أخبار الرعية والبلد
*الزائرون :األربعاء  8302/5/73قدم من نيويورك السيد مارون نبيه عبد النور.
الخميس  8302/5/70قدمت من كندا السيدة منال الفرد جاد هللا زوجة السيد عصام جريس
صايج برفقة إبنتها لورين.
الجمعة  8302/6/0قدم من كاليفورنيا السيد هاني عيسى عازر شاهين برفقة إبنته بيسان.
اهال وسهال في بلدهم ووطنهم.
المغادرون:األحد 8302/5/07غادر الى اريزونا السيد وسيم صالح فرح رافقته السالمة.
*العائدون :اإلثنين  8302/6/4عاد من فرنسا الدكتور فيصل كامل عرنكي عضو اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد مشاركته في مؤتمر عقد في مدينة باريس ،كما عاد
في نفس اليوم مـــــن تكساس الطالب إبراهيم عمــــاد قطاطو برفقــــة شقيقتـــه الطالبـــة
ناديا عماد قطاطو – حمداً هلل على سالمتهم.
*المواليد :الجمعة ُ 8302/6/0رزق السيد لؤي ابراهيم كيلة وزوجته فيفيان خوري المقيمان
في كاليفورنيا بمولود جديد أسمياه " إبراهيم " السبت ُ 8302 /6/8رزق السيد حسام ناصر
أمين شاهين وزوجته سيلين عصام شاهين بمولودتهما البكر اسمياها “ميريلال "-مبروك،
ونمتنى لهما ان ينموا في السن والحكمة والنعمة عند هللا والناس.
* عمادات :االحد  8302/6/7نال الطفل هاني إميل هاني امعيد العماد المقدس في كنيسة
العذراء سلطانة السالم في بيرزيت ونتمنى له ان ينمو في السن والحكمة والنعمة عند هللا
والناس.
* تهنئة بالنجاح في التوجيهي األمريكي :للطالب عيسى سليم شحادة المقيم في كاليفورنيا
والطالبة دانييال حنا كيلة والطالبة ناديـا عماد قطاطو المقيمتان في تكساس وعقبال الشهادة
الجامعية.
* زراعة الورد في المقبرة :قامت لجنة تطوير مقبرة المسيحين العامة في بيرزيت بأعمال
صيانة وترتيب وزراعة الورود لتجميل مقبرة موتانا المؤمنين ،ولكنها الحظت أن الناس
الذين يزورون موتاهم يقومون بقطف تلك الزهور ووضعها على قبور أحبائهم ،لذا نرجو من
الجميع المحافظة على نظافة وجمال المقبرة والكف والعمل على تطويرها وعدم العبث بتلك
الزهور وقطفها شاكرين لكم حسن تعاونكم.
*السيامة الشماسية إآلنجيلية :الجمعة  8302/6/05سينال ألطالب االكليريكي فراس ظريف
عبدربه الرسامة الشماسية االنجيلية (عمل في رعية بيرزيت) وذلك بوضع االيدي والصالة
التكريس للمطران بولس ماركوتسو في كنيسة سيدة البشارة في بيت جاال الساعة 6:33
* السيامة الكهنوتية السبت  8302/6/06ستتم السيامة الكهنوتية للطلبة االكليريكيين في
بيت الجليل وهم سليمان حيفاوي ومارك كوجووفسكي وميغيل بيرث خيمينيث بوضع االيدي
صالة التكريس المطران بييرباتيستا في بيت الجليل الساعة  6:33مساءً.

