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                Marc 10 35-45 
 

 

Jésus, les disciples et la hiérarchie dans l’église. 

 

A chaque fois que Jésus annonce sa mort et sa résurrection, on 

nous décrit l’incompréhension presque totale de ses disciples. Au 

chapitre 8 quand Jésus a fait l’annonce de sa passion pour la pre-

mière fois, on a vu Pierre se riposté, à la deuxième fois au chapitre 

neuf, les disciples n’ont pas osé lui demander des explications, 

plutôt ils discutaient ensemble sur le qui le plus important. Notons 

qu’à chaque fois le Seigneur reprend ses disciples et précise que 

pour le suivre, il faut renoncer soit même, et donner sa vie à Jésus. 

Voila pour la troisième fois ch.10 verset 33 et suivant Jésus parle 

de sa passion et encore une fois on voit les plus proches de Jésus 

demandent les meilleures places dans son royaume. 

 

Pourquoi le message ne passe pas ? Pourquoi est-il si difficile de 

faire comprendre aux humains que l’abaissement est le chemin de 

la Grandeur ? (Un vieux berger m’a dit une fois qu’il n’a jamais vu 

une chèvre entrain de pousser les autres chèvres pour se montrer 

meilleur à mes yeux)  

 

La nature humaine cherche toujours la grandeur. Malheureuse-

ment pour suivre Jésus il faut renoncer à soi même pour qu’on 

puisse voir le chemin à suivre. C’est la difficulté qu’on rencontre 

sur le chemin de sa majesté. Juste prenons en considération que 

c’est Lui le Chemin, n’essayons pas d’inventer d’autres. Amen. 

        

Fadi Ishac 

Quête du 
11 septembre 2016: 715$ 
Merci de votre générosité 
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 53-33/  11مرقس  
 
 

 ::: تأّمــل من وحـي اإلنجيـل :::
من خالل قراءة اإلنجيل اليوم، نرى أّن تلميذين من تالميذ يسوع يطلبان المجد، وفي مقطع آخر 

 من االنجيل نرى بطرس يقول "نحن تركنا كّل شيء وتبعناك"...
هذا يؤّكد أن التالميذ كانوا يفكرون بواٍد أّما الرّب يسوع ففكره في واد آخر. هم ال يزالون على 

مستوى العالم والمسيح يريدهم يعيشون بفكره هو، هم يريدون أن يمّجدوا وتخدمهم الناس 
ويكونون أعلى شأناً منهم، بينما الرّب يسوع يأتي لهم بخيبة أمل: "من يريد العظمة، عليه 

 بالخدمة".
نعم كانوا وما زلنا نعيش ألجل ملكوت األرض... هذا كان الفكر اليهودي أن المشيح المنتظر آٍت 
ليقهر الّرومان وليؤّسس لملكوت يكون فيه المسيح هو الملك، ويكون المقّربون والحاشية هم من 

 سيملكون من بعده، وهم أصحاب الشأن والسلطة...
وما أكثر الذين يضّحون بكثير من األمور ليتبّوأوا منصباً مرموقاً، يعبّر عن مجد، عن عظمة، 
عن احترام الناس، عن خضوعهم له، عن سلطته عليهم... ولكن، يا للحسرة، "أنتم ال تزالون 
تفكرون على المستوى األرضي "... هذا ما كان ليجيب به الرّب يسوع... فحتّى نصير على 

 مستوى فكر المسيح علينا أن
نضع نصب أعيننا، الخدمة، العطاء، التضحية، البذل... اّن العرش والتاج والصولجان والسجاد 

األرجواني الّذي تفّكرون به سيكون مغايراً لما تتصّورون : فبدل الكرسي المذّهب سيكون 
الصليب، وبدل التاج سيكون إكليل الشوك، وبدل الصولجان ستكون المسامير، والسجاد 

االرجواني سيكون كفناً، والملك الذي اعتاد على الجمع من قريب وبعيد سيشعر بالوحدة على 
عرشه حتى من أبيه السماوي ولهذا صرخ "ألوهي ألوهي لما شبقتني". لهذا ستكون الكأس مّرة 

 وقاسية ومن الصعب أن يتحملها إنسان آخر بإرادته دون أن يعرف الثمن.
الثمن بالنسبة للمسيح هو خالص إنسان أحبّه وكان مجنوناً في هذا الحب حتّى الوصول إلى 
الصليب، كان خادماً حتى أخذ صورة العبد الذي يقف على باب السيد ينتظر الضيف ليغسل 

