أخبار الرعية والبلد
*الزائرون :اإلثنين  6102/6/62قدم من كاليفورنيا الدكتور فيصل كامل عرنكي .أهالً
وسهالً به بين أهله وفي بلده.
*المواليد :األربعاء ُ 6102 /6/60رزق السيد مــــازن سليمــــان نـــاصر نصر وزوجته
سيما سعادة بمولود جديد أسمياه " عيسى" – مبروك ،ونتمنى له ان ينمو في السن والنعمة
والفهم والحكمة والحظوة عند هللا والناس.
* الوفيات :الخميس  6102/3/0انتقل الى رحمته تعالى المرحوم دانيال عبدهللا عيسى سالم
في لندن عن عمر ( )53فله الراحة االبدية ولذويه من بعده طول البقاء وحسن الصبر وعزاء
االيمان.
*رياضة روحية ألخوية سيدة الوردية في أريحا- :
األحد  6102/6/67قامت األخوية المريمية في بيرزيت برياضة روحية بأشراف كاهن الرعية
االب لويس حزبون تخللها قداس مع رعية الالتين في اريحا ثم زيارة خربة قمران المعروفة
في مخطوطات الكتاب المقدس .ثم قامت األخوية بتجديد مواعيد المعمودية في نهر األردن.
وبعد وجبة الغداء تمت جولة في تل السلطان ونبع اليشاع وقصر هشام واختتمت في جبل
التجربة (قرنطل).
*دعوة للمشاركة في النشاط الروحي لفئة الشبيبة الثانوية في زمن الصوم-:
تن ّ
ظم األمانة العامة للشبيبة المسيحية في فلسطين نشاطا روحيا لفئة الشبيبة الثانوية في
متنوعة وشيقة
بيت لحم وذلك يوم الجمعة الموافق  .6102 / 13 / 19يتخلل النشاط فقرات
ّ
خاصة بفئة الشبيبة الثانوية ،بهدف عيش مسيرة زمن الصوم االربعيني ،حيث ان المطلوب
للمشاركة من كل رعية هو  01أشخاص فقط ،يتم التجمع في دير الالتين  /بيت جاال ▪يبدأ
النشاط الساعة  2::7صباحا الى الساعة  ::31عصر ▪.الموعد األخير لتسجيل المشاركين
األثنين  6102 / 3 / 7أو عبر االتصال على الرقم .0569317953
* دورة للخطاب لعام  :6102بدأت دورة الخطاب استعدادا ً لسر الزواج اعتبارا من يوم
الخميس الموافق  6102/3/0في ديوان الرعية – دير الالتين رام هللا من الساعة  2-2مساء،
وتستمر الدورة كل يوم خميس في نفس المكان والموعد حتى يوم الخميس 6102/:/ 62
وتختم بتسليم الشهادات والمطلوب من المقبلين على الزواج حضور الدورة.
* رحلة الى القدس للمشاركة في دورة الشعانين التقليدية ودرب الصليب- :
األحد  6102/3/67المغادرة بعد القداس مباشرة من ساحة دير الالتين ثم تناول وجبة الغداء
من البيت في بيت إبراهيم في القدس وشرح عن القدس ثم تطواف الشعانين من بيت فاجي
الى كنيسة الصالحية وثم درب الصليب في شوارع القدس وزيارة كنيسة القيامة ثم التسوق
في أسواق القدس والعودة الى بيرزيت .للتسجيل في مكتب الرعية الهاتف .620153:

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 579

االحد الثاني للصوم
6102/3/:

االحد الثاني من الصوم :تجلّي الرب في حياة الكنيسة (مرقس )01-0 :9
أ.د .لويس حزبون
يتمحور النص اإلنجيلي حول التنشئة مسيحية وحياة الرجاء في الكنيسة- :
 )0تجلي الرب هي تنشئة مسيحية :لقد كان المسيحيون األوائل يعتبرونه نصا أساسيا للتنشئة
المسيحية في تحضير "الموعوظين" ،أي المتقدّمين الى العماد ،ألنه على جبل طابور تجلى ابن
الرب اإلله وظهرت حقيقته لتالميذه ،ومن خالل الرسل الثالثة ،تعلّمت الكنيسة جمعاء م ّما رأوا
ّ
َ
بعيونهم وسمعوا بآذانهم" :هذا ه َُو ابن َِي الحَبيب ،فلهُ اس َمعوا.
الرب أن تكون كنيسته المقدّسة مبنيّة على أساس
 )6تجلي الرب أساس الرجاء للكنيسة :أراد
ّ
مدعو
تحوالت تحدث في داخلهم ،بما أنّ ك ّل واحد منهم
ّ
الرجاء ،حت ّى يفهم أعضاء جسد المسيح أي ّ
لرب أن يكشف مجده لنا ،نحن تالميذه األحبّاء .والواقع،
إلى المشاركة في مجد
الرب المتجلّي .يريد ا ّ
ّ
سِس الرجاء .حيث ان المجد الذي رآه التالميذ على
إن التجلي يكشف رؤية سابقة لمجد السماء ويؤ ّ
الجبل المقدس ما هو إالّ رؤية سابقة للمجد الذي أعدّه المسيح التباعه بعد عناء هذه الدنيا .ويعلق
سرين " لم يكن بهاء الالهوت بل كان مجد الناسوت الكامل الذي هو بال خطيئة وان الرب
أحد المف ّ
في تلك اللحظة كان مستعدا للرجوع الى السماء بدون الموت ولكنه للمرة الثانية ادار ظهره للسماء
لكي يشترك كانسان فك ّمل في سر الموت البشري" .وهكذا نفهم ان الحياة الحقيقيّة هي بمثابة حياة
الرب .وهذه الحياة يمنحه الرب للمؤمنين به .إذ أصبح المسيحيون
إنسانيّة ُمغلّفة بالمجد ،يسكنها
ّ
بالعماد شركاء في سر القيامة ،الذي كان التجلي رمزا ً له ،فإنهم مدعوون منذ اآلن ان يتجلوا على
ِس صورةَ َم ْج ِد
الدوام ،أكثر فأكثر ،بقوة الرب كما جاء في تعليم بولس الرسول " ونَح ُن جَميعًا نَعك ُ
حولُ إِلى تِلكَ الصورة ،ونَزداد ُ َمجْ دًا على َمجْد"( 6قورنتس
ب بِ ُوجو ٍه َمكشوف ٍة كما في ِمرآة ،فنَت َ َّ
الر ّ ِ
َّ
 ،)02 :3انتظارا ً لتجليهم الكامل مع أجسادهم يوم مجيء المسيح الثاني المجيد (فيلبي )60 :3؛
وذلك خالل مشاركتهم آلالم المسيح كما جاء في تعليم يوحنا الرسول" :أَيها األَحِ بَّاء نَحنُ ُمنذ ُ اآلنَ
سنَراه
هوره أَشبا َهه ألَنَّنا َ
أَبنا ُء هللا ولَم يُظه َْر حت َّى اآلن ما َ
سنَصي ُر إِليه .نَح ُن نَعلَ ُم أَنَّنا نُصبِ ُح عِندَ ظُ ِ
كما هو" (0يوحنّا .)6 ،3
تعليم اإلنجي ِل المقدَّس،
ب
 )3الخالصة :نختم بقول البابا الون الكبير "ف ْليَثبُتْ إذًا إيما ُن
ِ
الجميع بحس ِ
ِ
ف أحد ٌ أن يتألَّ َم من أج ِل البِ ِ ّر ،وال يشُكَّ في
وال يَخ َج ْل أحد ٌ بصليبِ المسيحِ الذي به فدى العالم .وال يَ َخ ْ
ت إلى الحياة .إذا ث َبتْنا نحن في
ب إلى الراحة ،ومن المو ِ
الوعو ِد ال ُمقبِلة ،ألنَّ المؤمنَ يعبُ ُر من التع ِ
صره وقبِ ْلنا ك َّل ما وعد َ به" .فنحن ال نبلغ قمة المجد إالّ بالتضحية
ِ
االعتراف به وفي محبَّتِه انتص َْرنا بنَ ِ
والصليب .هكذا يلتحم الصليب بالمجد ،فمن يتألم معه يتمجد أيضًا معه ُ كما جاء في تعليم بولس
شاركُه في َمجْ دِه أَيضًا"(رومة .)05:2
الرسول " ِإذا َ
شاركْناه في آالمِ ه ،نُ ِ

زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
السؤال االول :ما هو رمز العهد بين هللا واالنسان عبر العصور؟
يختلف عن
الجواب :في العهد القديم :اقام هللا عهدا مع االنسان عبر العصور؛ وكل عه ٍد كـا َن
ُ

اآل َخـر حيث حدَّدَ هللاُ العهد آلد َم أالّ يأك َل من شجر ِة الحياة ،ولنو َح أعطى عالمةَ
القوس بينَ الغمام.
ِ
وأمر موسى بذبيح ِة الحم ِل
اختار إبراهي َم أعطاه الختانَ عالمةً ووس ًما لألجيا ِل من بعدِه،
ول ّما
َ
َ
ً
ِصحي ِ كفّارة عن الشعب .واما في العهد الجديد فقد اعطى المسيح جسده ودمه كعهد جديد أبدي
الف
ّ

السؤال الثاني ما هو الضجر في الفكر المسيحي؟
الجواب :الضجر هو " الحزن أمام الخير اإللهي" .فالضجر هو خطيئة ضد فرح المحبة .حيث إن
اإلنسان يختبر الحزن في عالقته باهلل ألنه يضطر أن يتخلى عن خيرات جسدية ،زمنية وظاهرية،
وهي في ميزانه أكثر ثقالً من الخير اإللهي ،الذي يظهر لإلنسان في حالته الجسدية وكأنه أقل قيمة
وواقعية من الخيرات الجسدية والمادية .وهنا تأتي رذيلة الضجر .فالضجر يدخل في عالقة الصداقة
بين هللا واإلنسان ،عالقة تحمل بحد ذاتها فر ًحا عميقًا ولكنها بسبب طبعنا الضعيف والرذيل تضحي
جافة ،تعيسة وفاترة.

