أخبار الرعية والبلد
* المغادرون األحد  1122/2/12غادرت الى أوهايو السيدة جيني شاهين .رافقتها
السالمة.
قداس نصف السنة :الجمعة  1122/1/1سيقام قداس نصف السنة راحة عن نفس
المرحوم فخري سعادة (أبو سعادة) وذلك في كنيسة العذراء سلطانة سالم –بيرزيت
في تمام الساعة  7:11بعد الظهر .الراحة األبدية اعطه يا رب والنور الدائم فليضيء
له.
* استبيان للشباب المسيحي في فلسطين األربعاء  1122/2/17-تقوم االمانة العامة
للشبيبة المسيحية في فلسطين بنشر هذا االستبيان الموجه الى فئة الشبيبة المسيحية
في فلسطين سواء كان الفرد مشارك او ال بالشبيبة من عمر  55-21سنة بهدف
التعرف اكتر على احتياجات الشبيبة االجتماعية ،الدينية واالقتصادية وتعزيز دور
الكنيسة برعاية الشباب واالهتمام باحتياجاتهم ومساعدتهم .سوف يكون  5جوائز
مقسمة على عدة مراحل ،كل مكافأة قيمتها  211دوالر ،سوف يتم اختيار ارقام 5
اشخاص من الذين أتموا استكمال تعبئة االستبيان وسوف يتم االعالن عن اسمائهم
من خالل صفحة االمانة العامة.

رابط اإلستبيان https://www.jec.ps/survey :
* تواريخ هامة لألعياد المقبلة-:
االحد  1122/1/22يوم المريض العالمي ويعطى مسحة المرضى للمسنين والمرضى
اثناء القداس.
األربعاء  1122/1/12اربعاء الرماد وبداية الصوم األربعيني.
االثنين  1122/5/21عيد القديس يوسف البتول ،شفيع الكنيسة.
االحد  1122/7/2أحد الشعانين.
االثنين  1122/7/1بشارة سيدتنا مريم العذراء.
االحد  1122/7/2أحد الفصح او أحد قيامة المجيدة.
* رزنامة السالم والخير التي ّ
تزين كل بيت مسيحي متوفرة في مكتب الرعية للحصول
على رزنامتك يمكنك اإلتصال على هاتف الدير رقم .1221457

الصالة من أجل وحدة المسيحيين
رب أن نجتمــع كلّنـــا فيــــك فتصعــد قلوبنـــا وأفـواهنـــا ،بــال انقطاع
امنحنا يــا ّ
صالتــك من أجل وحـدة المسيحيّيــن ،كما تريـدها أنتَ وبالسبــل التي تــريــد .ونجــد
فيـــك ،أيهــــا المحبّــــة الكــاملـــة ،الطريـــق الذي يقـــود إلى الوحـــدة ،فـي الطـاعــة
لمحبتـــــك وحقّــك .أمينFacebook: Louis Hazboun .

