أخبار الرعية والبلد
* الزائرون :األحد  8102/6/01قدم من بريطانيا السيد سامي يعقوب صايج ،اإلثنين
 8102/6/00قدم من نيويورك السيد سامي قاعود برفقة زوجته مريم ،الثالثاء 8102/6/08
قدمت من سان فرنسيسكو السيدة ماري روحي جاسر زوجة السيد رجائي سلمان ،األربعاء
 8102/6/01قدمت من عمان السيدة ديانا يوسف سمندر برفقة ابنتها رونزا جورج خوري
الخميس  8106/6/07قدمـــــت مـــن اوهـــــايو السيدة سلــــوى فهيم جاسر زوجة السيد
حسام الرفيدي  -أهالا وسهالا بالجميع بين أهلهم وبلدهم.
*السيامة الشماسية إآلنجيلية :الجمعة  8102/6/01نال ألطالب االكليريكي فراس ظريف
عبدربه الرسامة الشماسية االنجيلية (عمل في رعية بيرزيت) وذلك بوضع االيدي والصالة
التكريس للمطران بولس ماركوتسو في كنيسة البشارة في بيت جاال
* السيامة الكهنوتية السبت  8102/6/06تمت السيامة الكهنوتية للطلبة االكليريكيين في بيت
الجليل وهم سليمان حيفاوي ومارك كوجووفسكي وميغيل بيرث خيمينيث بوضع االيدي صالة
التكريس المطران بييرباتيستا في بيت الجليل
*األكاليل :الخميس  8102/1/87تم إكليل الشاب عمـاد جورج أبــــــو ديــــة على اآلنسة
هنادي رياض الرياضي فـي كنيسة الروم األرثوذوكس في الزرقاء الجديدة  -مبروك.
*خطوبة :السبت  8102/6/9تم فــــي قاعة البروتستانت فـــــــي رام هللا خطوبة اآلنسة
داليــا وليـد حنا جاد هللا على الشاب كميل ماهر الفرد جاد هللا  -مبروك وعقبال الفرحة الكبرى.
* المخيم الصيفي للفئة العاملة :نظمت األمانة العاملة للشبيبة المسيحية مخيما صيفيا في
بيت ساحور للفئة العاملة اعتبارا من يوم الخميس  8102/6/07لغاية يوم االحد 8102/6/07
وتخلله فقرات روحية وترفيهية ومشاغل متنوعة .واشترك سبع أعضاء من فئة العاملة من
بيرزيت.
المخيم الصيفي للفئة العاملة  :تنظم األمانة العاملة للشبيبة المسيحية مخيما صيفيا في بيت
ساحور للفئة الشبيبة الثانوية اعتبارا من يوم الثالثاء  8102/6/86لغاية يوم الجمعة
 8102/6/89ويتخلله فقرات روحية وترفيهية ومشاغل متنوعة .مدعو من كل رعية 7
اشخاص .آخر موعد للتسجيل .8102/6/80
تهنئة للخريجين في التوجيهي األمريكي :نتقدم بالتهنئة للطلبة الخريجين في التوجيهي
األمريكي وهم - :الطالب جريس عماد كيلة والطالب مروان نعيم كيلة والطالبة تيال نادر كيلة
مبروك ،وعقبال الشهادة الجامعية
تهنئة بمناسبة الحصول على درجة البكالوريوس للطالب ينال نادر كيلة بمناسبة
تخرجه من إحدى الجامعات األمريكية وحصوله درجة البكالوريوس فــــي المحاسبة ،والطالبة
جولي إبراهيم سمندر وحصولها على درجة البكالوريوس في تربية األطفال من جامعة
أريزونا ،مبروك وعقبال الماجستير والدكتوراه.