رجليه قبل دخوله الى مجلس سيده وأضاف أن قبّل تلك األرجل. فتّش يسوع مطّوالً عن عرش 
وارتضى بأن يكون عرشه األول على الصليب ليكسب عرشاً آخر هو قلب اإلنسان الذي أحب، 

 فهل نجح؟
من حيث العرش األول لم يكن صعباً ألن من طبع اإلنسان أن يأخذ وعندما يتوقف األخذ تكون 

 ال مباالة أو يكون ثأر، واليهود في تلك األيام أخذوا بالمبدأ الثاني.
ولكن هل نتركه يحقق تملّكه على العرش الثاني؟ هل يتركه اإلنسان يدخل إلى قلبه ويملك عليه 
ويتربع ملكاً على حياته؟ نعم هناك قطيع صغير أحّب المسيح وعاش للمسيح وهو يتنعم معه في 
عرشه السماوي بعد أن أوفوا قسطهم ومن بينهم يعقوب ويوحنا بعدما أبديا استعدادهما لمواجهة 

( وأجبر يوحنا على 1: 21أي تجربة من أجل المسيح، وقد تألم كالهما، فمات يعقوب شهيدا )أع 
( وقسم آخر بقي حياً على أرضنا، ولكن ألم وبكاء المسيح هو من 9: 2أن يعيش في المنفى )رؤ 

أجل القطيع الكبير الذي يبيعه يومياً بأقل من ثالثين الفضة ، بأمور تافهه يعتقد أنها كافية لتبني 
 له قصور السعاده.

واآلن ماذا نريد؟ هل نقول للرب إنّنا جاهزون لشرب كأسك، كأس الحب والبذل والخدمة 
  والتضحية لنكون عن يمينك في ملكوتك؟ أم أصبح عندنا ما يكفي لنربحه في هذه الحياة الفانية؟

 

 األب شربل جعجع م.ل.م
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              Les habitudes 

 
 

« Nous somme ce que nous répétons chaque jour. L’excel-

lence n’est alors plus un acte, mais une habitude. » Aristote 

 Notre caractère est fait d’habitues : qui sème une pensée 

récolte une action; qui sème une action récolte une habi-

tude; qui sème une habitude, récolte un caractère; qui sème 

un caractère récolte un destin. 

 

Les habitudes constituent dans notre vie de puissants fac-

teurs. Elles expriment notre caractère et engendre notre effi-

cacité et notre inefficacité. 

 

Nos habitues exercent une force de gravité énorme, plus 

grande encore que ne le pensent, ou ne veulent l’admettre, 

la plupart des gens. Briser des habitudes profondément an-

crées( le retard, l’impatience, la tendance à la médisance, 

l’égoïsme,..) requiert beaucoup plus que la volonté ou de mi-

nimes changement dans notre vie. Le « décollage » de-

mande un effort  considérable. Mais une fois la force de gra-

vité  vaincue, notre liberté prend toute une autre dimension. 

La force de gravité peut travailler pour nous ou contre nous.  

Certaines habitudes nous empêchent peut-être de nous 

rendre aujourd’hui là ou nous voulons aller. Mais c’est aussi 

cette habitude qui conserve à notre monde son unité. Donc 

il es possible d’exploiter la force de gravité de nos habitues 

pour créer l’ordre et la cohérence qui donneront plus 

d’ampleur à nos vies. 
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         Travail disponible 
 

 

Bonjour, 

  

Veuillez trouver ci-dessous les postes que nous avons reçu pour le mo-

ment, si vous connaissez quelqu’un qui a les compétences nécessaires et 

qui a besoin de travailler, s’il vous plait envoyez moi ses coordonnées ou 

son CV pour que je puisse le contacter, s’il n’a pas de CV je pourrai lui 

aider à le compléter : 

  

-          5 postes de couturières dans une usine 

-          1 poste de comptable senior (avec 5 ans d’expérience) 

-          1 poste adjointe administrative (3 ans d’expérience + excellent 

Français) 

-          1 poste de comptable 

-          1 poste de gestion des étudiant dans une école de pilotage 

(Anglais impeccable) 

-          1 concierge pour se loger dans un appartement 4 et ½, il peut 

avoir sa famille avec lui 

-          1 employé d’usine de sacs en cuir, qui sait travailler sur une ma-

chine de couture de cuir 

-          1 mécanicien qui a l’expérience sans besoin d’avoir sa carte de 

compétences 

-          1 poste administratif dans une école de pilotage d’avion (la per-

sonne demandée doit avoir un diplôme en droit, sans équivalence 

Québécoise, mais qui connait bien la langue française) 

  

Merci pour votre collaboration, et bonne journée, 

  