االحد الرابع للسنة
1122/2/12

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 457

االحد الرابع للسنة :يسوع يطرد الشياطين (مرقس )11-27 :2
أ.د .لويس حزبون
يتمحور انجيل اليوم (مرقس  )11-27 :2مجابهة المسيح لسلطة االبالسة والشياطين- :
 )2ما هو تعريف كلمة ابليس او الشيطان؟ :إن أصل كلمة إبليس في اللغة العربية هو من
س (بمعنى طُ ِردَ) ،إبليس هو "المطرود من رحمة هللا" .ولكن بعض اللغويين يجمع على ان
الفعل بَلَ َ
معنى الفعل هو "يئس" فالمعنى "الذي يئس من رحمة هللا" .وأ َّما المستشرقون فيرجعون أصل
كلمة ابليس الى اللغة اليونانية ""διάβολος؛ ويعني من "يلقي بذاته ليعيق" قصد هللا" و "عمله
الرب يسوع المسيح كما جاء في تعليم يوحنا الرسول " كانَ ُمنذ ُ البَدءِ
الخالصي " الذي أت ّمه في ّ
ّ
َ
َ
َ
ليس فيه شَي ٌء مِ نَ الحقّ .فإِذا ت َكلَّ َم ِبال َكذِب ت َ َكلَّ َم ِبما عِندَه ألنَّه
قَت َّاالً لِلنَّاس ولَم يَثبُتْ على ال َح ّ
ق ألنَّه َ
اب وأَبو ال َكذِب" (يوحنا  ،)77 :2واسم آخر مستخدم إلبليس هو "الشيطان" وهو يعني المفتري
كذَّ ٌ
ْليس والشَّيطانُ ،م َ
ْمور كُلِّه" (رؤيا  .)1 :21إنه يت ّهم بالكذب،
ض ِلّ ُل ال َمع ِ
أو المشوه للسمعة .إنّه "إِب ُ
ويُش ّهر وينتقد ظلما إلفساد العالقة بين هللا والناس وبين الناس فيما بينهم
عرف الكتاب المقدس ابليس؟ :أنه كائن مالئكي ،خلقه هللا ،لكنه سقط من مركزه في
 )1كيف يُ ِ ّ
السماء نتيجة لخطيئته .ويُطلق اشعيا النبي على ابليس قبل السقوط اسم "لوسيفر" )Lucifer
كلمة التينية تعني "حامل الضوء" (اشعيا  .)21:27وأ َّما النبي حزقيال فيقول إن ابليس قد ُخلق
وقرر أنه يريد الجلوس
كمالك ،وكان يفوق المالئكة المخلوقة مكانة وجماال (حزقيال َّ )27-21:12
على عرش أعلى من عرش هللا (حزقيال  .)25:12فغرور وكبرياء ابليس أدَّى الي سقوطه .هو
جرب (متى  )5:7والمخادع (تكوين  .)5ويقوم بتزوير كل ما
المشتكي (رؤيا يوحنا  ،)21:21وال ُم ِ ّ
يفعله هللا ،كي يحصل على عبادة العالم ويبني جبهة معارضة لملكوت السماوات .وهذا االبليس وراء
كل بدعة ودين واعتقاد خاطئ .وسيفعل كل ما في وسعه ليخالف هللا.ولكن نهايته في بحيرة النار
(رؤية .)21:11
 )5كيف واجه يسوع الشيطان؟ واجه يسوع شخصيا ً الشيطان وانتصر عليه في ممسوس
كفرناحوم (مرقس  ،) 14-15 :2حيث نجد ان يسوع أعلن تعليمه عن ملكوت هللا القريب واعطى
عالمات لهذا الملكوت بأقواله وأفعاله ،ولكنه لم يتكلم عن شخصه .اال ان الشيطان حاول ان يكشف
ف َمن
عر ُ
عن شخصية يسوع وهويته قبل األوان "ما لَنا ولكَ يا يَسوعُ النَّ ِ
ري؟ أ َ ِجئتَ ِلت ُه ِلكَنا؟ أَنا أ َ ِ
اص ّ
سر لم يرد يسوع
ُّوس هللا" (مرقس  ،)17 :2قام يسوع بإسكاته على الفور؛ الن هناك ٌّ
أَنتَ  :أَنتَ قُد ُ
الناس ان يعرفوه .ان الوحي السابق ألوانه هو أفضل وسيلة إلفشال اإلنجيل الن هوية المسيح ال
تفهم اال في خبر االالم وفي خارج واال ستفهم هوية المسيح في معنى سياسي معا ٍد للرومان .فلنبحث
في ذاتنا عن الصور التي استحوذت علينا ،ونأتي بها الى اقدام يسوع ألنه هو وحده القادر ان يح ِ ّررنا
منها بقوة كلمته وسلطانه.

للمزيد موقعAbouna.org.

زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
السؤال األول :ما هي نوع القيادة التي يطلبها يسوع من خالل نص انجيل متى
21-2 :15؟
الجواب  :يصف يسوع من خالل النص االنجيلي ( متى  ) 21-2 :15ريـــــاء الكتبـــــــة
والفريسيين ونفاقهم ويعطي تالميذه خمسة أمور نتعلّمها عن القيادة- :
 . 2أعمالنا لها وقع أكبر من كلماتنا.
شر الكبرياء.
 .1علينا أن نحارب ّ
 . 5القادة المميزون ال يجذبون األنظار الى أنفسهم.
البراقة.
 .7القادة المميزون ال يهت ّمون باأللقاب ّ
 .5القيادة هي خدمة.