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 777

األحد الحادي عشر للسنة
8102/6/71

االحد الحادي عشر :النمو الروحي ومثل الزرع وحبة الخردل (مرقس )17-86 :7
أ.د .لويس حزبون
ضرب يسوع مثل الزرع وحبة الخردل ليكشف للناس قوة الملكوت ونموه وانتشاره.
 )0مثل الزرع الذي ينمو :يشبه ملكوت هللا الزرع ،ذلك الن الملكوت مبدا داخلي" ،ملكوت
هللا في داخلكم" فهو مبدأ إلهي داخل النفس يتطور الى ان تتبدل شخصية االنسان كلها .ومبدأ
إلهي يعمل في المجتمع الى ان ينسجم هذا المجتمع مع اإلرادة اإللهية ،وفي هذا المعنى يكون
"الرج ٍل الذي ي ْلقي الب َ ْذ َر في األَرض" .فلقد ادخل الى العالم مبدا جديدا يعمل على
يسوع هو
َ
مدى العصور واالجيال الى ان يبلغ طور الكمال .ألننا ال نقدر ان نتجاهل تلك القوى الهائلة
الصامتة التي تعمل في العالم النتصار الخير والقضاء على الشر ،كما تعمل البذرة الناشطة
المستكينة في قلب األرض .النمو الروحي عمل تدريجي مستمر الى ان يبلغ نهايته في حصاد
من البلوغ الروحي ،لذا يتطلب نمو المسيحي اتحادا ا متزايدا ا بالمسيح كي يَبل َغ القامةَ الَّتي
صرح يوحنا المعمدان
توافِق كَما َل المسيح .فعلى كل مؤمن أن يَصغر لكي يَعظم المسيح كما ّ
"ال بد َّ له ِمن أَن يَكبر .وال بدَّ لي ِمن أن أَصغر" (يوحنا  ،)11 :1لكي تبنى الكنيسة ،وترتفع
هيكالا مقدسا يسكن فيه هللا (أفسس .))80 :8
 )8مثل حبة الخردل :أراد الزارع أن يزرع حبّة الخردل في حقله ال لتعيش لنفسها بل لتنمو؛
أرادها تنمو ال لتزهو بنفسها وتتعالى على غيرها ،بل لتأوي إليها الطيور وتعشّش في ظلّها.
فما يريده هللا من حضورنا هو أن نكون ألجل اآلخرين ،ال أن نتقوقع على ذواتنا ونصير نحن
غاية في حدّ ذاتها .يريدنا هللا أن نكون وسيلة ليبني بنا ملكوته ،ملكوت المحبّة والسالم .فمثل
حبة الخرذل يو ِ ّ
ضح أن كنيسة المسيح بدأت بالضعف ونمت نموا كبيرا لتكون قوة مسكونية.
وكما تنمو حبة الخرذل في التراب بأمر هللا ،ال بأمر زارعها ،كذلك ملكوت هللا يتنامى فينا
بأمر هللا ال بأمر الناس ،حيث أننا مدعوون الى االيمان بالقوة الكامنة في هذا الملكوت الذي
بشَّر به المسيح .وما دمنا في دار الغربة عن الرب ،فان الرب فينا كحبة خردل صغيرة ضعيفة
لكن نموها محتوم بأمر هللا .يجب أن نحتفظ بالرجاء حيث أنّ من أه ّم سمات هذا العصر اليأس
والخوف :يأس من الكنيسة ويأس من العالم وخوف في الحاضر وخوف من المستقبل .ولكنّ
المؤمن لن ييأس بل عليه أن يتحلّى بالصبر والرجاء في قوة يسوع وكلمته.

للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع abouna.org :
فيسبوك الرعية Facebook: Louis Hazboun
www.birzeitchurch.ps
Email: abunalouis@latin.org.il

زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
السؤال األول .لماذا علم يسوع باألمثال؟
اإلجابة  :يكلم يسوع الجموع باألمثال لسببين :السبب األول كي يعرف التالميذ اسرار الملكوت
تعرفوا أ َ
س َموات (متى .)01-01 :01
سرار َملكو ِ
ت ال َّ
َ
صرح لتالميذه " أل َ َّنكم أعطيتم أَنتم أَن ِ
كما ّ
فهو يريد أن الجميع يخلصون ،والسبب الثاني هو ان المثل هو طريقة ضرورية إليصال وحي
اسرار هللا الى السامعين ،كما ما ورد في تعليم متى اإلنجيلي " أَت َ َكلَّم بِاألَمثال وأعلِن ما كا َن َخ ِفيّا ا
منذ إِنشاءِ العالَم" (متى  .)17 :01يخاطب يسوع الناس على قدر عقولهم وذلك عن طريق تشابيه
وأمثاال تؤثر في قلوبهم .الكالم بأمثال هي طريقة تدعو السامع ألن يفكر ويستنتج وبهذا تثبت
المعلومة باألكثر،

السؤال الثاني :ما معنى صورتنا ومثالتا في آية":لنصنعنّ اإلنسان على صورتنا
كمثالنا" ְּב ַצלְּמֵנּו כִּדְּ מּותֵ נּו (التكوين .)86 :0
اإلجابة :أنّ "ان هللا روح" ،فالصّورة في العبريّة דְּ מּותֵ "" أي "ذ ّمة" بمعنى صريح أنّ هللا
والحس األخالقي
أعطى اإلنسان "ذ ّمة" على مثال ذ ّمته أي ضميره تعالى وهي العقل والمعرفة
ّ
والحرية ّ

السؤال الثالث :هل التجديف على الروح القدس يضع محدودية لمغفرة هللا؟
االجابة :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.