 Rima El-Helou 

Le Cercle Maronite 

Operations Director 

www.lecerclemaronite.org 

r.elhelou@lecerclemaronite.org 

Tel: +1 (514) 331-5207 

Cell: +1 (514) 975-8861 

http://www.lecerclemaronite.org/
mailto:r.elhelou@lecerclemaronite.org
tel:%2B1%20%28514%29%20331-5207
tel:%2B1%20%28514%29%20975-8861
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 Chicken Broccoli Bacon Alfredo 

 In oil, fry: 

 - 2 chicken breasts (cubes) 

 - salt and pepper to taste 

 - 2 gloves crushed garlic 

 - 2 cups broccoli 

 Add: 

 - 2 cups milk 

 - 1 cup Parmesan 

 - 1/2 cup parsley 

 - 4 strips bacon 

 - 1/2 lb cooked spaghetti 

 Mix and enjoy 
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 الصليب 
 

موضوع الصليب أساسي في اإليمان المسيحي. لكن، مع األسف غالباً ما نسيء فهمه ونعتبره دعوة إلى األلم. بينما 
المسيح يُفهمنا بأن دعوتنا هي دعوة إلى الفرح وليس إلى األلم. على كل حال لنرى عن كثب ماذا يقول لنا اإلنجيل 

 عن الصليب ولماذا الصليب؟ هل هو أمر ال بد منه؟ وماذا يعني أن نحمل صليبنا؟
إن ابن اإلنسان يجب عليه أن يعاني آالماً شديدةً، وأن يرذله الشيوخ وأحبار والكتبة، وأن يُقتل وأن »اإلنجيل يقول لنا 
وبالتالي أول سؤال يخطر ببالنا لدى قرأتنا لهذه العبارة: هل كان يسوع في صدد تطبيق برنامج  .«يقوم بعد ثالثة أيام

 مسبق الصنع؟ هل أتى ليُصلب؟ هناك سلسلة من النصوص تُبين لنا بأن موت المسيح
 .«يجب على ابن اإلنسان»أمر ضروري 

إن اآلب يُحبني ألني »ولكن هناك نصوص أُخرى تقول لنا بأن هذا الموت كان حراً، موت تم اختياره من قبل يسوع: 
فهل الضرورة والحرية أمران  .«أبذل نفسي ألنالها ثانية. ما من احد ينتزعها مني، ولكني أبذلها برضاي

موت يسوع كضرورة يظهر على أنه إرادة اآلب:   متناقضان؟ أو على  «أفال أشرب الكأس التي ناولني إياها أبي؟»
 إنما حدث ذلك كله لتتم كتب »أنه المعمودية التي سيقبلها. كما نقرأ: 

على يسوع أن يدخل دوامة الشر البشري إنها ضرورة مسجلة إن صح التعبير في هللا وفي المحيط البشري. كل شيء 
ضد يسوع: الخبث، الحسد الخيانة الخ. فالسماوات واألرض متفقة على هذا الموت. ولكن هناك نصوص تشير إلى 

 فالمبادرة تعود إلى يسوع. .«إني أبذل نفسي برضاي»أن اآلالم تم اختيارها بحرية من قبل يسوع 
فهل موت يسوع هو ضروري، أم موت ُمختار، اختاره يسوع بملء حريته؟ كلمة مفتاح قراءة هذه النصوص هي 
بدون شك كلمة البذل، أي تسليم الذات. هذه الكلمة نجدها كثيراً في اإلنجيل: جميع الناس يسلمون يسوع إلى جميع 

 الناس: يهوذا يسلمه إلى اليهود، واليهود يسلمونه إلى بيالطس، وهذا األخير يسلمه للصلب.
ولكن مع ذلك، هؤالء الناس وصلوا متأخرين: يسوع يُفاجئهم في العشاء األخير: يسوع سلم ذاته )بذلها( قبل أن يأتي 

يهوذا ليسلمه. ما من أحد يستطيع أن يسلبه حياته ألنه ال يمكن االستيالء على ما سبق وأعطي. والعشاء األخير مفتاح 
قراءة آالم يسوع: إنه المكان الذي تخلى يسوع عن حياته ليجعل منها عطية حياة. بهذه الطريقة تجاوز يسوع 

 ضرورة الموت ليجعل منها مكان حرية.
موت يسوع هو موت البار. هذا الموت يكشف لنا عدم عدالة  .«لقد ابتلع الظفر الخطيئة»بهذا المعنى يقول بولس 

