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 الإجنيل
  أحد تجديد وتقديس البيعة

 
قبل الميالد. حين فرض أنطيوخوس الرابع إدخال األصنام  ٧٦١يرقى تاريخ هذا العيد الى حوالي العام 

اليونانيّة الى جميع مقاطعات األمبراطوريّة بهدف نشر العبادة اليونانيّة، ولم تستثنى فلسطين القديمة من 
هذا القرار. وحين لم يقبل اليهود بهذا األمر شدّد الملك العبقوبات، فمنع اليهود من ممارسة شعائرهم، 

كراحة السبت، وعادة ختان األطفال... الى أن شّكلت حادثة في منطقة فلسطينيّة الشرارة األولى لثورة 
يهوديّة شاملة. ففي أثناء مراقبته لحسن تطبيق القرارات الملكيّة، أمر ظابط يونانّي كاهناً يهوديّاً يدعى 
متتيا أن يذبح خنزيراً لألصنام، على مذبح يهودّي. إمتنع الكاهن عن تطبيق األمر، فتقدّم رجل يهودّي 

لتنفيذ األمر فاستّل الكاهن سيفه وقتل اليونانّي واليهودّي المرتدّ. وحين قمع اليونانيّون اليهود، قام الشعب 
قبل الميالد.  ٧٦١كلّه خلف الكاهن وأوالده الخمسة، وبدأوا معركة انتهت بسيطرتهم على أورشليم عام 

ولما دخلوا المدينة، وجدوا الهيكل مدنّساً، واآلنية متّسخة، والزيت المقدّس الّذي كان يكّرس به المذبح 
وعظماء الكهنة والملوك مرمياً في أرجاء المكان، واألصنام تمأل المكان، والمذبح قد ُرفعت عليه الذبائح 

غير الطاهرة لآللهة الغريبة. فكان ال بدّ من تطهير الهيكل وتقديسه ليصبح مجدّداً هيكل هللا الواحد 
والحقيقّي. يخبر التلمود أن الزيت المقدّس المتبقّي لم يكن يكفي ألنارة منارة الهيكل ألكثر من يوم واحد، 

ورغم هذا فاألنوار بقيت مضيئة ثمانية أيّام بطريقة عجائبّية، لذلك صار هذا العيد يُدعى أيضاً عيد 
األنوار، يُحتفل به بين شهري تشرين الثاني وكانون األّول لمدّة ثمانية أيّام. من هذا المنطلق يجب أن نفهم 

أن عيد التجديد قد ارتبط في فترة حياة يسوع بتاريخ الشعب وبهّويته، وباإلنتظار المسيحانّي: لقد كان 
الشعب ينتظر مسيحاً يخّلص الشعب من النير الرومانّي كما خّلص متتيا المكابّي وأوالده الشعب من الظلم 

اليونانّي. لهذا جاء اليهود يسألون يسوع: "إلى متى تُبقينا حائِريَن قُْل لنا ِبَصراحٍة هل أنَت الَمسيُح". لقد 
كان إنتظار اليهود للمسيح ال إنتظاراً روحيّاً لمخلّص سوف يأتي ليعيدهم الى عالقة البنّوة مع هللا بعد أن 
خانوه بالخطيئة وبالكبرياء، بل كانوا يبحثون عن المخلّص السياسّي، القائد العسكرّي، الثائر الّذي يحّرر 
بقّوة السيف. جواب المسيح لم يكن منطقيًا بالنسبة النتظاراتهم العسكرّية ولرغباتهم القتالّية، لقد أعلن لهم 
إرادة اآلب، علّمهم أن المسيح الّذي ينتظرونه هو ليس مسيح الحرب، بل المسيح المرسل من اآلب يعلن 

إرادته، وإرادة اآلب هي السالم ال العنف. لقد جاء يعلن لهم أن العهد الّذي أقامه هللا معهم لم يكن لتمييزهم 
عن الشعوب األخرى، بل ليجعلهم حاملين رسالته الى جميع الشعوب. دعوة هللا لهم هي أن يكونوا خدّاماً 

  لكلمة اآلب وإلرادته. والشرط الوحيد لكيما يفهموا هذه الحقيقة هو أن يكونوا من خراف المسيح.
"كيَف تُصِدّقوَن وما أنتُم ِمْن ِخرافي" يقول المسيح، ليس فقط لسامعيه ذاك النهار، إنّما لنا نحن أيضاً. 

