خالل كّل هيذه اليحيقيائيق واليميواقيف األسياسييّية مين اليميوت 51-41كّل شيء وكّل أحد، بل أن يموتوا في سبيله، مستعدّين لحكم هللا الديّان )

لدائم معه فيي ء اوالحياة، تدعونا الكنيسة إلى سلوك الطريق اآلمنة الّتي توصلنا إلى السعادة، بالسهر واإليمان بالمسيح والشوق الدائم إلى ساعة اللقا

 الحياة األبديّة.

 

The Procession of the Cross and the Ziyah 
will be held every FRIDAY AT 6:30 P.M. 

Starting from Friday, February 19
th

, 2021 



MASS INTENTIONS 

*One Week Memorial Mass on Saturday, February 6
th

, 2021 at 6:30 

p.m. for Mahassen Wadieh Ramo. 

*One Week Memorial Mass on Monday February 8
th

, 2021 at 6:30 

p.m. for Naimeh Bahnam Malan and her husband. 

http://www.maroniteparishcalgary.com/

