أخبار الرعية والبلد
*الزائرون :الثالثاء  810/6/7قدمت من كاليفورنيا السيدة صوفي متى عبد هللا رفيدي
برفقة زوجها السيد سعيد رفيدي ،كما قدمت في نفس النهار من كاليفورنيا السيدة ريما نقوال
خوري .األحد  8810/6/17قدمت من تكساس السيدة ماري إميل جاد هللا ،اإلثنين
 8810/6/10قدم من كناتيكت السيد مرتين خليل جريس حنانيا برفقة زوجته صابرين بسام
شاهين وإبنهما تشارلي وإبنتيهما كرستينا وإيلينا .أهال وسهال بهم في بلديهم.
*المغادرون :اإلثنين  8810/6/10غادر الى نيويورك السيد منير نعوم زهران برفقة زوجته
فريال لزيارة أوالدهم الثالثاء  8810/6/11غادرت إلى اوهايو السيدة خولة مفيد صايج
شاهين كما غادرت في نفس النهار السيدة فيروز يعقوب أبو دية الى شيكاغو والسيدة ردينة
حنا فرحات بربار الى سان ثوماس فيرجن آيالند األربعاء  8810/6/88غادر إلى على
فلوريدا السيد عصام يعقوب سعد -رافقتهم السالمة جميعاً.
*عمـاد :األحد  8810/6/17تم فـــي كنيسة القديس جاورجيوس للروم االرثوذوكس فـــي
بيرزيت عماد الطفلة " ميريل " مثنى جورج عبد هللا – مبروك.
* ُخطوبة :تمت في قاعة كنيسة القديس بطرس للبروتستانت في بيرزيت خطوبة الشاب فارس
عزمي طقطق من نابلس وسكان رام هللا على اآلنسة لورين خضر أبو قبع – مبروك وعقبال
الفرحة الكبرى.
السيامة الكهنوتية  8810/6/80 :سيتم السيامة الكهنوتية للشماسين االنجيليين أكرم نائل
مشربش وخالد هاني قموه الذين خدما في بيرزيت بوضع يدي وصالة تكريس رئيس األساقفة
بيير باتيستا بيتسباال في مركز سيدة السالم في عمان .
*معايدة االخوة المسلمين بعيد الفطر :االثنين  8810/6/10توجه ابناء بيرزيت ممثلين عن
الكنائس فيها لتبادل التهاني مع االخوة المسلمين في قاعة المسجد حيث قام باستقبالهم فضيلة
الشيخ عصام رمانة ووجهاء المسلمين وتخلل اللقاء كلمات من رئيس البلدية الدكتور جوهر
صايج ثم االب اندراوس العالوي كاهن رعية الروم األرثوذكس واختتم االب لويس حزبون
كلمة التهنئة ورد فضيلة الشيخ بكلمة شكر ودعاء .ثم اختتم اللقاء بالضيافة واخذ صور
تذكارية لألجيال القادمة لتعزيز العيش المشترك بين ابناء البلد.
*تخرج من جامعة بيرزيت :األربعاء  8810/6/88نالت الدكتورة عبير عرنكي ناصر على
درجة الماجستير في الصحة العامة ،مبروك وعقبال الدكتوراه.
*المخيم الصيفي للفئة العاملة :تنظم األمانة العامة للشبيبة المسيحية مخيما صيفيا في بيت
ساحور للفئة الشبيبة الثانوية اعتبارا من يوم الثالثاء  8810/6/86لغاية يوم الجمعة
 8810/6/81ويتخلله فقرات روحية وترفيهية ومشاغل متنوعة .مدعو من كل رعية 7
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النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 777