فنحن أيضاً ننظر الى المسيح أحياناً كقائد عسكرّي عنيف يدخل حياتنا حين نطلب منه ذلك، ليزيل منّا كّل 
ما هو مزعج وليحقّق رغباتنا ويلبّي احتياجاتنا. ونرفض أحياناً كثيرة حقيقة المسيح المسالم، الّذي يأتي 

ليصالحنا مع ذواتنا، يعلّمنا أن الحياة المسيحيّة هي صبر وهدوء، فاهلل ال يجتاح حياتنا، ال يحّولنا بالعنف 
وبالقّوة، فالمسيح يدخل قلبنا كما دخل عالمنا: بالسالم، بالوداعة والسكون. الّذي جاء يبيد عنف العالم ال 

يمكنه أن يكون عنيفاً، وال يستعمل العنف ليحّولنا. أن نكون من خراف المسيح يعني أن نطيع إرادة 
المسيح في حياتنا، فالخروف يعلم أن خالصه هو في البقاء الى جانب الراعي، وفي اإلنقياد له، إنقيادنا 

ليس بسبب الخوف، إذ ال يمكننا أن نخاف إلهاً أحبّنا حتّى الموت. هو انقياد الثقة، ألّننا نعلم أنّنا بأمان معه. 
نسمع صوته فنجيب بالطاعة إلرادته الخالصيّة. نسمع صوته فنطمئن، ألن صوته يبدّد الخوف من حولنا، 

  ويجعلنا نعلم أنّنا لسنا وحيدين في هذا الوجود.
عيد التجديد اليوم في كنيستنا المارونيّة هو عودة الى هذه الحقيقة، حقيقة كوننا هياكالً للروح القدس، 

أدخلنا إليه أصناماً كثيرة، أصنام الخطيئة والشهوة والمادة وحّب التسلّط، هياكل تدنّست بالكبرياء والحقد 
والرغبة باألنتقام، بالكذب والوصوليّة، بروح الزنى وخيانة وصايا الّرب، بقتل اآلخرين كّل يوم بالنميمة 
والتهميش. نحن هياكل مدّنسة، يرغب الّرب بالدخول اليها من جديد لتقديسها وتجديدها. عيد التجديد هو 

عودة الى حقيقة أنّنا خراف في قطيع المسيح، فال معنى لوجودنا كمسيحيّين إن رفضنا حقيقتنا كأفراد في 
 عائلة تسّمى الكنيسة، جسد المسيح العامل في العالم من أجل خالص العالم، ونحن أعضاء هذا الجسد، كّل 
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منّا يقوم بدوره من أجل خالص اإلخوة من كّل لون ولسان. خالص العالم تعيقه خطيئتنا، وتجديدنا 
وتقديسنا أساسّيان، ال لخالصنا فقط، بل لخالص العالم ودخوله في حياة المسيح. تجديدنا وتقديسنا يقوم 
على تجديد انتمائنا للكنيسة والطاعة لها. أن نكون خرافاً في قطيع المسيح يعني أن نجدّد كّل يوم إيماننا 

بالراعي وبقدرته على إيصالنا الى حيث يقودنا، الى خالصنا وخالص الكون بأسره. أن نكون خرافاً في 
قطيع الكنيسة يعني أن نكون رجاالً ونساًء أحراراً، بحّريتنا نتبع المسيح، ال بسبب خوف من العقاب، وال 