السؤال الثاني :كيـــف نفحص ضميرنـــــا حــــول القيادة علـــى ضوء انجيل متــى
(  21- 2 : 15؟
الجواب :عندما نكون في موقع السلطة لنفحص ضمائرنا بطرح على أنفسنا االسئلة
التالية- :
هل تتحكّم أنت بك ّل شيء أو هل أنت شخص رحوم؟
هل تتخذ هللا مثاالً لك في السلطة؟
هل تذكر من تخدم ومتى تعطي التعليمات أو تكون مثاالً أمام من تقودهم؟
ً
إنجازا ما؟ هل تمجّد هللا في أعمالك؟
هل تشعر بالغرور عندما تحقق

السؤال الثالث :ماذا تعني اآلية " ِلتك ُْن َ
طلَباتُكم معروفةً لدى هللا"؟ (فيلبي .)1 :7
الجواب :يجب أال نفه َم هذا القو َل على أ َّن هناك حاجة ً
لتعريف هللا بطلباتِنا ،فهو يعرفُهـا
ِ

من قب ُل ،بل علينا نحن أن نح ِّددَ معال َمها ألنفسِنا فنعرفَها ونصبِ َر عليها أما َم هللا ،وبالصال ِة
يجب أن نص ِلّ َي دائ ًما كلَّما تسنَّى لنا
نرغب فيه في داخ ِلنا .ولهذا
سنا إلى ما
اللفظيّ ِة نن ِبّهُ أنف َ
ُ
ُ
الوقتُ لذلك.

ص َل إِلى البَيت ،لم يَدَ ْ
س ويوحنَّا
السؤال الرابع :ولَ َّما َو َ
ع أحَدا ً يَد ُخ ُل معَه إِالَّ بُ ُ
طر َ
لرب يسوع يصطحب معه دائ ًما
و َي
عقوب وأَبا ال َّ
َ
صبِ َّي ِة وأ ُ َّمها"(لو  .)52 :2لماذا كان ا ّ
هؤالء الرسل ولماذا يترك باقي الرسل ،هكذا ،عندما تجلّى على الجبل؟
الجواب  :كان هؤالء الثالثة يرافقونه...اختير بطرس ،وعليه بنيت الكنيسة ،وكذلك
يعقوب ،أول رسول تسلّم إكليل الشهادة ،ويوحنا ،أول رسول بشّر بالبتولية.

Email: abunalouis@latin.org.il

برنامج االسبوع وفعالياته من  1122/2/12إلى 1122/1/7
االحد  :1122/2/ 12االحد الرابع للسنة :القداس الساعة  25 :21صباحا ً.
يعرض التلفزيـــون الفلسطينــي قداس اليوبيل الذهبـــي ( 51سنة) واليوبيل الفضي

( 15سنة) لعائالتنا في بيرزيت في تمام الساعة  21:11صباحا ً.
االثنين  1122/2/11القداس الساعة  5:11مسا ًء.
عيد القديسات ميالنيا وباوال واستوكيا اول راهبات في بيت لحم.

الثالثاء  :1122/2/51القداس الساعة  5:11مسا ًء.
اجتماع لجنة سيدات الرعية الساعة 4:30مسا ًء مع األخت هنرييت.

اجتماع مع المدبر الرسولي الساعة  22:51صباحا ً.

االربعاء  :1122/2/52القداس الساعة  5:11مسا ًء عيد يوحنا بوسكو.
الخميس  1122/1/2القدس الساعة  4:25مسا ًء.

لقاء مع االب ايجيديو اإليطالي.

اجتماع براعم مدرسة االحد من الساعة  5:51– 7:11مسا ًء مع األخت ميرا.

اجتماع أخوية الوردية الساعة  7:51مسا ًء تحت اشراف األخت هنرييت.

الجمعة  1122/1/1اول جمعة من الشهر عيد تقدمة الرب.
قداس نصف السنة عن راحة نفس المرحوم فخري سعادة الساعة  7:11مسا ًء.

تدريب طلبة اول مناولة (الصف  (4مع األخت مريم الساعة  21:11- 1:11صباحا ً.

تدريب طلبة التثبيت (الصف  )1مع األخت ميرا الساعة  21:11- 1:11صباحا ً.

السبت  :1122/1/5القداس الساعة  5:11مسا ًء.
مناولة المرضى في بيوتهم والمسنين في مركز االب أنطون الفترة الصباحية.

اجتماع الشبيبة االعدادية  7:11مسا ًء مع اللجنة اإلعدادية واألخت ميرا.

اجتماع الشبيبة الثانوية الساعة  7:11مسا ًء لقاء الشبيبة الجامعية الساعة 1:11

مسا ًء مع األخت ميرا واالخت مريم.
االحد  1122/1/7االحد الخامس للسنة :القداس .21:25حفلة للبراعم مع أهلهم.
 وفد نمساوي مع االب قسطنطين (عدد  )52فردا ً

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 اإلتصال
مسبقا بكاهن الرعية على هاتف الدير رقم  . 1221457في وقت التكريس حاول ان تجمع
أفراد عائلتك للصالة ،وتذكر ان البيت هو الكنيسة الصغرى وله قدسيته.

