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 االحد العاشر من زمن العنصرة  

 ++  الرسول يكرز بالملكوت  ++

 

 إنجيل القّديس متّى32-12/22 اإلنــجــــــــيــــــل :

يأخذ ملكوت هللا حيّزاً كبيراً في الهوت اإلنجيليين األربعةعو ذهعذا معّ  عبّعر  ع ع  

القديس متى اإلنجيلي  لى لسّن يوح ّ المةمدان   دمّ شعر  يعبعّ عر بعمعةعمعو يعو 

التوبو في بريو اليهو يو قّئالً:" توبوا فقد اقترب معلعكعوت السعمعّذات"  لعقعد بّ عر 

يسو  بهذا الملكوت في مطعلعر رلعّلعتع  العةعلع عيّعو بعةعد  عو تع  معن  عومع  فعي 

البريو:"توبوا فقد اقترب ملكوت السمّذات"  ثم فيمّ بةد ذهب الرلل كمّ أمعرهعم 

يسو  لبكرزذا بهذا الملكوت ابتداًء من أذرشليم حتى أقّ ي األرض  لذلك يور  

ل ّ اإلنجيلي متى في هذا ال ّص أهميو هذا الملكعوت العذج ءعّء يسعو  يعبعّ عر بع  

فأضحى حّضراً في شخص  ذقد أ ل   أمّم الكتبو ذالفريسيين  ثم يُظهعر العقعديعس 

متى خطيئو التجديف  لى الرذح القدس   دمّ نسب الفريسييون إلى يسعو  بعأنع  

 يفةل كل ذلك بّتّفّق ضم ي مر رئيس األرذاح ال ّريرة 

إن المةجزات العتعي كعّن  "حي ئذ قّدموا إلى يسو  ممسولًّ أ مى ذأخرس ف فّه"

يص ةهّ يسو  لم تكن إالّ  المّت لمجيئ ملكوت هللا، ذمجيعئع  يعةع عي هعدم قعدرة 

 ال يطّن ذتقويض مملكت   

يتصف ملك ال يطّن بمةّ اة الخليقو ذ داذة اإلنسّن هلل نعتعيعجعتعهعّ  عداذتع  لعذاتع  

ذللطبيةو، ذ  دمّ تةو  ال راكو من ءديد مر هللا ذيُقّم ملك هللا تصبح هذه األشيّء 

  دئذ من ءديد في نظّم الحب ذالحريو ذيستةيد الةّلم  ّفيت   فّألشفيو التي كعّن 

يقوم بهّ يسو  تة ي إحالل ملكوت هللا في  ّلم ّ فعتعوعدذ هعذه األشعفعيعو  عالمعّت 

 رءّء لةّلم ّ 

ان األفكّر الذج يبةثهّ الرذح ال رير في ال فوس الضةيفو تدفةهّ غّلبًّ إلى اليعأس 

ذالضيّ  ذإلى أن تتجّهل ءوهر إيمّنهّ المتّجذر في هللا ذفعي العكعتعب العمعقعدلعو 

ذممّرلو األلرار  ه ّك اليوم الكثير من المسيحييعن غعّلعبعًّ معّ يعكعونعوا ضعحعيعو 

ءهلهم بّبتةّ هم  ن حقيقو هللا ذتةّليم الك يسو فيسيرذن ذراء ضعالل العةعّرافعيعن 

ذالسحرة ذالم ةوذين ذفي أخر األمر يلتجئون إلى الكه و طعّلعبعيعن مع عهعم  عالة 

التحرير أج التقسيم بّ تقّ هم بأن  تسعكع عهعم األرذاح ال عريعرة معن ءعّراء حعّلعو 

 الضيّ  ذالت رذم ذاالالم ال فسيو التي يُةّنون م هّ 
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Evangile selon Mathieu (12/22-32) 

Dans ce passage, on voit du monde qui présentent à Jésus un homme 

anonyme aveugle et muet. Alors, Jésus le guérit sur-le-champ, puis 

nous entendons plus jamais parler de cet homme: car Jésus devient le 

centre de la discussion. 

Détient-il son pouvoir de Satan ou de Dieu? Jésus, sachant le fond de 

leurs pensées, s'explique:  

 

1) Si Satan est en train de chasser Satan, le Royaume de Satan tire 

donc à sa fin; 

2) Si Jésus chasse Satan par l'Esprit Saint, alors le Royaume de     

Dieu est arrivé. Par conséquent, le Royaume de Satan tire à sa 

fin. 