بسبب وسواس وقلق مرضّي، وال بسبب عادة أو تقاليد، بل ألنّنا لمسنا شخصيّاً حّب المسيح في حياتنا، 
وعلمنا أنّه صديق وفّي حاضر في حياتنا دوماً. أن نجدّد كنيستنا ونقدّسها يعني أن نقدّس إيماننا بالكنيسة 

ونجدّد عهد انتمائنا لها باإليمان بكلمة الّرب والطاعة لتعليم كنيسته آلنّها مؤتمنة علي هذه الكلمة. لقد جاء 
المسيح ليعطينا الحياة األبديّة، ليعطي وجودنا معنى أسمى من وجود أرضّي عابر، جاء الراعي ليقول لنا 
أن حياتنا ال يمكنها أن تبدأ دون هدف وتنتهي دون معنى. لقد جاء ليقودنا الى معنى حياتنا الحقيقّي، معنى 

نفتّش عنه كّل يوم ونجدّد رغبتنا في بلوغه كّل لحظة. لقد جاء "يعطي قطيعه الحياة األبدّية فال يخطفها 
منه أحد وال يهلك أي من الخراف". تجديد حياتنا هو أن نعي من هو الراعي الحقيقّي، وأن نعلم ما الفرق 

بين الراعي الصالح الّذي يعطي الحياة والسارق اّلذي جاء يخطف ويهلك. كثير من الرعاة الكذبة 
يوهموننا الخالص كّل يوم، منهم من يقدّم لنا منطق الّلذة، آخرون المال، آخرون وهم الشباب الدائم 

والجمال الّذي ال يذوى... المسيح جاء يقول لنا أن األهّم هو السعي الى ما هو أساسّي، ما ال يعبر وال 
المسيح يعلن ذاته مخّلًصا ال بصراخ الرعاة الكاذبين، وال بخداع مسحاء الوهم والسراب، المسيح  ينتهي.

يأتي راعياً وديعاً، يعمل بصمت ووداعة، ويترك لنا حّرية اإلختيار. تجديد أنفسنا كهياكل للّروح القدس 
هو أن نعي دعوة هللا لنا "إن نكون آلهة"، أن نكون آلهة بالتبنّي، حين نقبل إن يكون هللا أب لنا. هللا يدعونا 

الى حالة األلوهة، الى أن نرتفع عن تفاهة الحياة الماديّة وأن نعي أن لوجودنا معنى أعمق وأسمى من 
مجرد حياة نحياها على نطاق حيوانّي. دعوتنا أن نصبح آلهة من خالل إتّحادنا باهلل خالقنا لنشاركه في 

خالص كّل إنسان أينما كنّا وبالمقدّرات الّتي أعطانا إيّاها هللا مهما كانت متواضعة. تجديد هيكلنا هو 
  انطالق في مسيرة تألّه للوصول الى اإلتّحاد الّروحّي باهلل مصدر وجودنا، إتّحاد نصل اليه من خالل:

الصالة: أي أن نحيا حالة صلة دائمة مع الّرب الحاضر في حياتنا. الصالة هي تجسيد إليماننا بحضور هللا 
في حياتنا، وهي عمل رفع لنفسنا ولفكرنا ولروحنا نحو هللا الّذي يحّبنا ويخّلصنا. الصالة هي حوار حّب 
وصداقة، وهي مصدر نعمة تساعدنا على اإلتّحاد باهلل للوصول الى تجسيد حقيقة بنّوتنا اإللهّية. التوبة: 

هي أن نحيا وجودنا متيقّنين أنّنا بحاجة هلل دوماً، فمن دونه ال معنى لوجودنا، وبتغييبنا هلل عن حياتنا نحّول 
التوبة: هي إن نحيا سّر الّرجاء، أن نعرف  وجودنا الى مجموعة لحظات عابرة دون معنى ودون هدف.