األحد العاشر للسنة
8810/6/10

االحد الثاني عشر للسنة :تسكين العاصفة وسلطة يسوع (مرقس )41-57 :4
أ.د .لويس حزبون
يصف اإلنجيل االحد معجزة تسكين العاصفة وسلطة يسوع (مرقس )41-57 :4
 .1سلطة يسوع وموقفه من السلطة البشرية :كان يسوع في حياته على االرض صاحب
سلطة ( )ἐξουσίαفريدة في نوعها :فهو يعظ مثل من له سلطان (متى  .)81 :7وله سلطة غفران
الخطايا (متى  ،)0-6 :1وهو سيد السبت (مرقس  .)80 :8وله سلطان على عناصر الطبيعة (مرقس
 .)41 :4فرواية تسكين العاصفة تكشف قدرة يسوع الذي له سلطان على الخليقة ،وتُؤيد رسالته
وتُثبت هويته انه ليس فقط ابن االنسان ،انما هو ابن هللا ايضا .فالسيطرة على البحر تعتبر من
خصائص سلطان هللا ،وهذا يعني ان ليسوع سلطان هللا ،وله سلطان ليس فقط على عناصر الطبيعة
بل أيضا له سلطان على المرض (متى  ،)1- 0 :0على الشياطين (متى  .)80 :18ويشمل سلطانه
حتى األمور السياسية .لكن سلطته ذات طابع روحي محض .إال أنه ال يتباهى بهذا السلطان أمام
الناس .وفي هذا المجال ،تقلد يسوع سلطانه من هللا ،ورفض أن يستمد سلطانه من إبليس (لوقا :4
 .)7-7ويسوع على استعداد لمعونتنا متى سألناه ذلك ،فيجب اال نستبعده عن اي مجال من مجاالت
درةُ هللا ل َخالص ُكل مُؤمن" (رومة
حياتنا (مزمور  .)58-85 :187باإليمان ينفتح االنسان على "قُ َ
 ،)16 :1وباإليمان يستطيع االنسان ان يصل الى "معرفة المسيح وقوة قيامته والشركة في آالمه"
(فيلبي  .)18-1 :5فالمسيح هو قدرة هللا ( 1قورنتس  )10 :1اننا نؤمن باهلل ،خالق السماء واالرض،
وسيد الكون ،ونؤمن باالبن الوحيد الذي قام ودشن عالما جديدا ً فلَه ال َمجدُ والع َّزةُ أَبَدَ الدُّهور .آمين.
(رؤيا .)6-7 :1
 .8سلطة الكنيسة وموقفها من السلطة البشرية :سلطة الكنيسة مستمدة من سلطة المسيح.
لي " (لوقا
سم َع إلَي ُكم َ
عندما أوفد يسوع تالميذه للرسالة ،فوض لهم سلطانه الخاص " َمن َ
سم َع إ َّ
 ،)16 :18وعهد إليهم بسلطانه (مرقس  .)17- 14 :5وقد اعطى يسوع للكنيسة رسالة سالم وسط
العواصف في وقت االضطهاد كما تروي لنا قصة تسكين العاصفة (مرقس  ،)41-57 :57 :4كان
التالميذ في طريق الطاعة ،ولكن الطاعة ليست حرزا من الشدائد ،فاألخطار تحيط بالكنيسة حتى
داع ٍ للخوف والفزع .كان على التالميذ
بينما هي تنفذ أوامر معلمها يسوع المسيح ،ولكن ليس من ٍ
ان يعرفوه اآلن معرفة تمكنهم من ان يتكلوا عليه وان يؤمنوا بانه المسيح ال يمكن ان يهلك في
العاصفة وال يمكن ان يدعهم يهلكون ألنهم أطاعوه" ما لَكم خائفينَ هذا ال َخوف؟ أَإلى اآلنَ ال إيمانَ
لَكم؟" (مرقس  .)48 :4اوضَح يسوع لتالميذه أن السلطة هي خدمة "ليَ ُكن األَكبَ ُر فيكم كأَنَّه األَص َغر،
س كأَنَّه الخادم( .لوقا .)86 :88
وال ُمت َ َرئ ُ

للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع abouna.org :

زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
السؤال األول :متى المخيم الصيفي لعام  8810في دير الالتين؟
اإلجابة :المخيم الصيفي لعام  -8810سيقام لطلبة الصف االول حتى العاشر مخيم صيفي
في دير الالتين ويضم مركز الفعاليات وساحة الدير والبستان والمسرح .ويتخلل المخيم العاب
ورياضة وفن رسم وخط ،وتلوين وأفالم ودبكة شعبية وحركات مع موسيقى ومسابقات ،صلوات،
تراتيل ،أناشيد ،أشغال يدوية ،ومطبخ ،ومباريات ،وسباحة وسيرك ورحالت ويوم مفتوح واعياد
ميالد وغيرها.
مدة الفعاليات من  10-1تموز
جميع أيام األسبوع :من الساعة  1:17 – 0:88ظهرا ً
يوم الخميس :رحالت
يوم األحد :لعبة الكنز
التسجيل :رسوم التسجيل  58ش .ج .لدى سكرتيرة الرعية السيدة ماري مع تسليم قسيمة
االشتراك .تلفون . 8018754

