أخبار الرعية والبلد
* الزائرون :األربعاء  8102/4/4قدم من أريزونا السيد وسيم صالح فرح برفقة السيد
جورج الياس فرحات وزوجته أروى.
*المواليـد  :الثالثاء  8102/4/06رزق السيد أدهم حافظ شاهين وزوجته جيسيكا بمولودة
جديدة أسمياها " زينـــة “ مبروك ونتمنى لها ان تنمو في السن والحكمة والنعمة عند هللا
والناس.
*الخطوبات  :األحد  8102/4/01تمت في قاعة البروتستانت في بيرزيت خطوبة اآلنسة
تمارا مازن شحادة على الشاب ستيف حنونة وخطوبة شقيقتها اآلنسة ليـزا مازن شحادة على
الشاب نعيم حنونة – مبروك وعقبال الفرحة الكبرى.
*األكاليل :الخميس  8102/4/01ت َّم إكليل اآلنسة نورما بسام عيد على السيد جمال بصير
من الطيبة – مبروك.
*رحلة دورة حيفا التقليدية االحد  :8102/4/01اشتركت رعية بيرزيت في رحلة
طلعة العذراء في حيفا بإشراف كاهن الرعية االب لويس حزبون حيث ابتدأت بزيارة كنيسة
المحرقة المكرمة لمار الياس النبي ثم زيارة القرى الدرزية ،ثم مزار ستيال مارس في جبل
الكرمل ،والغذاء في متنزه شاطئ حيفا واختتمت الرحلة مع طلعة العذراء التقليدية تكريما
لسيدة مريم العذراء سيدة الكرمل.
*رحلة دينية وترفيهية إلى اريحا :جمعة  :8102/14/81بإشراف االب لويس حزبون
كاهن الرعية والراهبة األخت ميرا وبعض المتطوعات قام طلبة مناولة والتثبيت بزيارة
األماكن المقدسة في اريحا وضواحيها واطلعوا على المواقع االثرية والكتابية في اريحا ابتداء
في زيارة نهر األردن حيث جدّدوا مواعيد المعمودية ،ثم زاروا الكنيسة الراعوية في اريحا
ولعبوا كرة قدم على العشب األخضر وشاهدوا الطواويس في داخل بستان الدير ثم زيارة
شجرة زكا وخيمة بداوية للتراث الفلسطيني ومن ثمة زيارة اريحا القديمة ثم جبل التجربة
(قرنطل) ثم مدينة المالهي في حديقة اختتمت الزيارة في الطيبة .

*تهنئة للطالبـــــة بيتــرا يوسف زيـــــــادة بمناسبة تخرجهـا مـــــــــن جامعــــــة
" هنــرش هاينــة"  /دوسلدورف – ألمانيا ،وحصولها على درجة الماجستير في
الدراسات األوروبية ،متمنين لها مزيدا ً من التقدم والنجاح لخدمة بلدها ووطنها.
تأسيس لجنة العائالت للعمل الرعوي :خميس االسرار  8102/4/1تأست لجنة العائالت في
مكونة من  01عائالت لتقوم بلقاءات تتناول خمس
رعية بيرزيت للعمل الرعوي العائلي ال ّ
مواضيع ،وهي العالقة مع الشريك ،والعالقة مع االبناء والعالقة مع اآلخرين ومواجهة
االزمات والعائلة المسيحية آمال ان تصبح هذه اللجنة كحركة رسولية للعائالت في الرعية
وعلى هللا االتكال والتوفيق.

*حفلة أول مناولة والتثبيت االحد  :8102/1/01بإشراف المدبر الرسولي.

