أخبار الرعية والبلد
*المواليد :الثالثاء ُ 8112/1/9رزق السيد إيـاد ذياب داؤود أبو دية وزوجته ماجدة بمولودة
جديدة اسمياها " نـــدى" – مبروك ونتمنى لها أن تنمو في السن والحكمة والنعمة عند هللا
والناس
*العائدون األربعاء  17/1/8112عاد من هنغاريـا السيد إبراهيم مفيـد صايـج بعد أن
أمضي عطلة عيد الميالد بين األهل واألقارب -حمدا ً هلل على سالمته.
الوفيات :اإلثنين  8112/1/15انتقلـــــــت الــــــــــى رحمتـــــه تعالــــى عمـــــان السيدة
زهــــا سليمان يعقوب عـرنكي أرملة المرحوم عرنكي وديع عرنكي ووالدة الشهيد نبيل
عرنكي على عمر يناهز  99عاما ،لها الراحة األبدية ولذويها طول البقاء وحسن الصبر
وعزاء اإليمان.
* اعضاء لجان في األمانة العامة للشبيبة في فلسطين لعام  ،8112لقد تم اختيار اعضاء في
االمانة العامة للشبيبة من رعية الالتين بيرزيت والذين فيهم حب للكنيسة وانتماء كبير لكلمة
هللا والتبشير بها ،وهم:
نرمين عودة :مسؤول لجنة العاملة.
نتالي عبد هللا :مسؤول لجنة الجامعي.
سالم عبد هللا :مسؤول لجنة االعالم.
ياسمين حبيب :عضو في لجنة االعدادي.
جوسلين شحادة :عضو في لجنة الثانوي.
*الفائز بجائزة أجمل شجرة الميالد:
الجمعة  8117/1/19فاز السيد عالء جالل ناصر نصر على أكثر عدد من األصوات ،وهي 288
صوت .مبروك وحظ اوفر لآلخرين .وكل عام وأنتم بخير
* باب التبرعات لتطوير المقبرة مفتوح للسيدات مع السيدة فيفيان حداد وللرجال مع السيد
ماهر موسى ابودية
* رزنامة السالم والخير التي ّ
تزين كل بيت مسيحي متوفرة في مكتب الرعية للحصول على
رزنامتك يمكنك اإلتصال على هاتف الدير رقم .8211739
* صالة من اجل وحدة الكنائس
ّ
الــرب يســوع ،يـا َمن في ليلـة إقبالـك علـى الموت من أجلنــا صليـتَ لكـي يكــون
أيهــا
ّ
ّ
تالميـذك بأجمعهــم واحــدا ً كما أنّ اآلب فيـك وأنـتَ فيــه اجعلنا أن نشعــر بعـدم أمانتنـا ونتألـم
النقسامنـا .أعطنـا صـدقـا ً فنعـرف حقيقتنا وشجاعة
رب أن
فنطــرح عنّـا ما يكمـن فينـا من المباالة وريبـة ،ومن عــداء متبـــادل .وامنحنا يــا ّ
نجتمــع كلّنـــا فيــــك فتصعــد قلوبنـــا وأفـواهنـــا ،بــال انقطاع صالتــك من أجل وحـدة
المسيحيّيــن ،كمــا تريـدها أنتَ وبالسبــل التي تــريــد.

