
 

 

Marie-Reine De La Paix 

11075 boul. Gouin O, Pierrefonds, QC, H8Y 1X6  

S.E. Mgr. Paul-Marwan Tabet  

Évêque de l’Éparchie Saint Maron  

  Père Charbel Geagea  M . L . M 

  Administrateur  138.880.8181 

11 juillet 1015 N:18 

Evangile selon Saint-Mathieu (11/11-11) 

On entend parler assez souvent que les maîtres 

de la loi se réunissent pour discréditer Jésus. 

C'est la première fois, dans l'évangile de Matieu, 

qu'on parle d'une réunion pour faire périr Jésus. 

Nous sentons donc que la tension monte d'une 

façon démesurée, assez pour que le lecteur sache 

que l'exécution de Jésus est inévitable. 

Le lecteur contemporain se demande, pourquoi 

cette dureté de cœur contre Jésus? Or, le vrai 

problème réside dans le respect de la religion de 

Moïse. Le Sabbat est inviolable pour un Juif, 

même de nos jours. Alors, le problème chez les 

Juifs est que Jésus démontre avec clarté qu'il est 

le maître du Sabbat, ce qui signifie que le Juif 

doit remplacer le Sabbat par Jésus. Bien entendu, 

c'est trop demandant pour un Juif pieux. 

 

 

إّن عبارة "هوذا عبدي الذي عنه رضيت" سيكّررها ايب مّرتين عن المسيح ابنه: في 

(. وقيلت ٥:  ١١( وفي التجلي على الجبل )متى ١١:  ٣المعموديّة في نهر األردن )متى 

عن كّل واحد منا يوم معموديّته, لكنها تقال عن الكنيسة, شعب س الجديد, المعروفة 

"بالمسيح الكلي", حسب تعبير القدي  أغسطينوس, أي المسيح الرأس وأعضاء جسد  

 المعّمدين. هذا يعني أّن رسالة "العبد" هي رسالة الكنيسة وأبنائها المسيحيّين. إنها "خدمة 

العبادة" القائمة على اثنتين: خدمة الكلمة, ومضمونها إعالن سّر الخالص, وخدمة التتقتديت  

التي تحقق هذا الخالص. إنها معروفة بالليتورجيّا, وذروتها اإلفخارستيّا. فالقتستم األول متن 

 القداس هو خدمة إعالن سّر الخالص, والقسم الثاني خدمة التقدي  أو الذبيحة.

لقب "عبد" بمعنى "خادم" هو لقب شرف, لكونه دعوة من س للمساهمة في تحقيق تصميمه 

الخالصّي, في الذاا وفي ايخرين. وهو في الوقت عينه واجب ومسؤولتيّتة, ألنته يتقتتتضتي 

اإللتزام بالخالص الشخصّي والشامل. إّن عدم اإللتزام يعني رفض الختدمتة, وهتذا الترفتض 

 هو أساس كّل خطيئة, ألنه رفض للفداء البشرّي ولتمجيد س في اإلنسان المفتدى.

الخدمة في الكنيسة: الكنيسة خادمة الخالص في أبعاد  الثالثة التمتتترابتطتة والتمتتتكتامتلتة:  -2

خدمة الكلمة بإعالن االنجيل, كرازة وتعليماً من أجل والدة اإليمان فتي التنتفتوس وتت,تذيتتته, 

وخدمة النعمة بتوزيع أسرار الخالص من أجل شفاء النفوس من الخطتيتئتة وتتحتريترهتا متن 

العبوديّاا وامتالئها من الحياة اإللهيّة, وخدمة المحبّة بتتتعتزيتز حتيتاة الشتركتة بتيتن التنتاس, 

 القائمة على األخّوة والتضامن, على العدالة والسالم, وعلى محاربة الشّر والظلم.

هذ  الخدمة المثلثة هي امتداد لرسالة خادم الرّب يستوع التمتستيتح, التذي تتنتبتل عتنته أشتعتيتا, 

ومشاركة في خدمته النبويّة والكهنوتيّة والملوكيّة. بهذا المعنى قال يسوع عن نفسه للتالميتذ: 

(, ودعاهم لهذ  الخدمة الشريفة: "ليكن التمتتترئت  فتيتكتم ١١:    ١١"أنا بينكم كالخادم" )لوقا 

(. وأرسلهم لتلديتتتهتا: "إذهتبتوا وتتلتمتذوا جتمتيتع األمتم )ختدمتة ١٢:   ١١كلنه الخادم" )لوقا 

التعليم(, وعّمدوهم باسم ايب واالبن والروح القدس )خدمة التقدي (, وعلّموهم أن يحفتظتوا 

كّل ما أوصيتكم به )خدمة المحبّة(, وهاءنذا معكم طوال األيام إلتى نتهتايتة التعتالتم" )امتتتداد 