السؤال الرابع :ما معنى الرموز في رتبة اإلكليل؟
الجواب:
ّ
تجرها خلفها .ترمز إلى العذرية والبتولية
 )0الطرحة التي تغطي وجه العروس وليس فقط التي ّ
لذلك ال يرفعها العريس إال بعد رتبة الزواج
 )8اللون األبيض يرمز إلى النقاوة والطهارة ونية العيش بالسالم واألمان
يدي الزوجين مع هللا في الوقت عينه الذي
 )1تشابك األيدي على اإلنجيل عالمة ح ّ
سية لتشابك ّ
يأخذان فيه على عاتقهما مشروع حياتهما المشتركة .
 )7البركة باسم الثالوث يضع الكاهن البطرشيل ،عالمة السلطان المعطى له من قبل الكنيسة ،فوق
اليدين المتشابكتين لتكريس اتحاد الزوجين بعهد الزواج ليصبحا جسدا ا واحدا ا بحسب تصميم هللا.
 )1اإلشبينان هما شاهدان رسميّان لهذا العهد الذي يلتزم به العروسان أمام ك ّل كنيسة المسيح
الممثلة بالكاهن والزوجين واإلشبينين والمؤمنين الحاضرين .ويكون اإلشبينان بمثابة "الذاكرة"
لهما في حياتهما الزوجية والعائلية ،ورفيقي الدرب بالصالة والمشورة.

برنامج االسبوع وفعالياته من  8102/6/07إلى 8102/6/87
األحد  :8102/6/ 07األحد الحادي عشر من السنة .القداس الساعة  01:01صباحا ا.
االثنين  8102/6/02القداس الساعة  1:11مسا اء.
 معايدة االخوة المسلمين بعيد الفطر الساعة  1:11مسا اء.
الثالثاء  :8102/6/09القداس الساعة  6:11صباحا ا.
 إجتماع لجنة سيدات الرعية الساعة  7:11مسا اء مع األخت هنرييت.
االربعاء  :8102/6/81القداس الساعة  6:11مسا اء.
 اجتماع أعضاء جمعية مار منصور :الساعة  7:11مسا اء.
الخميس  :8102/6/80القداس الساعة  6:11مسا اء.
 إجتماع أخوية الوردية الساعة  1:11مسا اء مع األخت هنرييت.
الجمعة  :8102/6/88القداس الساعة  6:11مسا اء.
 إجتماع لجنة تطوير المقبرة الساعة  7:11مسا اء.
 عيد القديس لويس غونزاغا.
 بدء فصل الصيف.
السبت  :8102/6/81القداس الساعة  6:11مسا اء.
 إجتماع الشبيبة االعدادية  7:11مسا اء مع اللجنة اإلعدادية مع األخت ميرا.
 إجتماع الشبيبة الثانوية الساعة  7:11مسا اء مع االخت مريم.
 لقاء الشبيبة الجامعية الساعة  7:11مسا اء واالخت مريم
األحد  :8102/6/87األحد الثاني عشر من السنة :القداس الساعة  01:01صباحا
 عيد ميالد القديس يوحنا المعمدان.

المخيم الصيفي لفئة البراعم
تنظم األمانة العاملة للشبيبة المسيحية مخيما صيفيا في دير الروم الكاثوليك في بيت ساحور
لفئة البراعم إعتبارا من يوم األربعاء الخميس  8102/6/86لغاية يوم الجمعة 8102/6/89
ويتخلله فقرات روحية وترفيهية وثقافية وفينة .مدعو من كل رعية  2اشخاص مع إثنين
من المسؤولين (راهبة او جامعي او من فئة العاملة ،آخر موعد للتسجيل .8102/6/88
اإلشتراك  11شيقل.

