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 ٢١-٢١/١١  متى

في هذا األحد العاشر من زمن العنصرة، نتأّمل سويًّا في هذا المقطع من إنجيل متّى 
 وتحديًدا في النقاط الثالثة التالية:

ُجَل ال يُْخِرُج الشَّيَاِطْيَن إاِلَّ بِبَْعَل َزبُول، رئِيِس الشَّيَاِطين" -1  "إِنَّ هـذَا الرَّ

رأى الفّريسيّون كّل ما صنعه يسوع لبني قومه من خير وشفاءات ومع هذا إتّهموه بأنّه 
 "بعل زبول، رئيس الشياطين".

لم يكن الفّريسيّون منطقيّين بل عاطفيّين ُمحبّين ألنفسهم فقط... لقد خافوا على دورهم 
وحتّى على وجودهم ألّن يسوع كان عمليًّا في حلوِله، فهو كان يشفي المريض بدل تبرير 

 مرضه، ويطعم الجائع بدل تبرير جوعه، ويروي العطشان بدل تبرير عطشه...
بهذا المعنى كلّنا أحيانًا فّريسيّون "ننّظر" دون أن نعمل... نوِجُد التبريرات آلالم النّاس 

 دون أن نتدّخل لبلسمة جراحهم!
واألسهل في هذه الحالة إتّهام هللا باآلالم والكوارث والحروب فيصبح أقرب إلى الشيطان 

 منه إلى هللا األب المحّب والرحوم والحنون وصانع الخالص للبشر!
والسؤال هنا: كيف نستطيع أن نوائم ما بين صورة هللا الحقيقيّة وهذه الصورة 

 المشّوهة؟!!!

د. -2 . وَمْن ال يَْجَمُع َمِعي فَُهَو يُبَّدِ  َمْن لَْيَس َمِعي فَُهَو َعلَيَّ

من يسمع هذه الدعوة قد يظّن بأن يسوع يدعو إلى العصبيّة والتقوقع... ولكن هذه القراءة 
 مغلوطة وبعيدة كّل البعد عّما يدعو إليه الرّب يسوع حقيقةً...

من ليس مع يسوع هو من ال يحّب ومن ال يغفر وَمن يكذب وَمن يرتدي أكثر من 
وجه... ومن هو معه هو من لديه الشجاعة ليكون مسيحيًّا وسط عالٍم يستسخف المسيحيّة 

 فيُحّجم قيم المحبّة والغفران والمصالحة...
ما يدعو إليه الرّب هو أن تكون مسيحيّتنا أسلوب حياةٍ دائم وليس مؤقّتًا أو ظرفيًّا بمعنى 

 أنّها ليست مجموعة كلمات طنّانة أو "كليشيهات" بل قرارات دائمة وحياتيّة ثابتة...
 والسؤال هنا: هل نجمع مع يسوع أو نبّدد؟!!!

وحِ القُُدِس فَلَْن يُْغفََر لَهُ،  -3 ا َمْن قَاَل َعلى الرُّ َمْن قَاَل َكِلَمةً َعلى إْبِن اإِلْنَساِن َسيُْغفَُر لَهُ. أَمَّ
 ال في هـذَا الدَّْهر، وال في اآلتِي.

 أهو تهديٌد من الرّب يسوع؟ أيعقل أن رمز الوداعة يهّدد بالعقاب؟
 طبعًا ليس تهديًدا إن فهمنا حقيقةً المقصود من هذا الكالم!

 ما هو التجديف على الّروح القدس؟
حين كنّا صغاًرا، كنّا نظّن بأنّها "شتيمة" على الّروح القدس... ولكن، فهمنا مع مرور 

الوقت بأنّه "طرد الّروح القدس" من حياتنا وقراراتنا... وبالتالي فإّن من يرفض الّروح 
القدس، لن يعني له نهائيًّا الغفران ولهذا لن يُغفَر له ألن هللا ال يجبرنا على ما ال إرادة لنا 

 به أو ما ال قناعة لنا به!
 إنّها قّمة الحريّة، يمنحنا إيّاها هللا مّجانًا لكي يحّق لنا حتّى رفضه وطرده!

 من منّا يفعل مثله؟!
 من منّا يقدر أن يقوم بهذه التضحية الكبيرة!

  لذا فالسؤال هنا هو: هل طردنا هللا من حياتنا؟!!!

 األب شربل جعجع م.ل.م
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Mat 12 22-32 
 

Jésus aux prises avec les pharisiens e les scribes. 

 

Parmi beaucoup de miracles, Mathieu a choisi celui d’un 

aveugle et muet pour faire sortir l’aveuglement de ses op-

posants qui les empêche de déclarer leur foi en Jésus. 

 

En temps de Jésus, il y avait des gens qui expulsaient les 

esprits mauvais au nom de Salomon et c’était apprécié. Le 

fait que Jésus expulse les démons ne surprend pas les chefs 

religieux, le problème réside dans le fait que les gens se 

questionnent entre eux, si Jésus était le fils de David, c’est 

ça qui cause un problème, car pour les contemporains de 

Jésus le fils de David devait avoir des talents d’exorciste, 

mais pour les chefs religieux ce titre avait beaucoup plus 

que ça, entre autre ça annonce que le règne de Dieu est 

survenu, la preuve c’est que les démons se retirent devant 

la puissance de Jésus. 