أّن هللا حاضر في حياتنا، مستعدّ لقبولنا مهما عظمت خطيئتنا. فاهلل يفتح لنا بابه في كّل لحظة، ألّنه يريد 
الكنيسة: هي عائلتنا، وهي جماعة مجاهدين يحيون الحّب للوصول  أن يدخل هيكل حياتنا ليجدّده ويقدّسه.

الى ملكوت السماء، والى تحقيق ملكوت هللا في حياتنا وفي عالمنا. الكنيسة هي ملكوت هللا على األرض، 
رغم خطيئة أبنائها، تتقدّس بالمسيح رأس جسدها. تجديد البيعة اليوم يعني تجديد ثقتنا بالكنيسة أّمنا، 

بالكنيسة عائلتنا، بالكنيسة معلّمتنا، التي حافظت على مّر العصور التعليم الّذي وصل الينا من الّرب عبر 
الرسل. تجديد الكنيسة يعني أن نجدّد ثقتنا برعاتها، نحبّهم، نصلّي من أجلهم، نكّف عن انتقادهم ونساعدهم 

ليتقدّسوا. الكنيسة هي رعيّة المسيح، ونحن واحد من هذا القطيع، هالك الرعيّة هي هالك كّل واحد منّا، 
األسرار: هي وسيلة أعطانا إيّاها السيّد  تجديدها يبتدئ بتجديدنا الشخصّي، وتقديسها ال يتّم دون قداستنا.

تساعدنا على قداستنا. المعموديّة تُدخلنا في حياة المسيح وتجعل منّا أعضاء في جسده المقدّس. اإلفخارستيّا 
هي زاد الحياة تعطينا القّوة إلكمال مسيرتنا نحو القداسة. دون اإلفخارستّيا ال يمكننا أن نحيا اتّحادنا الكامل 
بالّرب في هذا العالم، هي مقدّمة التّحادنا الكامل باهلل مصدر سعادتنا حين نصبح في بيت اآلب. التوبة هي 

سّر المصالحة مع السيّد، في كّل مّرة نجرح حبّه لنا بخطيئتنا وكبريائنا. األسرار كلّها هي نعمة تجديد 
وتقديس وهبها الّرب لكنيسته، ليجدّد هيكلنا، ويقدّسنا لنصبح بكلّيتنا له، ننشر من خالل شهادة حياتنا إنجيل 

تبقى مريم مثالنا في التجدّد والتقدّس، هي هيكل طاهر حّل فيه المسيح كلمة اآلب بقّوة الّروح،  خالصه.
صار وجودها بأكمله نشيد عبادة للثالوت األقدس، ابنة األب، أّم اإلبن وهيكل الّروح األقدس. تقديس 

الكنيسة وتجديدها يجد مثاله في اختبار مريم التّي عاشت بطولة اإليمان في كّل لحظة من حياتها، وعلمت 
أن غايتها الوحيدة هي أن تكون طاهرة دوماً ليتّحقق من خاللها حلول هللا في حياة كّل واحد منّا. مريم 

تعلّمنا الطاعة وقبول إرادة هللا في حياتنا في أن نكون مقدّسين، مريم تعلّمنا خدمة الكلمة، هي التي كّرست 
حياتها لخدمة الكلمة المتجّسد، مريم تعلّمنا أن نكون هياكل مقدّسة، يجدّدها الرب كّل يوم بنعمته، من خالل 

  صالتنا، وحّبنا وخدمة كّل محتاج.

الأب رشبل جعجع م.ل.م                                                                                   
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                     Mat 16 :13-20 
 
 
 
 
On a entendu beaucoup de commentaires des éléments de ce passage. Je résume quelques-uns : 
 
La déclaration de Pierre ; 
La primauté de Pierre sur les autres disciples ; 
L’institution de la papauté ; 
etc. 

 
Les démoniaques ont déjà crié dans Mat 8 :29 (Que nous veux-tu, fils de Dieu ?). Est-ce qu’il y 
a une différence entre les deux déclarations ? 
 