السؤال الثالث :كيف يقوم اإلنسان باختيار الشر؟
الجواب :اإلنسان ُخلق للسعادة .والخبرة األولى التي يقوم بها اإلنسان في مجال السعادة هي
خبرة اللذة .من هذا المنطلق نستنتج ان النزعات هي الخبرات األولى والبدائية للسعادة .على رأس
كل النزعات نجد الحب .والحب هو محرك تصرفاتنا كبشر ،حتى عندما نفعل الشرور! ومعنى ذلك
أن ما يدفع اإلنسان للقيام بعمل ما هو حب شيء معيّن .قد يكون الحب خاطئ ًا وسيئ ًا ،ولكنه بالواقع
حب لشيء ما ،ولو لم يحركه حب لشيء لما كان اإلنسان ليقوم بأفعاله.

الحاضرينَ ههُنا َمن ال يَذوقونَ
السؤال الرابع :ما معنى قول المسيح " في جُملَ ِة
ِ
هللا آتِيا ً ِبقُ َّوة" (مرقس  .)0 :9كيف تحقق هذا الوعد؟
ال َموت ،حتَّى يُشا ِهدوا َملكوتَ ِ
هل ُوجد من معاصري السيد المسيح من لم يذق الموت حتى يرى ملكوت هللا آتيًا
بقوة؟
الجواب :لم يحدد يسوع أسماء الذين يتمتعون بهذه الرؤيا ،حتى ال يثير الحسد أو الغيرة بينهم.
اال انه أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا يصعد بهم إلى جبل عا ٍل منفردين وحدهم ليعلن لهم بهاء الهوت
ومن هذا المنطلق .يرى البعض أن هذا الوعد قد تحقق بتمتع هؤالء التالميذ الثالثة بتجلي المسيح،
خاصة وأن الحديث عن التجلي جاء بعد الوعد مباشرة .ويعلق القديس أمبروسيوس "عاين بطرس
ويوحنا ويعقوب مجد القيامة فلم يعرفوا الموت" .والبعض يرى أن "ملكوت هللا" هي كنيسة العهد
الجديد ،وقد شاهد بعض التالميذ يوم العنصرة حلول الروح القدس في العلية ،رأوا ملكوت هللا
معلنًا في حياة الناس .ويرى آخرون أن المؤمن ال يتمتع بوعد أبدي فحسب وإنما يذوق عربون
هذا الوعد هنا في الحياة الحاضرة .وذلك عندما يتمتع بحضرة الرب والشركة معه ،فال يذوق موت
الروح ،بل ينعم بقوة الملكوت اإللهي في حياته الحاضرة هنا كعربون للملكوت األبدي.

برنامج االسبوع وفعالياته من  6102/3/:إلى 6102/3/00
األحد  :6102/3/ 4األحد الثاني للصوم للسنة :القداس الساعة  01:07صباحا ً.
االثنين  6102/3/7القداس الساعة  7:11مساء عيد القديس جراسموس.
الثالثاء  :6102/3/2القداس الساعة  2:11مسا ًء.
 رياضة روحية للكهنة في القدس.
 اجتماع لجنة سيدات الرعية الساعة 4:30مسا ًء مع األخت هنرييت.
االربعاء  :6102/3/5القداس الساعة  7:11مسا ًء.
الخميس  6102/3/2القداس الساعة  5:07مساء ً.
 عيد القديس يوحنا رجل هللا شفيع مستشفى اإليطالي في الناصرة.
 اجتماع أخوية الوردية الساعة  ::31مسا ًء مع األخت هنرييت.
الجمعة  6102/3/9يوم صوم وانقطاع.
 رياضة درب الصليب مع القداس الساعة  7:11مسا ًء والصالة عن راحة االب برناردينو
مارلو أحد المحسنين لبناء كنيسة بيرزيت.
 تدريب طلبة اول مناولة (الصف  (4مع األخت مريم الساعة  01:11- 9:11صباحا ً.
 تدريب طلبة التثبيت (الصف  )2مع األخت ميرا الساعة  01:11- 9:11صباحا ً.
 لقاء لجنة تطوير المقبرة .
السبت  :6102/3/01القداس الساعة  7:11مسا ًء.
 اجتماع الشبيبة االعدادية  ::11مسا ًء مع اللجنة اإلعدادية واألخت ميرا.
 اجتماع الشبيبة الثانوية الساعة  ::11مسا ًء لقاء الشبيبة الجامعية الساعة  2:11مسا ًء
مع األخت ميرا واالخت مريم.
االحد  6102/3/00االحد الثالث للصوم :القداس  07 :01صباحا ً.
 مشاركة وفد الماني (عدد  ) 9في القداس اإللهي.

تكريس البيوت
ال يزال كاهن الرعية يقوم 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  . 620153:في وقت التكريس حاول ان تجمع أفراد عائلتك للصالة،
وتذكر ان البيت هو الكنيسة الصغرى وله قدسيته.

www.birzeitchurch.psEmail: abunalouis@latin.org.il
فيسبوك الرعية Facebook: Louis Hazboun