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 777

األحد العاشر للسنة
8302/6/10

االحد العاشر للسنة :التجديف عل الروح القدس (مرقس )75-83 :7
أ.د .لويس حزبون
طردُ ال َّ
سيِ ِد ال َّ
شياطين"
ش
ياطين يَ ُ
يصف انجيل مرقس في هذا االحد تجديف الكتبة على يسوع " إِنَّه بِ َ
ِ
(مرقس  .)88 :7ومن هنا تطرح بعض األسئلة حول التجديف.
السؤال األول :ما هو التجديف؟ التجديف هو كل إهانة تُوجه إلى هللا نفسه! وهي نقيض السجود
والتسبيح .يتَّهم اليهود يسوع بالتجديف ،ألنه يقول عن نفسه إنه ابن هللا فيقولون له "ال نَر ُج ُمكَ
سكَ هللا " (يوحنا  ،)77 :03ولهذا السبب
سن ،بل ِللتَّجْ ديف ،ألَنَّكَ  ،وأَنتَ إ ْنسان ،تَج َع ُل َن ْف َ
ِللعَ َم ِل ال َح َ
ْ
َ
َ
ب هذ ِه ال َّ
سه ابنَ
شريعة َي ِجبُ علَيه أن يَموت ألنَّه جعَ َل نَف َ
يحكمون عليه بالموت " لَنا شَريعَة ،و ِب َح َ
س ِ
هللا " (يوحنا  .)7 :01في الواقع ،إن هذا التعامي عينه يجعل خطيئة اليهود تامة ،ألنهم يوجهون
سامري ،وإِ َّن ِبكَ َمسا ً ِمنَ ال َّ
ب في قَو ِلنا إِنَّكَ
شيطان؟ " (يوحنا :2
ِ
اإلهانات لالبن " أَلَسْنا على صوا ٍ
 ،)41وعلى الصليب يوسعونه تجديفا ً يا "أَيُّها الَّذي يَنقُضُ الهَيك َل ويَبْني ِه في ثَالث ِة أَيَّامَ ،خ ِل ْ
سكَ
ص نَ ْف َ
انز ْل ع َِن الصَّليب (مرقس )73-81 :05
فَ ِ
يف على الرُّ وحِ القُدُس"؟ التجديف على الروح القدس هي
السؤال الثاني :ما معنى "الت َجدَّ َ
الخطيئة التي تقوم على رفض االعتراف بالقدرة العاملة بيسوع ،وعلى نسبة األعمال التي يعملها
بالروح القدس الى الشيطان .وهذا الرفض للتوبة يحول دون المغفرة؛ إن يسوع المسيح مستعد أن
يغفر جميع االتهامات ،إن رجع االنسان عن شره ،أمَّا إن بقي االنسان مُصراً على عدم التوبة ،فيُعتبر
مُجدِفا ً على الروح القدس ،أي رافض عمله الذي هو التوبة ،فيحرم من المغفرة ويسقط تحت
الدينونة؛

السؤال الثالث :لماذا التجديف على الروح القدس لن يُغفَر؟ (مرقس .)1 :7
لو لم يكن ثمة إال خطأ يتعلق بهوية ابن اإلنسان ،لكانت الخطيئة قابلة للغفران (متى  ،)78 :08على
أساس أنها من قبيل الجهل (لوقا  .)74 :87ولكن هناك تجاهل أعظم ،ألن أعداء يسوع ينسبون إلى
طردُ ال َّ
سيِ ِد ال َّ
شياطين"
ش
ياطين َي ُ
الشيطان العالمات التي يتممها بروح هللا "إِ َّن فيه بَع َل َزبول ،وإِ َّنه بِ َ
ِ
(مرقس  .)88 :7ففي األمر ثمة تجديف على الروح ،ال يمكن أن يُغفر ،ال في هذا العالم ،وال في
المتعمد قد
اآلخر (متى  ،)78-70 :08ألنه رفض إرادي للوحي اإللهي .ان موقف كهذا لعدم االيمان
ِ
تنجم عنه حالة متقسِيه تُصبح معها التوبة ومن ثم الغفران مستحيل.
السؤال الثالث :هل التجديف على الروح القدس تضع محدودية لمغفرة هللا؟
إن رفض التوبة واالعتراف بالخطيئة ،هو رفض لغفران هللا .فكل من يرفض عمل الروح القدس،
يحرم نفسه من القوة الوحيدة التي تستطيع ان تقوده الى التوبة والعودة الى هللا .وال تعني الخطيئة
ضد الروح القدس محدودية في هللا وكأن هللا ال يستطيع أن يغفر .إن خطيئة التجديف على الروح
تنبع من الحدود التي يضعها اإلنسان أمام غفران هللا.

للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع abouna.org :

زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
السؤال األول :لماذا التجديف على الروح القدس لن يُغفَر؟ كما جاء في قول المسيح
ف على الرُّ وحِ القُدُس ،فال ُ
غفرانَ له أبداً" (مرقس .)81 :7
"وأَمَّا َمن َجدَّ َ
اإلجابة :أجاب القديس توما األكويني على هذا السؤال بتفسيره أن هذه الخطيئة تعتبر غير قابلة
للغفران بطبيعتها ألنها تفتقر إلى المقومات التي يرتكز عليها غفران الخطايا .ال تكمن هذه الخطيئة
ب على الروح القدس؛ إنما جوهر هذه الخطيئة يكمن في
في ان يقوم إنسان ما بالتفوه بكالم نا ٍ
رفض اإلنسان تلقي الخالص الذي يقدمه هللا اآلب لإلنسان بواسطة الروح القدس باستحقاق ذبيحة
اإلبن على الصليب .إذا رفض اإلنسان كشف خزي الخطيئة ،هذا الكشف اآلتي من الروح القدس،
والذي يحمل طابعًا خالصيًّا كما يقول بوحنا اإلنجيلي "الروح القدسَ ،متى جا َء أ َ ْخزى العالَ َم على
ال َخطيئِة" (يوحنا  ،)2 :06فإنه يرفض في الوقت نفسه مجيء الروح القدس .هذا المجيء يتجسد
من خالل السر الفصحى باإلتحاد مع القوة الخالصية لدم الرب يسوع المسيح ،هذا الدم الذي
"يُ َط ِه َر ضَمائِ َرنا ِمنَ األَعما ِل ال َم ْيتَة ِلنَعبدَ هللاَ الحَي" (العبرانيين  )04 :1وبالتالي يغفر خطايانا،
إن خطيئة التجديف على الروح القدس تكمن بالتحديد في الرفض المطلق لهذا الغفران الذي يشكل
ست ُ ْغفَ ُر ِللنَّاس ،و ُك ُّل ت َجْ دِيف ،أَمَّا التَّجْ دِيفُ عَلى
الروح القدس نبعًا له .إن قال يسوعُ " :ك ُّل َخ ِطيئ َ ٍة َ
الرُّ وحِ فَلَ ْن يُ ْغفَر ال في هذا العالم وال في العالم اآلتي" ،فذلك ألن عدم الغفران هذا مرتبط بعدم
التوبة أي الرفض المطلق لالرتداد .ال يمكن أن تغفر الخطيئة بفعل من هللا تغيير روح اإلنسان
وقلبه .

السؤال الثاني :هل كان ليسوع أخوة حسب قول االنجيل "جا َءت أُمُّه وإِخوتُه فوقَفوا
في خا ِرجِ الدَّار"(مرقس ،)70 :7
اإلجابة :تشير "إِخوتُه " في الكتاب المقدس ،كما العادة هي في بالدنا ،إما إلى أبناء األم الواحدة
التي تربطهم رابطة الدم ،وإمَّا الى أبناء عمومته ،الن اليهود يعتبرون أوالد الخالة والخال وأوالد
يعقوب
َّار ابنَ َمريَم ،أَخا
َ
يس هذا النَّج َ
العمومة أنهم إخوة .وذُكر مرقس اإلنجيلي هؤالء االخوة " لَ َ
ست أَ َخواتُهُ ِعندَنا ههُنا؟ (مرقس  ،)7 :6فأخوة يسوع هم أبناء
ويوسى ويَهوذا و ِ
سمعان؟ أ َ َو لَي َ
ساء
مريم زوجة قالوبا أخت مريم التي كانت بجانب مريم عند الصليب "وكانَ أَيضا ً ُهناكَ بَعضُ النِ ِ
يَ ُ
َّغير ويوسى ،وسالو َمة" (مرقس :05
المجدَ ِليَّة ،و َمريَ ُم أ ُ ُّم يَ
نظرْ نَ عن بُعْدِ ،منه َُّن َمريَ ُم ِ
َ
عقوب الص ِ
 .)43وخير مثال على ذكر االخوة على أبناء العمومة مثل إبراهيم ولوط إذ قال أَبْرا ُم ِللُوط" ال
حن ْ
ورعاتِكَ  ،فنَ ُ
إخ َوة"(تكوين  ،)2 :07وفي الواقع إن
ت َ ُك ْن ُخصومةٌ بَيْني وبَينَكَ  ،وال بَينَ ُرعاتي ُ
لوط هو ابن أخيه .ومثل آخر هو عالقة البان بن ناحور خال يعقوب (التكوين  ،)8 :82ومع ذلك
جرتُك " (تكوين :81
نسمع البان يقول ليعقوب " ((إِذا ُكنتَ أَخي ،أَفتَخ ِدمُني مجَّانًا؟ أَخبِرْ ني ما أ ُ َ
 .)05كثيرا ما كان ابناء العم او الخال او العمة او الخالة ،يًقال عنهم إخوة في تلك االيام .ويسوع
كان المه البكر الوحيد.