 (.١۰ - ١١:  ١١خدمته والمشاركة فيها( )متى 

نسللك أيها الرّب يسوع أن تحفظ كنيستك وتتوحتدهتا فتي الشتهتادة الستمتك, وتت,تنتيتهتا دائتمتا 

بالرسل والمبشرين ليعلنوا بشراك الجديدة ويهدوا الناس إلى درب الملكوا. حررنتا يتا رّب 

من كل ما يعيق أو يعطل عمل الروح فينا, فال نعمل إال ما هو حق وخير وصالح, ونمجدك 

 . في أعمالنا وأقوالنا مع أبيك وروحك القدوس إلى األبد. آمين

 

 

 بونا شربل  



 

 

 

 

 Jésus, en se posant comme maître du Sabbat, Il 

se déclare Dieu. Malgré que sa déclaration est 

suivie par une guérison inédite, il en reste que la 

mèche fumante, il ne l'éteindra pas )Isaïe, 20). 

Alors, cette haine contre lui continue à s'aliment-

er pour aboutir aux pieds de la croix. 

En regardant le comportement du Maître, je suis 

poussé à m'accrocher à ma mission en restant 

fidèle malgré tout danger pouvant se présenter, 

que ce soit insulte, injure ou toute autre action: 

car je me dis que celui qui refuse de recevoir 

mon message est en train de refuser Jésus lui-

même, et pas moi. Un serviteur sert son maître, 

et non ses propres besoins. Si nous croyons à ça, 

il n'y a pas de raison à réagir aux divers dangers 

présentés à nous en tant que Chrétiens. 
       

 

 
Fadi Ishac 
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11/11-11اإلنــجــــــــيــــــل : متى    

يسوع المسيح فادي البشر هو قدوة لكّل من يتقي الرب ويواصل عمل الفداء. 

يتجلّى سّر الكنيسة المؤمنة على رسالة الفداء, تحملها إلى جميع الشعوب. وبما أنه 

خادم الرب, فقد دّشن خدمة الكنيسة التي يشترك فيها جميع المؤمنين به. وهي 

 خدمة إنجيل الخالص لجميع شعوب األرض واألمم.

هتذ  اييتة هتي  -( ١١:    ١١خادم الرب: "هوذا عبدي الذي اخترته" )متتتى  -١

بداية نشيد أشعيا الرباعي عن يسوع المسيح. ففي النشيد األول يتعتلتن س رستمتيتا 

عبد  المختار الذي رضى عنه ومأل  من الروح القدس وأرسله يعلن الحق لتألمتم. 

وفي الثاني, يُعرب عبد الرب عّما يعاني من اضطهاد ورفض لدى األمم, لكّن س 

يُجدد عهد  معه ودعوته "ليكون نورا لألمم وخالصا". وفي الثالت,, يُستلتم التعتبتد 

نفسه للضرب واإلهانة, لكّن السيد الرب ينصر . أّما في النشيد الرابع, فتظهر آالم 

 الفداء التي يعانيها هذا العبد الذي اختار  س.

تشكل هذ  األناشيد األربعة رسالة فداء البشر التي سيتّممها المسيح, وقد كتبت قبل 

مجيئه بستماية سنة. ونجد فيها مالمح وجه المخلص. وال عجب, فإّن استم أشتعتيتا 

يعني بالعتبتريّتة "س يُتختلتص", والتقتديت  

إيتترونتتيتتمتتوس يُتتطتتلتتق عتتلتتى أشتتعتتيتتا لتتقتتب 

"اإلنجيلتّي". فتالتعتبتد هتو "عتابتد س" أي 

خادمته الشتريتا, التذي متأل  متن التروح 

ليُتّمم الرسالة الموكولة إليه, وهي أن يتتللتم 

ويتتمتتوا, بتتاذال نتتفتتستته, ويتتقتتوم متتنتتتتتصتترا 

انتصارا عظيما: إنه "يُبشر األمم بالتحتق", 

ويسلك في التواضع واالمحاء, "ال يُخاصم 

وال يصيتح", وبتالصتبتر والتثتبتاا "يستيتر 

بالحق إلى النصتر", ويصتيتر رجتاء لتكتّل 

 . إنسان وشعب: "وعلى اسمه تتكل األمم"

 

 

 Seigneur Jésus, fils de la Famille de Nazareth, Toi qui 

as appelé le vertueux Charbel à rejoindre la vie monas-

tique ascétique solidifiant sa foi parmi sa famille chré-

tienne à Bkaakafra, donne-nous, par son intercession, 

des familles réanimées par la foi rigide, les vertus do-

mestiques et l’exemple parental pour qu’elles soient 

source des vraies vocations chrétiennes.  