 

Conclusion: On peut donc conclure que, dans les deux cas, le Roy-

aume de Satan tire à sa fin. Quand Jésus parle du péché de l'Homme 

contre Lui, Il dit qu'il sera pardonné, car Jésus est rempli d'amour. 

Mais, le péché commis contre l'Esprit-Saint ne pourra pas être par-

donné, car celui qui pêche contre l'Esprit-Saint se renferme sur lui-

même et empêche le message de Dieu de rentrer dans son coeur. 

Alors, ce n'est pas Dieu qui nous punit, mais plutôt nous-mêmes qui 

nous prive de l'amour de Dieu. 

 

En ce qui me concerne, je conclus que Dieu essaye toujours de se 

montrer ou d'envoyer des signes pour souligner sa présence dans 

différentes circonstances en faisant appel à ma conscience pour que 

je puisse m'ajuster à sa volonté. J'avoue que c'est difficile, mais 

lorsqu'on ouvre notre coeur à l'amour, le message de Dieu devient 

facilement détectable.  

Amen. 
 

                                                                                            Fadi Ishac 



 

 

 

 توصيات الرعية 
 

 ابتداء من شهر ايلول تبدا الر يو برنّمجهّ الر وج

 

 +   م ّذلو اذلى

 

 لكل اال مّر +    تةليم مسيحي

 

 +    مدرلو الةربي

 

 +    الحركو الرلوليو

 

École des parents    + 

 

 للتسجيل ذااللتةالم االتصّل بّلسيد فّ ج الحّق

611..34.5415 

 

 +   كل أحد ليكون ه ّك  ّئلو تحّضر القداس من رلّلو ذنوايّ    

 ذ لوات شكران       

 

 +    مةّ نب ي الر يو : كل من يجد نفس  قّ را  لى المسّ دة في 

 شتى المجّالت يرءى االتصّل بخّ م الر يو         

 مجموع تقدمات الصينية ليوم

   ٥١١٢تموز  ١9االحد  

 $٩٨٦ 
 

La quête du dimanche 

19-Juillet-2015 

$ 689 

Merci pour votre générosité 

 

 

بأن هذا الةّلم الذج نةيش في  أضحى تحت قبضو قوى ال ر ذتأثير لعمعوم  

الخطيئو كمّ تز م بةض البد  ذخّ و بد و شهو  يهوه العذيعن يعقعتعحعمعون 

البيوت ذيب رذن بأن انت ّر كل الحرذب ذاألذبئو ذالفسعّ  ت عيعر إلعى كعل 

هذه الحقّئق ذهذا مّ يتةّرض مر ءوهر اإليمّن الحقيقي ذالكتعب العمعقعدلعو 

ذتةّليم الك يسو  لذلك ال بّد ل ّ اليوم من الةو ة إلى ءذذر إيمّن ّ العمعسعيعحعي 

الذج ي بر من هللا ذالكتب المقدلو ذتةّليم الك يسو لكي نستطير الخعرذ  معن 

كل هذه األفكّر البّليو ذالةقيمو ذمن كل تعلعك األذهعّم العتعي تعرّلعخعت فعي 

  قول ّ ذنفول ّ 

  

ان هععذا ال ععفععّء الععتععّم الععذج كععّن يععحععقععقعع  يسععو  لععجععمععيععر الععمععرضععى  

يستطير أن يحقّق  اليوم في حيّت ّ نعحعن أيضعًّ ذيسعتعطعيعر أن  ذالممسولين 

ي في نفول ّ   دمّ ن فتح  لى  مل الرذح القدس الذج يعقعو نعّ فعي ءعمعيعر 

حّءّت ّ ذيةمل في ّ ذفي تّريخ ّ  ذهذا ال يتحعقعق إال معن خعالل العمعوا عبعو 

الدائمو  لى الصالة ذمةرفت ّ للكتب المقدلو ذمعمعّرلعو األلعرار ذخعّ عو 

لّرج التوبو ذاإلفخّرلتيّ اللذين نستطير أن نصل من خاللهمّ إلى تعطعهعيعر 

إيمّن ّ من كل ال وائب ذإلى مةرفو حقيقو هللا ّلر شفّئ ّ الوحعيعد، العذج فعي 

ابتةّ نّ     نصبح  رضو لكل هجمّت ال رير العذج يضعةع عّ فعي  عرا  

 مؤلم مر ذذات ّ 

 