السؤال الثاني" :كانَ ُهو في ُمؤ َّخرها نائما ً على الوسادَة ،فأَي َقظوه وقالوا له :يا
ُمعَلم ،أَما تُبالي أَنَّنا نَهلك؟" (مرقس  )50 :4هل حقيقة يسوع ال يبالي بتالميذه؟
اإلجابة :تبدو كلمات التالميذ ليسوع " أَما تُبالي أَنَّنا نَهلك " انها معاتبتهم ليسوع كأنه ال يبالي
بهم او ضعف االيمان وعدم الثقة به في الخطر او داللة على ضياعهم وهالكهم (متى  ،87 :0لوقا
 ،)4 :0وتلمح هذه المعاتبة الى صدى تشبه شكوى صاحب المزامير "إال َم يا َربُّ ؟ أعلى الدَّوام
تَتَوارى؟ " (مزمور  ،)47 :01وليس للتالميذ حق ان يقولوا لمعلمهم انه ال يهتم بهم لعدم انقاذهم
حاال .ويُعلق األب هانس بوتمان اليسوعي "يا لالتهام الصعب لهذا اإلله المحب والراعي الصالح
الذي يهتم بخرافه ،حيث أن األجير "ال يُبالي " (يوحنا  .)14 :18ينام األجير على وسادة في حين
أن الذئب يبدد الخراف وتهدد األمواج والعاصفة التالميذ ".ليس من السهل علينا أن نؤمن بانتصار
يسوع على الموت .إننا نشعر بالهالك؛ لكننا نعلم أنه حاضر ،حتى ولو يبدو لنا أنه نائم .قد يبطئ
يسوع بمساعدتنا في وقت الضيق كأنه نائم ،ولكنه ال بد ان ينجينا أخيرا (مرقس  .)40 :6أن
وجود يسوع في السفينة ال ينزع عن التالميذ التجارب إنما يحفظهم منها.
كذلك وجود يسوع في حياتنا وفي الكنيسة ال يمنع التجارب لكنه يحفظنا منها .ويعلق االديب
والشاعر الفرنسي الشهير بول كلوديل "لم يأت هللا إللغاء معاناتنا؛ حتى أنه لم يأت لتفسيرها؛ بل
إنه أتى ليمألها بحضوره".
خاطرة :عندما نتكلم عن االمور اإلنسانية ،نقول علينا ان نعرفها لكي نحبها .وعندما نتكلم عن
األمور اإللهية ،نقول إنه علينا ان نحبها لكي نعرفها.

برنامج االسبوع وفعالياته من  8810/6/84إلى 8810/7/1
االحد  :8810/6/ 24االحد الثاني عشر من السنة .القداس الساعة  18:17صباحا ً>
 عيد ميالد القديس يوحنا المعمدان>
 حفل التخرج السنوي الثالث واالربعون في جامعة بيرزيت الساعة  7:88مساءً.
االثنين  8810/6/87القداس الساعة  6:88مسا ًء.
الثالثاء  :8810/6/86القداس الساعة  6:88مسا ًء.
 اجتماع لجنة سيدات الرعية الساعة  4:58مسا ًء
 اجتماع لجنة المشرفين في المخيم الصيفي ف دير الالتين الساعة  7:88مساءً.
االربعاء  :8810/6/87القداس الساعة  6:88مسا ًء.
 عيد القديس كيرلس االسكندري االسقف ومعلم الكنيسة.
 اجتماع أخوية الوردية الساعة  4:58مسا ًء.
 اجتماع لجنة العائالت للعمل الرعوي الساعة  7:88مسا ًء.
الخميس  :8810/6/80القداس الساعة  6:88مساء .عيد القديس ايريناوس االسقف.
 السيامة الكهنوتية للشماسين االنجيليين أكرم نائل مشربش وخالد هاني قموه الذين خدما في
بيرزيت في مركز سيدة السالم في عمان.
 طلبة الشاب جورج أنطون سمندر على اآلنسة هيالنة لبيب حنانيا في قاعة دير الالتين بيرزيت
الساعة  6:88مسا ًء.
الجمعة  :8810/6/81القداس الساعة  6:88مسا ًء.
 عيد القديسين الرسولين بطرس وبولس .
خطوبة الشاب رؤوف سالمة متى على اآلنسة داليا هاني نصار في قاعة الروم الكاثوليك في

رام هللا لساعة  6:88مساءً.
اجتماع لجنة تطوير المقبرة المسيحية العامة الساعة  7:88مساء ً.

السبت  :8810/6/58القداس الساعة  6:00مسا ًء.
اجتماع الشبيبة االعدادية  4:88مسا ًء مع اللجنة اإلعدادية مع األخت ميرا.

اجتماع الشبيبة الثانوية الساعة  4:88مسا ًء مع االخت مريم.

 لقاء الشبيبة الجامعية الساعة  7:88مسا ًء واالخت مريم.
االحد  :8810/7/1االحد الثالث عشر من السنة :القداس الساعة  18:17صباحا ً.

المخيم الصيفي لفئة البراعم
تنظم األمانة العامة للشبيبة المسيحية مخيما صيفيا في دير الروم الكاثوليك في بيت ساحور لفئة
البراعم اعتبارا من يوم األربعاء الخميس  8810/6/86لغاية يوم الجمعة  8810/6/81ويتخلله فقرات
روحية وترفيهية وثقافية وفنية مدعو من كل رعية  0اشخاص مع إثنين من المسؤولين من الفئة
الجامعية .االشتراك  78شيقل.