 

 

"L'église catholique et la mort "  

 

 

 من آمن بي و إن مات فسيحيا
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 مجموع تقدمات الصينية ليوم

 $ 821.10 تموز  5االحد  

 

La Quête du Dimanche 

5-Juillet-1015 

821.10 $ 

Merci de votre Générosité 

 توصيات الرعية 

  كل أحد سيكون هناك عائلة تحّضر القداس من رسالة ونتوايتا

 وصلواا شكران.

 

  معا نبني الرعية : كل من يجد نفسه قادرا على المساعدة فتي

  شتى المجاالا يرجى االتصال بخادم الرعية.
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suivie par une guérison inédite, il en reste que la 

mèche fumante, il ne l'éteindra pas )Isaïe, 20). 

Alors, cette haine contre lui continue à s'aliment-

er pour aboutir aux pieds de la croix. 

En regardant le comportement du Maître, je suis 

poussé à m'accrocher à ma mission en restant 

fidèle malgré tout danger pouvant se présenter, 

que ce soit insulte, injure ou toute autre action: 

car je me dis que celui qui refuse de recevoir 

mon message est en train de refuser Jésus lui-

même, et pas moi. Un serviteur sert son maître, 
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11/11-11اإلنــجــــــــيــــــل : متى    

يسوع المسيح فادي البشر هو قدوة لكّل من يتقي الرب ويواصل عمل الفداء. 

يتجلّى سّر الكنيسة المؤمنة على رسالة الفداء, تحملها إلى جميع الشعوب. وبما أنه 

خادم الرب, فقد دّشن خدمة الكنيسة التي يشترك فيها جميع المؤمنين به. وهي 

 خدمة إنجيل الخالص لجميع شعوب األرض واألمم.

هتذ  اييتة هتي  -( ١١:    ١١خادم الرب: "هوذا عبدي الذي اخترته" )متتتى  -١

بداية نشيد أشعيا الرباعي عن يسوع المسيح. ففي النشيد األول يتعتلتن س رستمتيتا 

عبد  المختار الذي رضى عنه ومأل  من الروح القدس وأرسله يعلن الحق لتألمتم. 

وفي الثاني, يُعرب عبد الرب عّما يعاني من اضطهاد ورفض لدى األمم, لكّن س 

يُجدد عهد  معه ودعوته "ليكون نورا لألمم وخالصا". وفي الثالت,, يُستلتم التعتبتد 

نفسه للضرب واإلهانة, لكّن السيد الرب ينصر . أّما في النشيد الرابع, فتظهر آالم 

 الفداء التي يعانيها هذا العبد الذي اختار  س.

تشكل هذ  األناشيد األربعة رسالة فداء البشر التي سيتّممها المسيح, وقد كتبت قبل 

مجيئه بستماية سنة. ونجد فيها مالمح وجه المخلص. وال عجب, فإّن استم أشتعتيتا 

يعني بالعتبتريّتة "س يُتختلتص", والتقتديت  

إيتترونتتيتتمتتوس يُتتطتتلتتق عتتلتتى أشتتعتتيتتا لتتقتتب 

"اإلنجيلتّي". فتالتعتبتد هتو "عتابتد س" أي 

خادمته الشتريتا, التذي متأل  متن التروح 

ليُتّمم الرسالة الموكولة إليه, وهي أن يتتللتم 

ويتتمتتوا, بتتاذال نتتفتتستته, ويتتقتتوم متتنتتتتتصتترا 

انتصارا عظيما: إنه "يُبشر األمم بالتحتق", 

ويسلك في التواضع واالمحاء, "ال يُخاصم 

وال يصيتح", وبتالصتبتر والتثتبتاا "يستيتر 

بالحق إلى النصتر", ويصتيتر رجتاء لتكتّل 

 . إنسان وشعب: "وعلى اسمه تتكل األمم"

 

 

 Seigneur Jésus, fils de la Famille de Nazareth, Toi qui 

as appelé le vertueux Charbel à rejoindre la vie monas-

tique ascétique solidifiant sa foi parmi sa famille chré-

tienne à Bkaakafra, donne-nous, par son intercession, 

des familles réanimées par la foi rigide, les vertus do-

mestiques et l’exemple parental pour qu’elles soient 

source des vraies vocations chrétiennes.  



 

 

Marie-Reine De La Paix 

11075 boul. Gouin O, Pierrefonds, QC, H8Y 1X6  

S.E. Mgr. Paul-Marwan Tabet  

Évêque de l’Éparchie Saint Maron  

  Père Charbel Geagea  M . L . M 

  Administrateur  138.880.8181 

11 juillet 1015 N:18 

Evangile selon Saint-Mathieu (11/11-11) 

On entend parler assez souvent que les maîtres 

de la loi se réunissent pour discréditer Jésus. 

C'est la première fois, dans l'évangile de Matieu, 

qu'on parle d'une réunion pour faire périr Jésus. 