Bien entendu, les mauvais esprits sentent la présence du Dieu vivant et ils essayent de s’y sous-
traire, car sa présence les perturbe. Quand nous vivons dans les ténèbres, la lumière nous dé-
range. 
 
De l’autre coté, Jésus sonde ses disciples en leur demandant ce que les autres pensent de lui. La 
réponse de ses disciples était que la foule voyait en lui un prophète qui était enfin de retour 
(ex. : le grand prophète Élie. D’autres ont mentionné le nom de Jérémie, qui a prédit la des-
truction du temple par Nabuchodonosor 500 ans avant notre ère). Peut-être qu’ils ont fait la 
liaison, car Jésus a prédit la destruction du temple également.  
 
Finalement, quand Jésus s’adresse directement à eux, c’est Pierre qui répond par une confes-
sion de foi, devenue la règle pour un chrétien authentique. Par conséquent, Pierre devient la 
première pierre de l’Église du Seigneur. 
 
Jésus, en donnant la clé du royaume à Pierre, ne l’engage pas comme intendant qui ouvre et 
ferme la porte de son maître, mais plutôt l’interprète officiel de la parole de Jésus. Pour ses 
semblables, les disciples, il n’est pas mieux qu’eux, mais il est le modèle à suivre pour une foi 
authentique. 
 
 Les forces du mal ne peuvent rien contre cette foi. Autrement dit, celui qui croit ce que 
l’Église lui enseigne, sa foi le protègera, le guidera vers la vérité tout entière. 
 
Pierre, en faisant sa déclaration, dit dans notre langage : 
Tu es Seigneur, de par toute la terre 
Tu es le Fils du Dieu vivant 
Tu es Seigneur à la gloire du père 
Car tu es le Fils du Dieu vivant. 

Quête du 
30 octobre 2016:900$ 

Merci de votre générosité 



 

5 

          What are Patron Saints? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Families, individuals, parishes, schools, and even countries have chosen 
from the earliest days a holy person who moved to the next life to play 
the role of a special guardian or protector and intercessor who prays 
with us for God. One may choose a patron depending on the need. For 
example, a person may choose a patron Saint for the ill, for families, 
for countries, for martyrs, or anything that is important to him or her. 
This practice, however, is misunderstood by many people as substitu-
ting our Lord by the chosen patron thus drawing the argument that 
Catholics, in specific, do not focus on Christ as our savior and detract 
this role from him focusing simply on the patron or other Saints to 
play the role of mediator between God and man. 
This belief is completely false! In fact, people choose a patron to pray 
with them in heaven since this patron is a holy person who passed on 
before joining God in heaven. This patron plays the role of a friend 
who offers prayer with us. This is why the patron plays the role of the 
intercessor not a mediator because people can always resort to God 
directly. 



 

 

6 

                      LE SUMAC 
 
 
 
 
Le SUMAC provient du Rhus Coriaria, un arbustre mesurant jusqu'à 
3m et se trouve au moyen – Orient et en Italie. On le cueille et l'ecrase 
pour devenir une poudre que l'on utilise comme épice.  
Le nom sumac signifie rouge en arabe d'où sa couleur caractéristique. 
Dans certaines traditions, le sumac symbolise la bonne vie. Son histoire 
est assez mystérieuse , mais il semblerait  qu'il soit connu chez les ro-
mains et les grecs antiques et en moyen-âge. 
Il est très connu au Liban, en Syrie et les pays arabes. 
Le sumac est un parfait substitut de citron et du vinaigre.  
Utilisation du sumac : 
- le sumac entier sert pour la fabrication des boissons non alcoolisées 
les sumacades ou boissons indiennes ; sous forme de jus ( en l'ayant 
trempée dans de l'eau chaude, filtrer puis récuperer le jus) dans les ma-
rinades, dans les vinaigrette, betteraves ou haricots verts toujours mé-
langer à la fin de la préparation. 
- en poudre sur les viandes, les produits de la mer ( poissons...), pou-
lets ( brochettes), omelettes, les riz, les farces ou pour saupoudrer les 
mets à sa convenance. 
L'utilisation du sumac dans cuisine orientale :  
- les libanais en font usage dans la préparation du chich taouk, mézzé, 
fattouch... 
- de même, la cuisine libanaise utilise le sumac dans la préparation du 
zaatar un mélange d'épices et d'herbes ( sumac, thym, graines de sé-
same grillées) 
- les iraniens en font usage dans la préparation du chelo kabob à base 
de brochettes d'agneau 
- les turcs l'utilisent dans la préparation de salade de potirons.... 
Propriétés du sumac  
- facilite la digestion  
- est un fébrifuge (qui baisse la température) . 
Ref : l'île aux épices, http://www.alterafrica.com/Sumac.htm  

