
PPPPPPPPoooooooouuuuuuuuvvvvvvvveeeeeeeezzzzzzzz--------ccccccccoooooooouuuuuuuussssssss        aaaaaaaaiiiiiiiiddddddddeeeeeeeerrrrrrrr        ????????        
LLee  SSeeiiggnneeuurr  JJééssuuss  eesstt  vveennuu  ssuurr  tteerrrree  ppoorrtteeuurr  dd’’uunn  mmeessssaaggee  iimmppoorrttaanntt  qquuee  cchhaaccuunn  aavvaaiitt  
bbeessooiinn  dd’’eenntteennddrree..  JJééssuuss  ««  ttrraavveerrssaaiitt  vviilllleess  eett  vviillllaaggeess,,  pprrêêcchhaanntt  eett  aannnnoonnççaanntt  llee  rrooyyaauummee  ddee  
DDiieeuu  »»..  ÉÉttaaiitt--iill  sseeuull  ddaannss  ccee  ttrraavvaaiill  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ??  NNoonn  !!  NNoouuss  lliissoonnss  qquu’’iill  aavvaaiitt  ddeess  
ppeerrssoonnnneess  ppoouurr  ll’’aaiiddeerr  ::  ««  lleess  ddoouuzzee  ééttaaiieenntt  aavveecc  lluuii,,  eett  aauussssii  qquueellqquueess  ffeemmmmeess  »»..  NNoouuss  
ssaavvoonnss  qquuee  llee  SSeeiiggnneeuurr  aa  mmiirraaccuulleeuusseemmeenntt  mmuullttiipplliiéé  lleess  ppooiissssoonnss  eett  llee  ppaaiinn,,  mmaaiiss  ccee  nn’’ééttaaiitt  
ppaass  llàà  ssaa  mmaanniièèrree  hhaabbiittuueellllee  ddee  ppoouurrvvooiirr  aauuxx  bbeessooiinnss  pphhyyssiiqquueess  ddee  ssoonn  ééqquuiippee,,  aauu  sseeiinn  ddee  
llaaqquueellllee  ssee  ttrroouuvvaaiieenntt  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ttrrèèss  rreeccoonnnnaaiissssaanntteess  ««  qquuii  aavvaaiieenntt  ééttéé  gguuéérriieess  dd’’eesspprriittss  
mmaalliinnss  eett  dd’’iinnffiirrmmiittééss((……))  eett  ((……))  qquuii  ll’’aassssiissttaaiieenntt  ddee  lleeuurrss  bbiieennss  »»  ((LLuucc  88::11--33))..  
  
ÊÊttrree  uunn  rreessppoonnssaabbllee  cchhrrééttiieenn  eesstt  uunn  ddoonn  ddee  DDiieeuu  ((RRoommaaiinnss  1122::88))..  CCeeuuxx  qquuii  ssoonntt  àà  llaa  ttêêttee  
ppeeuuvveenntt  ffaaiirree  ppaarrtt  dd’’uunnee  vviissiioonn,,  pprrooppoosseerr  uunn  bboonn  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  oouu  ccoonncceevvooiirr  llaa  ssttrruuccttuurree  dd’’uunn  
sseerrvviiccee  cchhrrééttiieenn  uuttiillee..  MMaaiiss  ss’’iillss  nnee  ssoonntt  ppaass  aaiiddééss,,  iillss  nn’’iirroonntt  ppaass  ttrrèèss  llooiinn  !!  LL’’aappôôttrree  PPaauull  ééttaaiitt  
uunn  hhoommmmee  ddoottéé  dd’’uunnee  ggrraannddee  éénneerrggiiee,,  dd’’uunn  eenntthhoouussiiaassmmee  ccoonnttaaggiieeuuxx  eett  aauussssii  dd’’uunnee  ggrraannddee  
vviissiioonn..  IIll  aavvaaiitt  lluuii  aauussssii  bbeessooiinn  dd’’aaiiddeess  !!  CCeerrttaaiinnss  ssoonntt  mmeennttiioonnnnééss  ppaarr  lleeuurr  nnoomm,,  ccoommmmee  
TTiimmootthhééee  eett  ÉÉrraassttee,,  ((AAcctteess  1199::2222)),,  PPhhooeebbee,,  PPrriisscciillllaa  eett  AAqquuiillaass  ((RRoommaaiinnss  1166::11--33))..  TTeerrttiiuuss  aa  
aaiiddéé  PPaauull  aavveecc  sseess  ccoommppéétteenncceess  ddee  ssccrriibbee,,  GGaaiiuuss  aavveecc  ssaa  mmaaiissoonn  eett  sseess  bbiieennss  ((RRoommaaiinnss  
1166::2222--2233))..  LL’’éégglliissee  àà  CCoorriinntthhee  aa  aaiiddéé  PPaauull  eenn  pprriiaanntt  ppoouurr  lluuii  ((22  CCoorriinntthhiieennss  11::1111))..  LLaa  mmèèrree  ddee  
RRuuffuuss  ddeevvaaiitt  êêttrree  uunnee  ffeemmmmee  eexxcceeppttiioonnnneellllee  ::  PPaauull  aa  ddiitt  qquu’’eellllee  ll’’aavvaaiitt  aaiiddéé  eenn  ééttaanntt  uunnee  mmèèrree  
ppoouurr  lluuii  ((RRoommaaiinnss  1166::1133))..  LLeess  éégglliisseess  llooccaalleess  eett  lleess  mmiinniissttèèrreess  cchhrrééttiieennss  oonntt  bbeessooiinn  qquu’’iill  yy  aaiitt  
ddaavvaannttaaggee  ddee  cceess  ««  mmèèrreess  »»  ddéévvoouuééeess  eett  aauu  ccœœuurr  cchhaalleeuurreeuuxx..  DDaannss  lleess  ddiivveerrsseess  lliisstteess  ddee  
ddoonnss,,  nnoouuss  ttrroouuvvoonnss  ééggaalleemmeenntt  ««  ddeess  aappttiittuuddeess  àà  aaiiddeerr  oouu  àà  gguuiiddeerr  »»  ((11  CCoorriinntthhiieennss  1122::2288))..  
PPoouuvveezz--vvoouuss  aaiiddeerr  ??  AAiiddeezz--vvoouuss  ??  VVoouuddrriieezz--vvoouuss  aaiiddeerr  ??  
  