Nous sentons donc que la tension monte d'une 

façon démesurée, assez pour que le lecteur sache 

que l'exécution de Jésus est inévitable. 

Le lecteur contemporain se demande, pourquoi 

cette dureté de cœur contre Jésus? Or, le vrai 

problème réside dans le respect de la religion de 

Moïse. Le Sabbat est inviolable pour un Juif, 

même de nos jours. Alors, le problème chez les 

Juifs est que Jésus démontre avec clarté qu'il est 

le maître du Sabbat, ce qui signifie que le Juif 

doit remplacer le Sabbat par Jésus. Bien entendu, 

c'est trop demandant pour un Juif pieux. 

 

 

إّن عبارة "هوذا عبدي الذي عنه رضيت" سيكّررها ايب مّرتين عن المسيح ابنه: في 

(. وقيلت ٥:  ١١( وفي التجلي على الجبل )متى ١١:  ٣المعموديّة في نهر األردن )متى 

عن كّل واحد منا يوم معموديّته, لكنها تقال عن الكنيسة, شعب س الجديد, المعروفة 

"بالمسيح الكلي", حسب تعبير القدي  أغسطينوس, أي المسيح الرأس وأعضاء جسد  

 المعّمدين. هذا يعني أّن رسالة "العبد" هي رسالة الكنيسة وأبنائها المسيحيّين. إنها "خدمة 

العبادة" القائمة على اثنتين: خدمة الكلمة, ومضمونها إعالن سّر الخالص, وخدمة التتقتديت  

التي تحقق هذا الخالص. إنها معروفة بالليتورجيّا, وذروتها اإلفخارستيّا. فالقتستم األول متن 

 القداس هو خدمة إعالن سّر الخالص, والقسم الثاني خدمة التقدي  أو الذبيحة.

لقب "عبد" بمعنى "خادم" هو لقب شرف, لكونه دعوة من س للمساهمة في تحقيق تصميمه 

الخالصّي, في الذاا وفي ايخرين. وهو في الوقت عينه واجب ومسؤولتيّتة, ألنته يتقتتتضتي 

اإللتزام بالخالص الشخصّي والشامل. إّن عدم اإللتزام يعني رفض الختدمتة, وهتذا الترفتض 

 هو أساس كّل خطيئة, ألنه رفض للفداء البشرّي ولتمجيد س في اإلنسان المفتدى.

الخدمة في الكنيسة: الكنيسة خادمة الخالص في أبعاد  الثالثة التمتتترابتطتة والتمتتتكتامتلتة:  -2

خدمة الكلمة بإعالن االنجيل, كرازة وتعليماً من أجل والدة اإليمان فتي التنتفتوس وتت,تذيتتته, 

وخدمة النعمة بتوزيع أسرار الخالص من أجل شفاء النفوس من الخطتيتئتة وتتحتريترهتا متن 

العبوديّاا وامتالئها من الحياة اإللهيّة, وخدمة المحبّة بتتتعتزيتز حتيتاة الشتركتة بتيتن التنتاس, 

 القائمة على األخّوة والتضامن, على العدالة والسالم, وعلى محاربة الشّر والظلم.

هذ  الخدمة المثلثة هي امتداد لرسالة خادم الرّب يستوع التمتستيتح, التذي تتنتبتل عتنته أشتعتيتا, 

ومشاركة في خدمته النبويّة والكهنوتيّة والملوكيّة. بهذا المعنى قال يسوع عن نفسه للتالميتذ: 

(, ودعاهم لهذ  الخدمة الشريفة: "ليكن التمتتترئت  فتيتكتم ١١:    ١١"أنا بينكم كالخادم" )لوقا 

(. وأرسلهم لتلديتتتهتا: "إذهتبتوا وتتلتمتذوا جتمتيتع األمتم )ختدمتة ١٢:   ١١كلنه الخادم" )لوقا 

التعليم(, وعّمدوهم باسم ايب واالبن والروح القدس )خدمة التقدي (, وعلّموهم أن يحفتظتوا 

كّل ما أوصيتكم به )خدمة المحبّة(, وهاءنذا معكم طوال األيام إلتى نتهتايتة التعتالتم" )امتتتداد 

 (.١۰ - ١١:  ١١خدمته والمشاركة فيها( )متى 

نسللك أيها الرّب يسوع أن تحفظ كنيستك وتتوحتدهتا فتي الشتهتادة الستمتك, وتت,تنتيتهتا دائتمتا 

بالرسل والمبشرين ليعلنوا بشراك الجديدة ويهدوا الناس إلى درب الملكوا. حررنتا يتا رّب 

من كل ما يعيق أو يعطل عمل الروح فينا, فال نعمل إال ما هو حق وخير وصالح, ونمجدك 

 . في أعمالنا وأقوالنا مع أبيك وروحك القدوس إلى األبد. آمين

 

 

 بونا شربل  