 

Ceux qui voient, pouvaient admettre et même faire leur 

déclaration de foi en Jésus car c’est Lui qui ouvre les fron-

tières vers Dieu. Mais malheureusement il y en a ceux qui 

refusent cette vérité de foi et continuent à s’obstiner contre 

Jésus. 

 

Jésus nous avertit, ceux qui ne veulent pas croire en 

l’homme Jésus, ils seront pardonnés, mais ceux qui insiste à 

attribuer le bien pour le mal, ne seront jamais pardonnés. 

 

Garde-moi Seigneur sur tes vois, élimine tous ce qui va à 

l’encontre de ta vue, fortifie en moi la volonté de te voir 

dans tout et en tous. Amen. 
 

 

Quête du 
10 Juillet 2016: 1289$ 

Merci de votre générosité 
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 القديس مار شربل

لقديس شربل )1 مايو 1121 - 22 ديسمبر 1181(، قديس لبناني. ولد 
في بقاع كفرا من لبنان الشمالي، في أعلى قرية من لبنان. أبوه انطون 

 مخلوف وامه بريجيتا ُعرفا بتقواهما الصحيحة.

ترك يوسف بيت أبيه بعمر الثالث والعشرين وقصد الترّهب في الرهبانية 

المارونية اللبنانية. دخل االبتداء في دير سيدة ميفوق، ثم انتقل إلى دير مار 

مارون عنايا حيث أتم عامه الثاني من االبتداء. عينه الرؤساء تلميذا 

فأُرِسَل إلى دير كفيفان حيث قضى ست سنوات في درس الفلسفة 

والالهوت وتربى هناك على ايدي رهبان قديسين، خاصة اآلب نعمة هللا 

الحرديني، المعروف "بقديس كفيفان". رسمه كاهنا، في بكركي، المطران 

1188تموز  23يوسف المريض في   

عاماً،  11أقام األب شربل في دير مار مارون عنايا، بعد سيامته، مدة 

 متمرساً بأسمى الفضائل الرهبانية. وال سيما فضيلتي التواضع والطاعة.

وقد أجرى هللا على يده في الدير آيات باهرة، منها "آية السراج" الذي مأله 

 له الخادم ماًء بدل الزيت، فأضاء له ساعات صالته الليلية.

طلب من رؤسائه، بالهام هللا، االستحباس في محبسة دير عنايا، فأذنوا له 

سنة. 23، حيث قضى فيها 1188بذلك عام   

لقد أطلق العنان، في المحبسة، لكل رغائب قلبه السخي العطاء. فضاعف 

أعماله التقشفية وزاد شغفاً بالتأمل والصالة واالستغراق باهلل، حتى أصبح 

"إنسانا سكران باهلل"... ومن تقشفاته أنه كان يركع على طبق من قصب 

ذي حروف شائكة. يلبس المسح على جسده، ينام قليالً ويصلّي كثيراً 

 ويعمل في الحقل عمل اليد بموجب قانون الحبساء.

وما لبث أن انتشر عرف قداسته، فأخذ الناس يقصدونه لينالوا بركته 

ويلتمسوا منه شفاء امراضهم وخصب مواسمهم. وقد اجرى هللا على يده 

 آيات عديدة في حياته.

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1898
https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1828
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B9_%D9%83%D9%81%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
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، في األسبوع السابق لعيد الميالد، شرع الحبيس يتلو القداس 1181وعام 

كعادته. فما ان تال كالم التقديس وبلغ إلى رفعة الكاس والقربان، تاليا 

صالة "يا أبا الحق"، حتى اصابه عارض الفالج، فاستمر رافعاً الكأس 

والقربان واصابعه متشنجة عليه. تمكن رفيقه األب مكاريوس من نزع 

الكأس والقربان من يديه وحمله إلى غرفته. قاسى اوجاعاً مرة، مده ثمانية 

ايام، دون أن ينقطع عن اتمام قداسه، إلى ان اسلم روحه بكل هدوء مساء 

.1181عيد الميالد عام   

ُدفَِن األب شربل في مقبرة الدير العمومية. وقد شاهد أهُل الجوار ليلة دفنه 

ليلة. 28نورا يتألأل فوق ضريحه، وتكرر ظهور النور طوال   

ولكثرة الخوارق، أذن البطريرك الياس الحويك بفتح قبره، فُوجَد جسمهُ 

سالماً من الفساد، وجرى من خاصرته دم ممزوج بماء، وأخذ جثمانه 

.1821ينضح عرقاً دموياً. أُعيد جثمانه إلى قبر جديد عام   

نيسان، كشفت على الجثمان لجنتان طبيّة وكنسية.  22، في 1881وسنة 

 بان جثمانه سليماً صحيحاً، كما كان قبالً، مغموراً بدمه الراشح منه.