Facebook: Louis Hazboun

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 753

االحد الثالث للسنة
8112/1/81

األولين االربعة (مرقس )81-19 :1
االحد الثالث للسنة :دعوة التالميذ َّ
أ.د .لويس حزبون
يتمحور انجيل اليوم (مرقس  )81-19 :1حول بدء رسالته في الجليل حيث احتاج يسوع رسال
لمشاركته في نشر بشرى االنجيل فأختار يسوع التالميذ األربعة االولين ،وهم الصيّادون :سمعان
واندراوس ويعقوب ويوحنا على شاطِ ِئ البحيرة ،دعاهم الرب فتبعوه.
 )1ما هو رمز أربعة تالميذ؟ وبدأ بشارة االنجيل بدعوة أربعة تالميذ .العدد اربعة يرمز
الى العالم كله؛ فهم يمثلون العالم بأقطاره االربعة وقد د ُعوا من اجل العالم .وهؤالء االربعة هم جزء
من الحلقة الرسولية .وهم اللبنة االولى في صرح الكنيسة .ويعلق القديس ايرونيموس " أن هؤالء
التالميذ األربعة هم أربعة حجارة حيَّة أقامها السيد المسيح لبناء الكنيسة الحيّة" .ولعل هؤالء األربعة
بأسما ئهم يشيرون إلى الفضائل األربعة الالزمة في الحياة المسيحية أو التلمذة للسيد المسيح ،فاألول
سمعان يعني االستماع أو الطاعة للرب ولوصيته ،فقد لُقب ببطرس أي الصخرة ،ألن كل طاعة للرب
إنما تقوم على صخرة اإليمان .وأندراوس يعني الرجولة أو الجدية ،إذ كثيرون يقبلون اإليمان بالفكر
لكنهم غير جديين في حياتهم أو عملهم .ويعقوب يعني التعقب والجهاد أو المصارعة الروحية حتى
وأخيرا يوحنا يعني هللا حنان أو منعم ،إذ ال قبول لدعوة هللا والتمتع بالتلمذة ما لم ينعم الرب
النهاية،
ً
بها عليه ويتحنن.
 )8ما هي نتيجة هذه الدعوة؟ فقد وجد سمعان واندراوس ويعقوب ويوحنا أنفسهم في شخص
وحريتهم مع
يسوع ،ومن ثَم وجدوا معنى حياتهم وقيمتها في االرتباط بشخصه ،ووجدوا ذواتهم
ّ
حب الناس واحترامهم ،والكد من أجل سعادتهم
يسوع ،فانطلقوا معه يرافقونه ،يتعلّمون منه ّ
معنى جديدًا ،عرفوا طعم
وكرامتهم وح ّريتهم .ك ّل شيء قد تغيير بفضل معرفتهم يسوع .صار للحياة
ً
الفرح والسالم الداخلي الذي ال ينزعه أحد ،وامتألت حياتهم بالشفقة والتضامن مع سائر الناس .إنّ
أعظم مه ّمة لإلنسان هي أن يجد عمالً يالقي فيه نفسه .قد يقول البعض
الرب؟ هؤالء الصيّادون ال يملكون شيئ ًا
 ) 3ماذا ترك هؤالء الصيادون من أشياء ثمينة تلبية لنداء
ّ
تقريبًا؟" يجبب القدّيس غريغوريوس الكبير "لقد تركوا الكثير ،ألنّهم تخلّوا عن ك ّل شيء ،مهما يكن
هذا الشيء قليالً .إذ عندما تخلّوا عن ممتلكاتهم ،تخلّوا كذلك عن رغباتهم .فإنّ
الرب يكتفي بممتلكاتنا
ّ
الخارجيّة مهما كانت صغيرة :هو يهت ّم للقلب ال لألسعار ،إذ ال يرى كم قدّمنا له ،إنّما كم من المحبّة
رافقت تقدمتنا".
ان الحياة المسيحية هي دعوة االنسان ان يكون مستعدا ً للتضحية بكل شيء من اجل المسيح .فيتوجب
علينا نحن ايضا ان نلبي دعوت الرب لنا وان نتبعه للعمل معه ،في خالص البشرية على خطى بولس
الص كُ ِ ّل ُمؤمِن" (رومية .)12 :1
درة ُ هللاِ ِل َخ ِ
الرسول القائل "إِنِّي ال أَستَحيِي بِالبِشارة ،فهي قُ َ

زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
السؤال األول :ما هو ارتباط الماء في حياة يسوع المسيح؟
الجواب  :تعتبر المياه ضرورية للحياة ،ورمز للخصب والشفاء من االمراض ،والنقاوة
والتطهير .وفي العهد الجديد ارتبطت بحياة السيد المسيح .تع َّمد يسوع في نهر األردن
وقدّس المياه للمعمودية (مرقس . )11-7 :1ومن هذا المنطلق ،يتم نزع اإلنسان القديم،
ولبس اإلنسان الجد يد الذي هو على صورة هللا ومثاله من خالل ماء العماد .وفي أول
وحوله الى خمر وأفرح به قلوب أصحاب العرس
خدمته العلنية استخدم يسوع الماء
ّ
والمدعوين (يوحنا  ،) 11-1 :8وعندما أعلن خطبته لألمم كعروس له من خالل المرأة
للسامرية ت ّم ذلك عند مياه بئر يعقوب (يوحنا  .)98-1 :9وعندما علّم يسوع عن عمل
غار،
ؤالء ال ِ ّ
سقى أ َ َحدَ َه ِ
المحبة تحدث عن كأس الماء البارد الذي يقدم لطفل فقير " و َمن َ
ص ِ
جره لن يَضيع " (متى  ،)98 :11وفي
َأس ماءٍ بار ٍد ألَنَّه تِلميذ ،فال َح َّ
ق أَقو ُل لَكم إِنَّ أ َ َ
َولَو ك َ
لحظات موته فاض من جنبه دم وماء ،وعندما أشار يسوع إلى مكان االحتفال بالفصح
ين ِمن تَالميذِه وقا َل لَهما(( :اِذ َهبا
أعطى جرة الماء عالمة لمعرفة الموضع" فأَر َ
س َل اثنَ ِ
وأخيرا عندما
حم ُل ج ََّرةَ ماءٍ فاتبَعاه " (مرقس .)13 :19
إِلى المدينة ،فَيَلقا ُكما َر ُج ٌل يَ ِ
ً
لمذوا جَمي َع األُ َمم،
أوصى تالميذه قبي صعوده سألهم أن يُع ِ ّمدوا جميع األمم " فاذ َهبوا وت َ ِ
ح القُدُس" (متى  .)19 :82ويعلق العالمة ترتليانوس
و َ
والرو َ
ب واالب ِْن ُّ
ع ِ ّمدوهم ِباس ِْم اآل ِ
"ي ا لقدرة نعمة المياه في نظر هللا ومسيحه لتثبيت المعمودية! لن تجد المسيح بدون
المياه".