الصليب وشرنا جميعاً أمام البشر. لماذا أراد هللا موت ابنه؟ ألن هللا يريد أن يلتحق بنا في قمة شقائنا. اسمه عمانوئيل 
أي هللا معنا. ال وجود لموت آخر يُعبّر عن جوهر هللا، عن هللا الحّب. فثمرة الخطيئة هي االنقسام بين الرجل والمرأة، 

 بين اإلنسان وأخيه اإلنسان.
ثمرة الخطيئة هي محاولة إلغاء التعدد وكل ذلك يتم بالعنف. فالصليب هو محكمة هذا العنف اإلنساني. في نظر الناس 
يقول عظيم األحبار. بينما يموت يسوع بال  «خير لكم أن يموت رجل واحد عن الشعب»موت يسوع هو كبش فداء: 
مبرر. هذا يعني أنه عندما نقتل فلكي نتخلص من الشعور بالذنب أكثر مما نرتكز على األسباب الكافية. ليس هللا هو 

 الذي ينصب الصلبان بل اإلنسان. وهللا يموت على صلباننا بحب وحرية.
المسيح لم يبحث عن الصليب، بل قبله بكل حّب وحرية ووعي. فاهلل ال يرسل لنا صلباناً، ألنه حّب. وبالتالي الصليب 
هو صليب الحب، ال صليب اآلالم، بمعنى أن الحب، يجعلني، على مثال المسيح، أقبل الصليب، دون أن أبحث عنه. 

 بهذا المعنى أقول أنني مدعو ألعيش الصليب بفرح.
فالمسيح ال يخلصنا بموته فقط، بل خاّصة باألمانة التي دفعته للعيش مع اإلنسان، دفعته إلى تحقيق إرادة اآلب: لقد 

ما هو خالصّي في  .«مع أنه في صورة هللا لم يعد مساواته هلل غنيمة..»عبّر عن حبه ألبيه حتى الموت، الموت حباً: 
 .«فبلغ به الحّب إلى أقص حدوده»:آالم يسوع وموته هو الحّب، حّب ُمفرط، حيث الصليب هو أفضل تعبير عنه 

إذا كان صليب المسيح يخلصنا، فألن المسيح قام بمسيرة معاكسة للخطيئة. هذه األخيرة زرعت في نفوسنا صورة 
وتصور خاطئ عن هللا: هللا الكاذب األناني، الغير محب. ومجمل مسيرة يسوع التاريخي، وفي ذروتها الصليب بيّنت 
لنا، على عكس الخطيئة أن هللا يحبنا إلى أقصى الحدود وبدون شروط وال حدود، بهذه الطريقة أعاد المسيح لنا الثقة 

باهلل التي تشكل مفتاح باب الخالص. فال يبقى علينا سوى استقبال هذه الثقة والدخول من باب الخالص الُمقدّم لنا 
مجاناً. بفضل الصليب عرف اإلنسان أن هللا محبة. لهذا السبب يتكلم بولس عن لغة الصليب. فما هي نتائج هذا 
المفهوم على حياتنا؟ أوالً الصليب هو قبل كل شيء صليب الحّب، ال صليب األلم. هذا يعني أن حبّي لآلخرين 

يجعلني أقبل الصليب وال أتلقاه على أنه مفروض علّي من الخارج. هذا يعني أن الحّب يجعلني أتألم من أجل 
اآلخرين، من أجل من أُحّب. هذا يعني أن دعوة المسيحي هي دعوة إلى الحّب والفرح وليس إلى األلم. فاهلل محبة وال 
يطلب منّا سوى الحب، لكن للحب شروطه ومتطلباته. هللا ال يرسل لنا صلباناً. الحّب الحقيقي يدفعني إلى قبول الموت 

 بشتى أشكاله: أوالً الموت المعنوي، الموت عن الذات. أنا مدعو ألموت عن ذاتي من أجل من أحّب.
ال بد من أن أموت عن ذاتي إن أردت أن ينمو اآلخرون: أموت عن أنانيتي، عن حبّي الُمفرط لذاتي لكي أكون أكثر 

ال بدَّ له من أن »حضوراً لألخر المحتاج إلّي )اإلصغاء(. بهذا المعنى يقول يوحنا المعمدان عن عالقته بالمسيح: 
إن حاولت أن أعيش الصليب واآلالم بهذا المفهوم، فهذا يجعلني أكون حّراً أمام  «يكبر، وال بدّ لي من أن أصغر.

  موتي النهائي، موتي الجسدي، أي باختصار أكون إنساناً حراً بكل معنى الكلمة.
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3341 Sources Blvd, D.D.O, QC, H9B1Z8 
Tel: 514.683.7187—Fax: 514.683.2695 
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