NNoouuss  ssoommmmeess  ppaarrffooiiss  aappppeellééss  àà  ttrraavvaaiilllleerr  sseeuullss..  MMaaiiss  dd’’hhaabbiittuuddee,,  llee  SSeeiiggnneeuurr  ttrraavvaaiillllee  ppaarr  llee  
mmooyyeenn  dd’’uunn  ggrroouuppee  ddee  ppeerrssoonnnneess,,  cchhaaccuunnee  dd’’eennttrree  eelllleess  aayyaanntt  ssaa  pprroopprree  ppeerrssoonnnnaalliittéé,,  ssaa  
pprroopprree  eexxppéérriieennccee,,  sseess  ddoonnss  eett  ccoommppéétteenncceess  ppaarrttiiccuulliieerrss..  NNoouuss  lleess  cchhrrééttiieennss,,  nnoouuss  sseerrvvoonnss  
llee  SSeeiiggnneeuurr  ccoommmmee  mmeemmbbrreess  dd’’uunn  ccoorrppss,,  dd’’uunn  ccoorrppss  ddoonntt  CChhrriisstt  eesstt  ««  llaa  ttêêttee  »»,,  aaffiinn  qquuee  
cchhaaqquuee  ppeerrssoonnnnee,,  cchhaaqquuee  ffoonnccttiioonn  eett  cchhaaqquuee  ttââcchhee  ssooiitt  rreevvêêttuuee  ddee  ddiiggnniittéé  eett  ddee  ssiiggnniiffiiccaattiioonn..  
LLeess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  CChhrriisstt  ssoonntt  aatttteeiinnttss  aavveecc  ««  ll’’ooppéérraattiioonn  ddee  cchhaaqquuee  ppaarrttiiee  ddaannss  ssaa  mmeessuurree  »»  
((ÉÉpphhééssiieennss  44::1155--1166))..  QQuueellllee  eesstt  vvoottrree  ttââcchhee  ??  LL’’eeffffeeccttuueezz--vvoouuss  ??  LLaa  ffaaiitteess--vvoouuss  
jjooyyeeuusseemmeenntt  ??  
  
NNoouuss  ppoouuvvoonnss  ttoouuss  aaiiddeerr  ddee  ddiifffféérreenntteess  mmaanniièèrreess..  EEnn  pprriiaanntt  ((RRoommaaiinnss  1155::3300)),,  eenn  ddoonnnnaanntt  ((22  
CCoorriinntthhiieennss  99::22)),,  eenn  eennccoouurraaggeeaanntt  ((22  CCoorriinntthhiieennss  77::1133))  eett  eenn  rreejjooiiggnnaanntt  uunnee  ééqquuiippee  ppoouurr  aaggiirr  
((RRoommaaiinnss  1166::1122))..  PPaarrffooiiss,,  ppeerrssoonnnnee  nnee  ssee  rreenndd  ccoommppttee  ddee  ccee  qquuee  nnoouuss  ffaaiissoonnss..  EEtt  aauu  ffiill  ddeess  
aannnnééeess,,  nnoouuss  oouubblliioonnss  uunnee  bboonnnnee  ppaarrttiiee  ddee  ccee  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  rrééaalliisséé..  MMaaiiss  nnoottrree  ««  DDiieeuu  
nn’’eesstt  ppaass  iinnjjuussttee  ppoouurr  oouubblliieerr  vvoottrree  œœuuvvrree  eett  ll’’aammoouurr  qquuee  vvoouuss  aavveezz  mmoonnttrréé  ppoouurr  ssoonn  nnoomm,,  
aayyaanntt  sseerrvvii  lleess  ssaaiinnttss  eett  lleess  sseerrvvaanntt  eennccoorree..  MMaaiiss  nnoouuss  ddééssiirroonnss  qquuee  cchhaaccuunn  ddee  vvoouuss  mmoonnttrree  
llee  mmêêmmee  eemmpprreesssseemmeenntt  ((……))  jjuussqquu’’aauu  bboouutt  »»  ((HHéébbrreeuuxx  66::1100--1111))..  SSooyyeezz  hheeuurreeuuxx  dd’’aaiiddeerr  !!  NN’’yy  
rreennoonncceezz  ppaass  ::  cceellaa  eenn  vvaauutt  llaa  ppeeiinnee  !!  
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