وانتشر خبر هذه الظاهرة، فتهافت الناس ألوفاً إلى الدير. فتكاثرت حول 

الضريح حوادث الشفاء من امراض متنوعة مستعصية. فضج لبنان والعالم 

بأخبار هذه الحوادث الخارقة، وتماوج الزوار في اروقة الدير كبحر 

 زاخر، مصلين، تائبين، خاشعين.

، في ختام المجمع الفاتيكاني الثاني، رفعه قداسة البابا بولس 1818وعام 

السادس إلى شرف االكرام على المذابح وأحصاه في مصاف الطوباويين. 

وقد تشيّدت على اسمه كينسةٌ في عنايا، قرب ضريحه، تُعّد اليوم من أجمل 

 كنائس الشرق.

وقد أعلن قداسة البابا بولس السادس نفسه الطوباوي شربل قديساً في 
.1888التاسع من شهر تشرين األول    
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 التوصيات الرعوية األسبوعية

 

La Paroisse Saint Jean l’apotre vous Convie a 

sa soiree des Dames vendredi le 26 Aout 

8hpm au restaurant Lordia boul. Cure labelle, 

Laval. Cout par personne: 40$ Adulte, 20

$pour jeune fille moin de 12 ans. 

Pour vos reservations veuillez contacter 

Mme Lucie Moukarzel au 514-991 5419, ou 

Mme Leila El-Heibeh au 514-777-7733 

 
  استكماالً لمشروع دعم الرعية يُرجى من الجميع إعادة البطططاقطات

ً بطواسطططة الطبطريطد. ولطلطراغطبطيطن فطي الطمطسطاهطمطة  المرسلة سطابطقطا
 والمشاركة في بناء الرعية يمكن استعمال إحدى الطرق التالية:

· Transfert direct (chèque specimen(. 
· Paypal. 
· Chèque direct. 
  

 
  21الى  18تنّظم الرعية مخيّماً عائلياً صيفياً لمدة ثالثة أيام من 

 222 2181. للراغبين اإلتصال بالسيدة ريتا التيّار 2111آب 
 . االماكن محدودة.812

 
 
 يطحطتطفطل صطاحطب الى السطمطاء،  لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

مطروان تطابطت السطامطي اإلحطتطرام، راعطي -بطولالمططران السيادة 
كندا، بالذبيحة اإللهية يعاونه كهنطة الطرعطايطا  -أبرشية مار مارون 

 11.31وذلطك عطنطد السطاعطة  المارونية فطي مطونطتطو واوتطاوا 
 -، في مزار سيدة لطورد 2111آب  1صباحاً، من صباح السبت 

Rigaud ..الدعوة عامة 
 
  مطروان تطابطت السطامطي -بطولبحضور صاحب السيطادة الطمطططران

تحتطفطل رعطيطة سطيطدة كندا،  -اإلحترام، راعي أبرشية مار مارون 
الى السماء، يطوم األحطد  بعيد انتقال السيدة العذراءلبنان في الفال 

. ويترأس سيادته الذبطيطحطة اإللطهطيطة عطنطد السطاعطة 2111آب  12
 ظهراً. يتضمن البرنامج فقرات منوعة فنية وترفيهية.  12.11
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3341 Sources Blvd, D.D.O, QC, H9B1Z8 
Tel: 514.683.7187—Fax: 514.683.2695 

Pour vos annonces 
prière de contacter 
Joe Nasr : 514 961-7731  
info@paroissestjeanlapotre.ca 
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Paroisse St Jean L’apôtre  
Horaire Des activités  

2015-2016 

Comité Courier 
Jour / 

Heure 

Secrétariat info@paroissestjeanlapotre.ca 
Du lundi jus-

qu’à samedi 

Chorale chorale@paroissestjeanlapotre.ca 
Lundi 

7h30 – 9h30 

Première 

Communion 
communion@paroissestjeanlapotre.ca 

Samedi 

04:00 à 05:30 

Catéchèse 

Jeunes 

(3-11 ans) 

catechese@paroissestjeanlapotre.ca 
Samedi 

04:00 à 05:30 

Catéchèse 

Adultes 

(12-17 ans) 

catechese@paroissestjeanlapotre.ca 
Samedi 

04:00 à 05:30 

Jeune (12-17) jeunes@paroissestjeanlapotre.ca 
Samedi 

(5h30 – 6h30) 

Chevaliers de 

saint Jean 
Chevaliers@paroissestjeanlapotre.ca 

2e & 4e 

jeudi du mois 

École des Pa-

rents 
prcharbel@paroissestjeanlapotre.ca 

2e & 4e vendre-

di 

du mois 

(07:30 à 08:30) 

Famille Naza-

reth 
nazareth@paroissestjeanlapotre.ca 

Samedi 

7h30 à 08 :30 

Scouts scouts@paroissestjeanlapotre.ca 
Vendredi 

6h :00 à 9h00 

Comité des 

Dames 
dames@paroissestjeanlapotre.ca  

A l’écoute ecoute@paroissestjeanlapotre.ca   

Bulletin bulletin@paroissestjeanlapotre.ca   

mailto:Chevaliers@paroissestjeanlapotre.ca
mailto:prcharbel@paroissestjeanlapotre.ca
mailto:nazareth@paroissestjeanlapotre.ca
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