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 677

األحد الثالث للفصح
8102/4/88

االحد الثالث للفصح  :قيامة المسيح وإيمان الرسل وشهادتهم (لوقا )42-11 :84
أ.د .لويس حزبون
يتمحور نص انجيل هذا االحد حول ثالث نقاط ،وهي :ايمان الرسل بقيامة ربنا يسوع المسيح ،أهمية
الكتب المقدسة لفهم القيامة ،والشهادة للقيامة.
 )0االيمان بحقيقة قيامة المسيح (لوقا  : )41-17 :84اإليمان بالمسيح القائم معناه أن
نختار بين حكمتين ،إما ان نضع الثقة في حكمة هللا ،ومعناه الثقة بقدرة هللا القادر على كل شيء
(مزمور  )1 :001وبقدرته الذي اقام يسوع من بين االموات .وإ َّما أن نعتمد على حكمتنا الذاتية
(أمثال  )1 :1حيث أنَّ عدم اإليمان يبلغ ذروته عندما ال يستسلم العقل للحكمة اإللهية التي تختار
الصليب طريقا ً للمجد كما جاء في تعليم بولس الرسول "لَ َّما كانَ اليَهود ُ يَطُلبونَ اآليات ،واليونانِيُّونَ
ِلوثنِيِّين ،وأ َّما لِل َمدع ّ ُِوين،
عن الحِ ك َمة ،ف ِإنَّنا نُبَ ِ ّ
ِثار لِليَهود وحَماق ٍة ل َ
ش ُر بِ َمسيحٍ َمصلوب ،ع ٍ
يَب َحثونَ ِ
ُ
َ
ُ
ُ
اّلل " ( 0قورنتس  .)84-80 :0ويؤكد لنا
درة اّللّ وحِ ك َمة ّ
يَهودًا كانوا أم يونانِيِّين ،ف ُهو مسيح ،ق َ
إيمان الرسل والكنيسة أن الموت ليس نهاية حياة يسوع على األرض،حيث أنه مات وقبر ،لكنه قام
من بعد موت الى حياة جديدة خالدة .ولقد عاش يسوع على االرض بعد قيامته أربعين يوماً .وكان
كل يوم يتراءى للتالميذ ويُعلمهم ويأكل معهم حتى يُثبت لهم انه هو هو ،وقد قام من بين االموات
"طوبى ِل َمن ال أَكو ُن لَه َح َج َر عَث َرة" (متى .)7 :00
 )8قيامة المسيح في ضوء الكتب المقدسة (لوقا )41-44 :84
بعد الداللة على حقيقة قيامة المسيح ،بدا يسوع بتزويدهم بمفتاح رسالة الفصح .كان ال بد ان تتم
ب أَن يَتِ َّم كُ ُّل ما كُت َِب في شأني ،في شَريعَ ِة موسى وكُتُبِ
الكتب المقدسة كما اكّد يسوع لهم "ي َِج ُ
األَن ِبيا ِء وال َمزامير" (لوقا  .)44 :84فقد وهب يسوع للرسل فهم الكتب المقدسة (لوقا .)86-84:81
ت ورسمي لعمل هللا ومتطلباته ومواعيده كما
وإن "الكتب المقدّسة" او الكتاب المقدس تعبي ٌر ثاب ٌ
َ
َ
َ
سبَقَ أن َو َ
عد َ بِها على أل ِ
جاء على لسان بولس الرسول "تِلكَ البِشارةَ الَّتي َ
سنَ ِة أنبِيائِه في الكُتُبِ
َ
ب أن يَتِ َّم كُ ُّل
ال ُمقَدَّسة" (رومة  .)8 :0وقد جاء المسيح ليُحقق ما كُتب عنه في الكتب المقدسة "ي َِج ُ
ب األَنبِياءِ وال َمزامير" (لوقا ):84
ما كُت َِب في شأني ،في شَريعَ ِة موسى وكُت ُ ِ
 )1شهود لقيامة المسيح (لوقا  )11—11 :84بعد ان تجاوز الرسل شكوكهم واستوعبوا
الرسالة الفصحية أوالهم يسوع مسؤولية الشهادة على إنجيل الخالص على األرض حيث ان هناك
رابطة بين اإلنجيل والشهادة .فيسوع ّحدد مهمة التالميذ كشهود للقيامة .والشهادة ،لها جانبان.
أحد الجانبين له عالقة برؤية حدث ما ،أي الحصول على معرفة شيء ما من خالل الخبرة الشخص ّية
وليس بنا ًء على اإلشاعات .والجانب اآلخر له عالقة بالقدرة على إعطاء تقريرا ً عنها لآلخرين .كون
األول ،ألن
مدعوين ألن يكونوا شاهدين للمسيح
تالميذ يسوع
الرب يعني أنّهم مطالبون ،في المقام ّ
ّ
ّ
يكون لديهم خبرة شخصيّة مع السيّد المسيح ،ومن ث ّم مشاركة اآلخرين بهذه الخبرة.

زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
السؤال األول :ما الفرق بين القيامة والظهور والرؤيا ؟
الجواب  :الرؤيا هي شخصيه تخص شخص لوحده حيث يري رؤيا لشيء غير مادي وال
يراه معه أحد ،وهو يراه بروحه وليس بعينه المادية .والظهور قد يكون فردي او جماعي
لشيء منظور ولكن قد يكون ال ظهور في شكل مادي مؤقت او في هيئة روحية غير مادية
تأخذ شكل مادي ولكن يُري بالعين البشرية .اما القيامة فهو نفس الجسد المادي المرئي
الذي رقد يكون قام بجسد حقيقي يراه شخص او أكثر وهو غير مؤقت ويري بالعين
البشرية.

ين ِمنهُم كانا
السؤال الثاني :اين هو موقع ِع َّم ُ
اوس الذي ورد في انجيل لوقا" ِإذا باثنَ ِ
اوس (لوقا )01 :84؟
ين ،في ذلكَ اليَوم نفسِه ،إِلى قَريَ ٍة اِس ُمها ِع َّم ُ
ذَا ِهبَ ِ
اوس" باليونانية  Ἐμμαοῦςالمشتقَّة من العبرية ַעמָּאּוס (معناه
الجواب :لفظة " ِع َّم ُ

الينابيع الحارة) تشير الى موطن التلميذين ،قَالوبا (لوقا  ،)02 :84وسمعان ابنه الذي
أصبح أحد اساقفة اورشليم بحسب التقليد .وهي تقع على بُعد نحو 11كم (ما يعادل غلوة
 ) 071الى شمال الغربي من اورشليم ،حيث ان الغلوة مقياس يوناني األصل، σταδίων
ويبلغ  024مترا او  041خطوة .وهي حاليا قرية عمواس اللطرون .وقد دَ ّمر الرومان
مدينة عمواس سنة  61م ،وأصبحت قرية صغيرة حيث التقى يسوع بتلميذَيه ،وقد أعاد
الرومان بناء هذه المدينة في القرن الثالث الميالدي أي نحو عام 881م ،وأطلق عليها اسم
"نيكوبوليس " Νικόπολιςأي "مدينة النّصر" حيث عاشت وازدهرت جماعة مسيحية
كبيرة .ويقول البعض اآلخر انها قرية عمواس القبيبة التي تقع على نحو 00كم ما يعادل
 71غلوة غرب اورشليم؛ واسم القبيبة يعني القبة الصغيرة ،ويعود تقليد ارتباطها بعمواس
االنجيلية زمن الصليبيين عام .0821وفي السنوات العشر األخيرة عزلت قرية عمواس
القبيبة عن القدس عن طريق الجدار والحواجز،

السؤال الثالث :ما معنى سالم يسوع لرسله بعد قيامته " يقو ُم يسوع َبينَهم و َيقو ُل
سال ُم علَيكُم! (لوقا )17 :84؟
لَهم :ال َّ
سال ُم علَيكم!" باليونانية ( Εἰρήνη ὑμῖνمعناها سالم لكم) فتشير الى عطية
الجواب" :ال َّ
السالم تكون معكم ،وهي طلبة رقيقه فيها محبه حيث ان يسوع ال يَعد السالم بل يعطيه.
إنه سالم المسيح القائم من الموت .اما عبارة "سالم عليكم" فهي تحيه وليس طلبة وتعني
ان االنسان القادم ليس للعداء بل مسالم .سالم يسوع هو "أول ثمرة من ثمار الصليب "
(القديس يوحنا الذهبي الفم) ،وهو "السالم الحقيقي وتحية الخالص" (القديس
أوغسطينوس).

برنامج االسبوع وفعالياته من  8102/4/88إلى 8102/4/81
االحد  :8102/4/ 88االحد الثالث للفصح القداس الساعة  01:01صباحا ً.
خطوبة السيد فادي ابراهيم لمبيض على اآلنسة صبا شاهر دار ياسر.
االثنين  8102/4/81القداس الساعة  7:11مسا ًء.
عيد القديس جورجيوس الشهيد
اجتماع االخوية الجامعية الساعة  7:11مساء
الثالثاء  :8102/4/84القداس الساعة  7:11مساء
عيد القديسات مريم قلوبا وسائر تلميذات المسيح
اجتماع لجنة سيدات الرعية الساعة  4:11مسا ًء مع األخت هنرييت
االربعاء  :8102/4/81القداس الساعة  7:11مساء .عيد القديس مرقس اإلنجيلي
اجتماع اولياء أمور طلبة اول مناولة والتثبيت الساعة  1:11مساء
الخميس  :8102/4/87القداس الساعة  7:11مساء.
اجتماع أخوية الوردية الساعة  1:11مسا ًء مع األخت هنرييت
آخر اجتماع للمقبلين على الزواج في دير الالتين رام هللا الساعة 2-7مساء.
الجمعة  :8102/4/86القداس الساعة  7:11مسا ء
لقاء مع وفد إيطالي بإشراف االب اجيديو في الفترة الصاحية
تدريب طلبة اول مناولة (الصف  (4مع األخت مريم الساعة 01:11- 1:11
تدريب طلبة التثبيت (الصف  )7مع األخت ميرا الساعة 01:11- 1:11
لقاء لجنة المقبرة الساعة  6:11مساء
السبت  :8102/4/82القداس الساعة  :7مساء .عيد القديس لويس دي منفور
اجتماع الشبيبة االعدادية  4:11مسا ًء مع اللجنة اإلعدادية مع األخت ميرا.
اجتماع الشبيبة الثانوية الساعة  4:11مسا ًء مع االخت مريم
لقاء الشبيبة الجامعية الساعة  7:11مسا ًء مع الشماس يزن واالخت مريم
االحد  :8102/4/81االحد الرابع للفصح :القداس االحتفالي الساعة 01:01
عماد الطفل جورج ثائر ابودية الساعة  7:11مساء
زيارة رعوية وتكريس البيوت
ال يزال كاهن الرعية يقوم بزيارة البيوت ليبارك بيتك وأفراد عائلتك بالماء المقدس وتكريسها
بحسب الحارات .فمن يرغب زيارة خاصة في موعد آخر الرجاء االتصال مسبقا بكاهن الرعية
على هاتف الدير رقم  .8201614في وقت التكريس حاول ان تجمع أفراد عائلتك للصالة،
وتذكر ان البيت هو الكنيسة الصغرى وله قدسيته