http://www.alterafrica.com/Sumac.htm
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3341 Sources Blvd, D.D.O, QC, H9B1Z8 
Tel: 514.683.7187—Fax: 514.683.2695 



 

9 



 

 

10 



 

11 

P
o

u
r 

v
o

s 
a
n

n
o

n
ce

s 

p
ri

è
re

 d
e
 c

o
n

ta
ct

e
r 

Jo
e
 N

a
sr

 :
 5

1
4
 9

6
1
-7

7
3
1
  



 

 

12 

Paroisse St Jean L’apôtre  
Horaire Des activités  2016-2017 

 Activités  Jour /Heure  Lieu 

Chorale adultes 
chorale@paroissestjeanlapotre.ca 

  
Lundi 19h:00 – 21h:00 

  
Église 

Chorale enfants 
chorale@paroissestjeanlapotre.ca 

  
Lundi 18h:00 – 19h:00 

  
Église 

Catéchèse enfants (3- 5 ans) 
catechese@paroissestjeanlapotre.ca 

  
Samedi 15h:00 – 16h:30 

  
Presbytère 

Catéchèse enfants (6- 7 ans) 
catechese@paroissestjeanlapotre.ca 

  
Samedi 15h:00 – 16h:30 

  
Presbytère 

Première communion (8-9 ans) 
communion@paroissestjeanlapotre.ca 

  
Samedi 15h:00 – 16h:30 

  
Presbytère 

Catéchèse enfants (10- 12 ans) 
catechese@paroissestjeanlapotre.ca 

  
Samedi 15h:00 – 16h:30 

  
Presbytère 

Catéchèse jeunes (13-17 ans) Alpha 
catechese@paroissestjeanlapotre.ca 

  
Samedi 15h:00 – 16h:30 

  
Presbytère 

Jeunes pages (5-8 ans) 
Jeunes@paroissestjeanlapotre.ca 

  
17h:00 – 18h:30 

  
Gym 

Jeunes (9-11 ans) 
jeunes@paroissestjeanlapotre.ca 

  
17h:00 – 18h:30 

  
Gym 

Jeunes écuyers (12-17 ans) 
Jeunes@paroissestjeanlapotre.ca 

  
17h:00 – 18h:30 

  
Gym 

Chevaliers Saint-Jean 
chevaliers@paroissestjeanlapotre.ca 

  
2eme Jeudi du mois 

  
Grenet 

École des parents (Chaque 15 jours) 
parents@paroissestjeanlapotre.ca 

  
Samedi  15h:00 – 17h:00 

  
Église 

Famille Nazareth 
nazareth@paroissestjeanlapotre.ca 

  
Samedi 15h:00 – 16h:30 

  
Église 

A l’écoute (une fois par mois) 
ecoute@paroissestjeanlapotre.ca 

  
Samedi 15h:00 – 16h:30 

  
Église 

Comité des dames 
dames@paroissestjeanlapotre.ca 

    

Scouts 
scouts@paroissestjeanlapotre.ca 

  
Vendredi 18h:00 – 21h:00 

  
École 

   