 

 

هل ندرك أن    دمّ نتصفّح العكعتعب العمعقعدلعو ذنعمعّرس لعّرج العتعوبعو  -١

نستطير حي ئذ أن نُ فى من كل  ّهّت ّ الرذحيو ذال فسيعو ذلعم ذاإلفخّرلتيّ 

يةد لل ر من للطو  علعيع عّ، بعل يضعحعي ال عر بعّلع عسعبعو إلعيع عّ معوضعو عًّ 

هّم يَّّ؟ذببةدنّ  ن كل هذه الحقّئق الرذحيّو نضحي  رضو لريّح ال ريعر 

 الذج يرذ  حول ّ طّلبًّ من يلتهم م ّّ؟

 

مّذا ية ي ل ّ اليوم هذا القول:"من ليس مةي فهو  لّي"؟ هل نعدرك بعأن  -٥

الحيّة المسيحيو هي حيّة إلتزام  ائم ذممّرلو يوميّو أمعّم كعل العمعصعّ عب 

ذالتحديّت الكبيرة؟هل نستطير أن نؤمن بحقيقو هللا   دمّ تةصف ب عّ ريعّح 

ل ّ أّج مخر  خال ي؟ هل نظل نترّءى ذنؤمن بأن قدرة هللا  ال ر ذلم يةد 

 لتتجلى ل ّ في ذرذة ضةف ّ ذخطيئت ّ؟

 

 

 
 

 

 بونّ شربل  

 أسئلة للتأمل والتفكير:



 

 

 

 

Les Marguilliers 

de la Paroisse S.J.L 

 

Les Marguilliers de la fabrique de la Paroisse Saint-Jean 

l’Apôtre ont été nommés par le Mgr. Paul-Marwan Tabet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous renseignements à propos de la paroisse, vous 

pouvez vous adresser à un des marguilliers. 
 

Définition: 

Marguillier : Membre du conseil de fabr ique chargé 

d'administrer les biens d'une paroisse, sous l'Ancien Ré-

gime et sous le concordat.   

 

 

 

Mme. Maya Nassar  611.631.7925 

Mme. Salma Abboud 611.979.1991 

Mr. Elie Khoury 611.916.4965 

Mr. Ghazi Zeidan 611.766.5536 

Mr. Fadi Ishac 611..34.5415 

Mr. Zahi El-Kazzi 611.995.5215 

Mr. Dany Hachem 611.773.4259 

Mr. Joe Nasr 611.951.7741 
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 االحد العاشر من زمن العنصرة  

 ++  الرسول يكرز بالملكوت  ++

 

 إنجيل القّديس متّى32-12/22 اإلنــجــــــــيــــــل :

يأخذ ملكوت هللا حيّزاً كبيراً في الهوت اإلنجيليين األربعةعو ذهعذا معّ  عبّعر  ع ع  

القديس متى اإلنجيلي  لى لسّن يوح ّ المةمدان   دمّ شعر  يعبعّ عر بعمعةعمعو يعو 

التوبو في بريو اليهو يو قّئالً:" توبوا فقد اقترب معلعكعوت السعمعّذات"  لعقعد بّ عر 

يسو  بهذا الملكوت في مطعلعر رلعّلعتع  العةعلع عيّعو بعةعد  عو تع  معن  عومع  فعي 

البريو:"توبوا فقد اقترب ملكوت السمّذات"  ثم فيمّ بةد ذهب الرلل كمّ أمعرهعم 

يسو  لبكرزذا بهذا الملكوت ابتداًء من أذرشليم حتى أقّ ي األرض  لذلك يور  

ل ّ اإلنجيلي متى في هذا ال ّص أهميو هذا الملكعوت العذج ءعّء يسعو  يعبعّ عر بع  

فأضحى حّضراً في شخص  ذقد أ ل   أمّم الكتبو ذالفريسيين  ثم يُظهعر العقعديعس 

متى خطيئو التجديف  لى الرذح القدس   دمّ نسب الفريسييون إلى يسعو  بعأنع  

 يفةل كل ذلك بّتّفّق ضم ي مر رئيس األرذاح ال ّريرة 

إن المةجزات العتعي كعّن  "حي ئذ قّدموا إلى يسو  ممسولًّ أ مى ذأخرس ف فّه"