السؤال الثاني :ما هو رمز غسل الكاهن يديه بالماء أثناء القداس؟
الجواب  :يغسل الكاهن يديه في القداس تطهيرا لها لكي يتناول خبز الحياة كما ترنم صاحب
ومن َخطيئ َتي َ
"زدْني ُ
ط ِ ّه ْرني"(مزمور .)9 :51
غ ْ
سالً ِمن ِإثْمي ِ
المزامير ِ

السؤال الثالث :ما هو رمز مزج الماء في خمر الكاس أثناء القداس؟
الجواب  :مزج الماء في خمر الكاس أثناء القداس هو رمز للماء الذي سال من جنب
المسيح على الصليب ،كما هو أيضا رمز لشعب هللا المتحد بذبيحة المسيح كما يشير اليه
قول الكاهن في أثناء مزج الماء في الخمر" ليشركنا سر هذا الماء والخمر في الهوت ذلك
الذي تنازل وشاركنا في ناسوتنا.

السؤال الرابع :لماذا يوضع على ابوب الكنيسة والبيوت ماس ماء مبارك؟
الجواب  :يتبارك المؤمنون عند دخولهم الكنيسة او بيوتهم بالماء المبارك ويساعدهم
الماء المبارك على تجديد معموديتهم وعلى طرد األرواح الشريرة وتجارب الشيطان.
www.birzeitchurch.ps
Email: abunalouis@latin.org.il

برنامج االسبوع وفعالياته 8112/1/82-81
االحد  :8112/1/ 81االحد الثالث للسنة :القداس الساعة  15 :11صباحا ً .
 أسبوع الصالة من أجل وحدة المسيحيين"لكي يؤمن العالم"
 يعرض التلفزيون الفلسطينية قداس اليوبيل الذهبي ( 51سنة) واليوبيل الفضي ( 85سنة)
لعائالتنا في بيرزيت في تمام الساعة  11:11صباحا ً.
 ذكرى االب إسكندر مكانيو اول كاهن مقيم في بيرزيت (.)1222
 االثنين  8112/1/88قداس الساعة  5:11مسا ًء.
الثالثاء  :8112/1/83القداس الساعة  5:11مسا ًء.
 اجتماع لجنة سيدات الرعية الساعة 4:30مسا ًء مع األخت هنرييت .
االربعاء  :8112/1/89القداس الساعة  5:11مسا ًء.
الخميس  8112/1/85القدس الساعة  5:11مساء اهتداء بولس الرسول.
 اختتام اسبوع الصالة من اجل وحدة المسيحيين.
 اجتماع براعم مدرسة االحد من الساعة  5:31– 9:11مسا ًء مع األخت ميرا.
 اجتماع أخوية الوردية الساعة  9:31مسا ًء تحت اشراف األخت هنرييت.
الجمعة  8112/1/82القداس الساعة  5:11مسا ًء.
تدريب طلبة اول مناولة (الصف (4مع األخت مريم الساعة  11:11- 9:11صباحا ً.
 تدريب طلبة التثبيت (الصف  )2مع األخت ميرا الساعة  11:11- 9:11صباحا ً.
 اجتماع لجنة المقبرة الساعة  2:11مسا ًء.
 آخر يوم لتصفية المسابقة ألجمل شجرة الميالد.
السبت  :8112/1/87القداس الساعة  5:11مسا ًء.
 اجتماع الشبيبة االعدادية  9:11مسا ًء مع اللجنة اإلعدادية واألخت ميرا.
 اجتماع الشبيبة الثانوية الساعة  9:11مسا ًء لقاء الشبيبة الجامعية الساعة  2:11مسا ًء
مع األخت ميرا واالخت مريم.
االحد  8112/1/82االحد الرابع للسنة :القداس  15 :11صباحاً.

زيارة البيوت وتكريسها بمناسبة عيد الغطاس
بمناسبة عيد الغطاس يبدأ كاهن الرعية بزيارة البيوت ليبارك بيتك وأفراد عائلتك بالماء
المقدس وتكريسها بحسب الحارات .من يرغب زيارة خاصة في موعد آخر الرجاء االتصال
مسبقا بكاهن الرعية على هاتف الدير رقم  . 8211739في وقت التكريس حاول ان تجمع
أفراد عائلتك للصالة ،وتذكر ان البيت هو الكنيسة الصغرى وله قدسيته.

