أخبار الرعية والبلد
*العائدون :األربعاء  2102/5/2عادت السيدة نعيمة كيلة (ام خليل) من أمريكا كما عادت في
نفس النهار من اوهايو السيدة جيني شاهين .الثالثاء  2102/5/2عـــاد من أنديانا الطالب
مفيد إبراهيم صايج لقضاء عطلته بين األهل – الحمد هللا على سالمة الجميع.
* الزائرون :األحد  2102/5/7قدمت من واشنطن لزيارة أألهل السيدة رزان جورج عبد هللا
زوجة السيد عبد هللا عيسى عبد هللا شاهين .أهالً وسهالً بها بين أهلها وفي بلدها.
*المغادرون :األربعاء  2102/5/9غادرت الى روما الدكتورة مـي سـالم كيلة سفيرة دولة
فلسطين لدى إيطاليا .الجمعة  2102/5/00غادرت الى دبي اآلنسة حنان يعقوب زيادة برفقة
والدتها ليلى دبابنة زيادة .رافقتهم السالمة جميعا ً.
*المواليد الخميس ُ 2102/4/27رزق السيد جـــورج جــوني زهــــران وزوجته السيـــدة
يـــارا خليل صايج المقيمان في نيويورك بمولودتهما الجديدة أسمياها " ُمـنـى " – مبروك
ونتمنى لها أن تنمو في السن والنعمة والفهم والحكمة والحظوة عند هللا والناس.
* العمادات :األحد  2102/5/6تم منح سر العماد المقدس للطفل عيسى اندريا عيسى جاسر
في كنيسة العذراء سلطانة السالم في بيرزيت.
*حفلة اول مناولة والتثبيت يوم االحد  2106/5/01تحتفل الرعية بحفلة اول مناولة لطلبة
الصف الرابع وحفلة التثبيت (سر الميرون) لطلبة الصف السادس تحت رعاية المدبر
الرسولي المطران بييرباتيستا في تمام الساعة  01:05صباحا،الجميع مدعوون لإلشتراك في
فرحة أبنائنا وبناتنا.

الفرع العلمي ( 5طالب و 3طالبات ) وهم-:
أحمـــــد باسم أبـــو مريــم ،حسن سهيل ابـومريــم ،دانــــا وليــد اندراوس يــاسر،
راجي سائد راجي عبد هللا ،سيف اياد سالم ابو عطية ،عمير بهــاء فـريز شلعوط ،
لين رؤوف إبراهيم علوش  ،ماريا غانم أنطون غانم.
الفرع االدبي (العلوم االنسانية) ( 26طالب وطالبة ) وهم- :
أحمد انــور شعر،أحمد علي خواجـة  ،أدهــــم لويس قطمة ،أمير عــايد أبــو مريم،
أمير لؤي جاسر ،احمد صالح اللبــدي،اوليانا رمــزي أبوديــه ،بشار نبيل قواس،
بطرس جورج شحادة ،جوسلين أليكس كامل ،جينا رائد بربار ،رائد عدنان الصرصور،
رحيق هشام عبيد ،ريــانا داؤود أبوديــه ،سالم نعـــوم بربار،سالــي سامـــــر كامــل،
سري عبد العزيز السجديــــــة ،عـــــــالء يعقوب بــــــربار ،فــــارس نـــزار شاهين،
فايلت سهيل صايج ،فرح يعقوب أبو دية ،فـــرحان عيسى فــرح ،فريـد جورج صايج،
مايا موسى قواس ،محمد صخر شلعوط ،ميشلين ميالد عواد ،يحيى محمد البرغوثي.

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 679

األحد السابع للفصح
2102/5/01

االحد للفصح السابع :يسوع يصلي ألجل تالميذه (يوحنا )09-00 :06
أ.د .لويس حزبون
وكرسهم.
يدور انجيل االحد حول صالة يسوع ألجل تالميذه .وتتمحور في طلبين احفظهم ِّ
الطلب األول :أحفظهم (يوحنا  :)07-00 :06في ساعة خروجه من هذا العالم ،صلي يسوع ألبيه
ليحفظهم في الوحدة والفرح ومن الشرير.
 )0أحفظهم في الوحدة “ ِّليَكونوا واحِّ دا ً كما نَح ُن واحِّ د( .يوحنا .)00: 06
 )2أحفظهم في الفرح :إن الفرح موضوع رئيسي في تعاليم يسوع .ومفتاح الفرح هو الحياة الملتصقة
فرح التالميذ إلصغائهم لصوت معلمهم اإللهي (يوحنا  .) 9 :1وهنا يصلي يسوع المعلم لكي
بيسوعِّ .
ِّب ِّإلَيكَ  .ولكِّنِّي
يمأل قلوب تالميذه من فرحه حتى بعد غيابه عنهم (يوحنا  .)22 :07أَما اآلنَ ف ِّإنِّي ذاه ٌ
أَقولُ هذه األَشيا َء وأَنا في العالَم ِّليَكو َن في ِّهم فَ َرحي التام (يوحنا  .)01 :06سيكون خالف بين تالميذ
يسوع والعالم ،الن التالميذ ليسوا من العالم وال يتبعون أفكاره ومغرياته ” ِّإنِّي بَلغت ُهم كَ ِّل َمت َكَ فأَبَغَ َ
ض ُه ُم
العالَم ألَن ُهم لَيسوا ِّم َن العالَم كما أَنِّي لَستُ مِّ نَ العالَم" (يوحنا  .)04 :06وعليه التالميذ سيعانون
الشدة (يوحنا  .)11 :07ويبقى التالميذ بالرغم من ذلك في فرح بمقدار ما يشتركون في آالم معلمهم
( 0بطرس  .)01 :4فهل نعيش حياتنا بطريقة تفرح يسوع؟
ُخر َج ُهم ِّمنَ العالَم بل أَن تَحفَ َ
ظهم مِّ َن الش ِِّّرير (يوحنا .)07 :06
 )1احفظهم من الشرير :ال أَسأَلُكَ أَن ت ِّ
يطلب يسوع من اآلب أن يحفظهم من القوى الشريرة في العالم (شهوة الجسد وشهوة العين وكبرياء
الغنى) التي تحاول أن ترد التالميذ عن العمل بمشيئة هللا ( 0يوحنا  .)06 – 01 :2بما أن اآلب هو
قدوس ،وبما أنه أرسل ابنه ،قدوس اللـه (يوحنا ،)79 :7فعلى التالميذ أن يستعدوا لرسالتهم ويتقبلوا
س ُهم
س ُهم" :ك َِّر ْ
القداسة التي تفرزهم من هذا العالم ليكونوا نورا ً له (متى .)01 :5الطلب الثاني :ك َِّر ْ
بالحَق إِّن ك ِّل َمت َكَ حَق" (يوحنا :)09 :06
يطلب يسوع لتالميذه من آبيه نعمة التكريس أو التقديس للرسالة التي ستكمل رسالته بعد أن يغادر
سلت ُهم إِّلى العالَم (يوحنا  .)02: 06انه يريدهم هلل
سلَتني إِّلى العالَم فكَذ ِّلكَ أَنا أَر َ
هذه األرضَ “ .ك َما أَر َ
بكليتهم ،مكرسين لعمله في الحق .والحق ليس األمانة للعهد والشريعة فحسب ،أنما أيضا ً األمانة
لكلمة هللا" ،حقيقة اإلنجيل" (غالطية  .)5 :2وال يهدف تقديس التالميذ إلى عزلهم في مأمن من
تقلبات العالم بل ليذهبوا باسمه إلى العالم وينقلوا إليه رسالة الحب اإللهي (يوحنا )16 :6؛ ويجد
ِّهم ِّليَكونوا هم أَيضا ً ُمكَرسينَ
س نَ ْفسي مِّن أَجل ِّ
التالميذ القوة لرسالتهم من تكريس يسوع لهم "أُك َِّر ُ
بِّالحَق (يوحنا  .) 09 :06وها نحن اآلن هل نستطيع أن نراجع نفوسنا ونصلي مع يسوع لآلب"
أتممت العمل الذي وكلت إلي أن أعمله وأ ظهرت اسمك للناس الذين وهبتهم لي وحملت إليهم ما
بلغتني إياه فقبلوه وآمنوا ".

زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب

َ
َب الحَياةَ األَبَدِّيةَ ِّلجَمي ِّع
َميع البَشَر ِّليَه َ
السؤال االول :بِّما أولَيتَهُ ِّمن سُلطان على ج ِّ
الذينَ وهبتَهم له (يوحنا  :)2 :06إذا كان االبن له حياة في ذاته وله سلطان أن يهب
هذه الحياة لمن يشاء ،فلماذا يقول إن اآلب أعطاه هذا؟ لماذا لم يقل أنا لي سلطان
وسأعطيكم حياة؟
اإلجابة :أن المسيح تجسد ليعلن لنا حب اآلب وإرادته نحونا "إِن هللاَ ما رآهُ أَحد ٌ قطّ
عنه" (يوحنا  .)11 :1باإلضافة
الوحيد ُ الذي في ِحض ِْن اآلب هو الذي أَخبَ َر َ
االبنُ َ
الى ذلك ،إن التالميذ حتى اآلن لم يعرفوا بالضبط من هو المسيح وأنه هو هللا بنفسه.
لذلك لم يقل المسيح ما يعثرهم.
س ِّهرتُ فلَم يَه ِّل ْك
السؤال الثاني" :لَما كُنتُ معَهم َح ِّفظتُهم ِّب ِّ
اسمكَ الذي َو َهبتَه لي و َ
ِّمنهُم أ َ َحد ٌ ِّإال ابنُ الهَالك فتَم ما كُ ِّتب" (يوحنا  )02 :06ما معنى " فتَم ما كُ ِّتب"؟
اإلجابة :ت ّم ما كُتب بمعنى تنبأ عنه الكتاب المقدس (مزمور  )9 :11وال تعني لكي
يتحقق الكتاب ،وهذا هو أسلوب الكتاب المقدس الذي يضع األمور في تطابق مع
بعضها البعض كما لو كانت قد حدثت بسبب كتابتها .الحدث جاء متفقًا مع النبوات
أي بسابق العلم اإللهي ولكن هللا يهب حرية كاملة لالختيار.
السؤال الثالث :ما يعني "ابن الهالك"(يوحنا  )02 :06؟
اإلجابة :ابن الهالك هو تعبير عبري בֶּן־הָאֲ בַּדֹון يُظهر ان عمل الخاطئ يؤدي به
حتما الى الهالك .وليس في هذا تضمين الى ان هناك تعيينا سابقا للدينونة؛ انما يشير
هذا التعبير الى من كان سلوكه يميل الى الهالك يد ّمر ذاته حين يفعل ما يفعل .ويدل
التعبير هنا على يهوذا اإلسخريوطي الذي رفض محبة االبن وغرق في ظلمة الليل
ألنه أصر أن يكون ابنا للهالك بإرادته الشريرة ،ومحبته للمال (يوحنا ،22 ،2 :13
 ،)33ويهوذا كان مدعوا للحياة مع جماعة الرسل ،فلم يرد خالص نفسه .واستخدم
عن الدِّين ،أَن
تعبير “ابن الهالك أيضا ضد المسيح " فال بُد قَب َل ذلِكَ أَن يَكونَ ارتِداد ٌ ِ
اإل ْلحاد ،اِبْنُ ال َهالك" ( 2تسالونيقي. )3 :2
َيظ َه َر َر ُج ُل ِ
السؤال الرابع :ما الفرق بين الخوق والمخافة؟
َ
اإلجابة :الخوف هو خارج عن المحبّة ويؤدي الى العبودية كقول يسوع "ال أدعوكم
عوتُكم أ َ ِحبائي ألَنِّي أَطلَعتُكم
س ِّيد ُه .فَقَد د َ َ
َخدَ ًما بعدَ ال َيوم ألَن الخاد َِم ال َيعلَ ُم ما َيع َم ُل َ
س ِمعتُه ِمن أَبي" (يوحنا )15 :15؛ والقديس بولس قصد الخوف عندما
على كُ ِّل ما َ
قال" :لم ت َتلَقوا رو َح عُبودِي ٍة ِلت َعودوا إِلى الخَوف" (رومة  .)15 :1اما المخافة التي
ب الطا ِه َرة الّتي ت َثبُتُ ِلألَبد"
تنبعث من المحبة اما كما ورد في المزمور “مخافة ُ الر ّ ِ
ف"
(مزمور  ،)13 :19والقديس بولس قصد مخافة الرب عندما قال" :ال تَت َكب ْر بل َخ ْ
(رومة .)23 :11

.

برنامج االسبوع وفعالياته من  2102/5/01إلى 2102/5/21
األحد  :2311/5/ 13االحد السابع للفصح القداس الساعة  01:05صباحا ً.
 احتفال اول مناول والتثبيت مع المدبر الرسولي المطران بيرباتيستا .
 حفلة تخريج فوج التوجيهي في مدرسة البطريركية في بيرزيت  5:11مسا ًء.
 تصوير التلفزيون الفلسطيني.
االثنين  2102/5/04القداس الساعة  7:11مساء .عيد القديس متيا الرسول.
الثالثاء  :2102/5/05صالة شهر ايار القداس الساعة 6:00مسا ًء.
 اجتماع لجنة سيدات الرعية الساعة  4:11مسا ًء مع األخت هنرييت.
االربعاء  :2102/5/07صالة شهر ايار والقداس الساعة  6:00مسا ًء.
الخميس  :2102/5/06صالة شهر ايار والقداس الساعة  6:00مساءً .
 عيد جميع أساقفة اورشليم المدينة المقدسة.
 اجتماع أخوية الوردية الساعة  5:11مسا ًء مع األخت هنرييت.
الجمعة  :2102/5/02صالة شهر ايار والقداس الساعة  6:00مسا ًء.
السبت  :2102/5/09صالة شهر ايار والقداس الساعة  6:00مسا ًء.
 لقاء في الناصرة الساعة  01:11صباحا ً.
 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  6:11مسا ًء مع الشماس يزن واالخت مريم.
االحد  :2102/5/21أحد العنصرة :القداس االحتفالي الساعة  01:05صباحا ً.

شهر أيار شهر مريم العذراء
شهر أيار هو شهر إلكرام أمنا مريم العذراء .وتدعو الكنيسة ابناءها في هذا الشهر أيار
ُّ
وتحث
لتالوة السبحة الوردية والتأمل في اسرارها وترانيم المريمية وطلبة العذراء،
الجميع لتكريمها "أمنا مريم قد ُرفعت بنعمة تفوق جميع المالئكة وجميع البشر كونها والدة
االله الكلية القداسة ،تكرمها الكنيسة بحق بشعائر خاصة.
www.birzeitchurch.ps
موقع الرعية:
إيميل األب لويس abunalouis@latin.org.il :
فيسبوك األب لويس Facebook: louishazboun.com :