يص ةهّ يسو  لم تكن إالّ  المّت لمجيئ ملكوت هللا، ذمجيعئع  يعةع عي هعدم قعدرة 

 ال يطّن ذتقويض مملكت   

يتصف ملك ال يطّن بمةّ اة الخليقو ذ داذة اإلنسّن هلل نعتعيعجعتعهعّ  عداذتع  لعذاتع  

ذللطبيةو، ذ  دمّ تةو  ال راكو من ءديد مر هللا ذيُقّم ملك هللا تصبح هذه األشيّء 

  دئذ من ءديد في نظّم الحب ذالحريو ذيستةيد الةّلم  ّفيت   فّألشفيو التي كعّن 

يقوم بهّ يسو  تة ي إحالل ملكوت هللا في  ّلم ّ فعتعوعدذ هعذه األشعفعيعو  عالمعّت 

 رءّء لةّلم ّ 

ان األفكّر الذج يبةثهّ الرذح ال رير في ال فوس الضةيفو تدفةهّ غّلبًّ إلى اليعأس 

ذالضيّ  ذإلى أن تتجّهل ءوهر إيمّنهّ المتّجذر في هللا ذفعي العكعتعب العمعقعدلعو 

ذممّرلو األلرار  ه ّك اليوم الكثير من المسيحييعن غعّلعبعًّ معّ يعكعونعوا ضعحعيعو 

ءهلهم بّبتةّ هم  ن حقيقو هللا ذتةّليم الك يسو فيسيرذن ذراء ضعالل العةعّرافعيعن 

ذالسحرة ذالم ةوذين ذفي أخر األمر يلتجئون إلى الكه و طعّلعبعيعن مع عهعم  عالة 

التحرير أج التقسيم بّ تقّ هم بأن  تسعكع عهعم األرذاح ال عريعرة معن ءعّراء حعّلعو 

 الضيّ  ذالت رذم ذاالالم ال فسيو التي يُةّنون م هّ 
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Evangile selon Mathieu (12/22-32) 

Dans ce passage, on voit du monde qui présentent à Jésus un homme 

anonyme aveugle et muet. Alors, Jésus le guérit sur-le-champ, puis 

nous entendons plus jamais parler de cet homme: car Jésus devient le 

centre de la discussion. 

Détient-il son pouvoir de Satan ou de Dieu? Jésus, sachant le fond de 

leurs pensées, s'explique:  

 

1) Si Satan est en train de chasser Satan, le Royaume de Satan tire 

donc à sa fin; 

2) Si Jésus chasse Satan par l'Esprit Saint, alors le Royaume de     

Dieu est arrivé. Par conséquent, le Royaume de Satan tire à sa 

fin. 

 

Conclusion: On peut donc conclure que, dans les deux cas, le Roy-

aume de Satan tire à sa fin. Quand Jésus parle du péché de l'Homme 

contre Lui, Il dit qu'il sera pardonné, car Jésus est rempli d'amour. 

Mais, le péché commis contre l'Esprit-Saint ne pourra pas être par-

donné, car celui qui pêche contre l'Esprit-Saint se renferme sur lui-

même et empêche le message de Dieu de rentrer dans son coeur. 

Alors, ce n'est pas Dieu qui nous punit, mais plutôt nous-mêmes qui 

nous prive de l'amour de Dieu. 

 

En ce qui me concerne, je conclus que Dieu essaye toujours de se 

montrer ou d'envoyer des signes pour souligner sa présence dans 

différentes circonstances en faisant appel à ma conscience pour que 

je puisse m'ajuster à sa volonté. J'avoue que c'est difficile, mais 

lorsqu'on ouvre notre coeur à l'amour, le message de Dieu devient 

facilement détectable.  

Amen. 
 