برنامج االسبوع وفعالياته من  8302/6/03إلى 8302/6/07
االحد  :8302/6/ 10االحد العاشر من السنة .القداس الساعة  03:05صباحا ً
 ليلة القدر لإلخوة المسلمين.
االثنين  8302/6/11القداس الساعة  5:33مساء عيد القديس برنابا.
 زيارة وفد إيطالي للرعية (عدده  )81الساعة  7:73بعد الظهر.
الثالثاء  :8302/6/12القداس الساعة  6:33صباحا ً.
 اجتماع لجنة سيدات الرعية الساعة  4:73مسا ًء مع األخت هنرييت.
االربعاء  :8302/6/13القداس الساعة  6:33مساء ًً عيد القديس انطونيوس.
 تكريس األطفال للقديس أنطون البادواني.
الخميس  :8302/6/04القداس الساعة  6:33مسا ًء عيد النبي اليشاع.
 ذكرى وفاة المطران حنا كلداني.
 اجتماع أخوية الوردية الساعة  5:33مسا ًء مع األخت هنرييت.
الجمعة  :8302/6/05اقداس الساعة  6:33مسا ًء.
 السيامة الشماسية للطالب فراس ظريف عبد هللا في بيت جاال الساعة  6:33مساءً.
 عيد الفطر عند المسلمين.
السبت  :8302/6/06القداس الساعة  6:00مسا ًء.
 سيامة كهنوتية للطالب االكليريكي سليمان حيفاوي في طبريا الساعة  6:33مساءً.
 اجتماع الشبيبة االعدادية  4:33مسا ًء مع اللجنة اإلعدادية مع األخت ميرا.
 اجتماع الشبيبة الثانوية الساعة  4:33مسا ًء مع االخت مريم.
 لقاء الشبيبة الجامعية الساعة  7:33مسا ًء واالخت مريم.
االحد  :8302/6/07االحد الحادي عشر من السنة :القداس الساعة  03:05صباحا ً.
 تكريس األطفال للقديس أنطون البادواني:
نهيب بالعائالت بتكريس أطفالهم للقديس انطون البادواني يوم األربعاء الموافق 8302/6/07
اثناء القداس اإللهي في تمام الساعة  6:33مساء وذلك بارتداء ثوب مار أنطون طلبا لحمايته
وشفاعته.

المخيم الصيفي للفئة العاملة
تنظم األمانة العاملة للشبيبة المسيحية مخيما صيفيا في بيت ساحور للفئة العاملة
اعتبارا من يوم الخميس  8302/6/04لغاية يوم االحد  8302/6/07ويتخلله فقرات روحية
وترفيهية ومشاغل متنوعة .مدعو من كل رعية  7اشخاص على ان يكون عمرهم  87عاما.
آخر موعد للتسجيل .8302/6/00