                                                                                            Fadi Ishac 



 

 

 

 توصيات الرعية 
 

 ابتداء من شهر ايلول تبدا الر يو برنّمجهّ الر وج
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 للتسجيل ذااللتةالم االتصّل بّلسيد فّ ج الحّق
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 +   كل أحد ليكون ه ّك  ّئلو تحّضر القداس من رلّلو ذنوايّ    

 ذ لوات شكران       

 

 +    مةّ نب ي الر يو : كل من يجد نفس  قّ را  لى المسّ دة في 

 شتى المجّالت يرءى االتصّل بخّ م الر يو         

 مجموع تقدمات الصينية ليوم

   ٥١١٢تموز  ١9االحد  

 $٩٨٦ 
 

La quête du dimanche 

19-Juillet-2015 

$ 689 

Merci pour votre générosité 

 

 

بأن هذا الةّلم الذج نةيش في  أضحى تحت قبضو قوى ال ر ذتأثير لعمعوم  

الخطيئو كمّ تز م بةض البد  ذخّ و بد و شهو  يهوه العذيعن يعقعتعحعمعون 

البيوت ذيب رذن بأن انت ّر كل الحرذب ذاألذبئو ذالفسعّ  ت عيعر إلعى كعل 

هذه الحقّئق ذهذا مّ يتةّرض مر ءوهر اإليمّن الحقيقي ذالكتعب العمعقعدلعو 

ذتةّليم الك يسو  لذلك ال بّد ل ّ اليوم من الةو ة إلى ءذذر إيمّن ّ العمعسعيعحعي 

الذج ي بر من هللا ذالكتب المقدلو ذتةّليم الك يسو لكي نستطير الخعرذ  معن 

كل هذه األفكّر البّليو ذالةقيمو ذمن كل تعلعك األذهعّم العتعي تعرّلعخعت فعي 

  قول ّ ذنفول ّ 

  

ان هععذا ال ععفععّء الععتععّم الععذج كععّن يععحععقععقعع  يسععو  لععجععمععيععر الععمععرضععى  

يستطير أن يحقّق  اليوم في حيّت ّ نعحعن أيضعًّ ذيسعتعطعيعر أن  ذالممسولين 

ي في نفول ّ   دمّ ن فتح  لى  مل الرذح القدس الذج يعقعو نعّ فعي ءعمعيعر 

حّءّت ّ ذيةمل في ّ ذفي تّريخ ّ  ذهذا ال يتحعقعق إال معن خعالل العمعوا عبعو 

الدائمو  لى الصالة ذمةرفت ّ للكتب المقدلو ذمعمعّرلعو األلعرار ذخعّ عو 

لّرج التوبو ذاإلفخّرلتيّ اللذين نستطير أن نصل من خاللهمّ إلى تعطعهعيعر 

إيمّن ّ من كل ال وائب ذإلى مةرفو حقيقو هللا ّلر شفّئ ّ الوحعيعد، العذج فعي 

ابتةّ نّ     نصبح  رضو لكل هجمّت ال رير العذج يضعةع عّ فعي  عرا  

 مؤلم مر ذذات ّ 

 

 

 

هل ندرك أن    دمّ نتصفّح العكعتعب العمعقعدلعو ذنعمعّرس لعّرج العتعوبعو  -١

نستطير حي ئذ أن نُ فى من كل  ّهّت ّ الرذحيو ذال فسيعو ذلعم ذاإلفخّرلتيّ 

يةد لل ر من للطو  علعيع عّ، بعل يضعحعي ال عر بعّلع عسعبعو إلعيع عّ معوضعو عًّ 

هّم يَّّ؟ذببةدنّ  ن كل هذه الحقّئق الرذحيّو نضحي  رضو لريّح ال ريعر 

 الذج يرذ  حول ّ طّلبًّ من يلتهم م ّّ؟

 

مّذا ية ي ل ّ اليوم هذا القول:"من ليس مةي فهو  لّي"؟ هل نعدرك بعأن  -٥

الحيّة المسيحيو هي حيّة إلتزام  ائم ذممّرلو يوميّو أمعّم كعل العمعصعّ عب 

ذالتحديّت الكبيرة؟هل نستطير أن نؤمن بحقيقو هللا   دمّ تةصف ب عّ ريعّح 

ل ّ أّج مخر  خال ي؟ هل نظل نترّءى ذنؤمن بأن قدرة هللا  ال ر ذلم يةد 

 لتتجلى ل ّ في ذرذة ضةف ّ ذخطيئت ّ؟

 

 

 
 

 

 بونّ شربل  

 أسئلة للتأمل والتفكير:


