أخبار الرعية والبلد
*الزائرون :الجمعة  9107/6/ 92قـــــدم مـــــن كاليفورنيـــــا السيد إميل عودة كيلة،
الخميس  9107/7/5قـــــدم مـــــن كاليفورنيـــــا السيد ريـــــاض متــــى كيلة،
السبت  9107/7/7قدمت من كندا السيدة سهير حافظ شاهين سابا برفقة إبنها جون
وإبن شقيقتها فايق رواد صايج.
األحد  9107/7/7قدمت من هيوستن  /تكساس السيدة نوال فوزي كيلة .اإلثنين
 9107/7/2قدمت من عمان السيدة منال حنا جاسر بربار برفقة إبنيها سليم وسيف.
أهالً بهم بالجميع بين أهلهم وفي بلدهم.
*المغادرون :األربعاء  9107/7/00غادرت الى كاليفورنيا السيدة سهيلة سليم شحادة
األعرج – رافقتها السالمة.
*العائدون :األحد  9107/7/7عاد من متشجن السيد باسم توفيق شحادة .حمد هلل على
السالمة.
* عماد :الجمعة  9107/7/6تم في بيت لحم منح سر العماد المقدس للطفل إيفان سامي
عيسى شحادة .الجمعة  9107/7/01نال الطفل عيسى سمير مقبل زيادة سر العماد
المقدس في كنيسة العذراء سلطانة السالم .السبت  9017/7/01نالت الطفلة جنى
اسطفان زيادة العماد المقدس في كنيسة العذراء سلطانة السالم .نتمنى لهما ان ينموا
في السن والحكمة والنعمة عند هللا والناس .مبروك
*خطوبة 9107/7/01 :تمت خطوبة حربي حنا جاسر على اآلنسة دورين رزق عيد
صليبا في قاعة النادي األرثوذكسي برام هللا .مبروك وعقبال الفرحة الكبرى.
*إكليل االحد  :9107/7/15ت ّم إكليل الشاب إبراهيم جريس راضي على اآلنسة رباب
سالمة عزيز مسلم في الطيبة .مبروب نسألك يا رب أن تقدس هذه البيت الجديد وليكن
اسمك فيه الى االبد  ،آميـن.

المخيم الصيفي الثاني للبراعم لعام 9107
ينظم دير الالتين مخيمه الصيفي الثاني للبراعم ويتخلله الرياضة واأللعاب الحرة وفن
رسم وخط ،وتلوين وأفالم وحركات مع موسيقى ومسابقات ،صلوات ،أناشيد ،أشغال
يدوية ،ومباريات ،وسباحة ومدينة المالهي ورحالت ويوم مفتوح واعياد ميالد.
الرجاء التسجيل عند سكرتارية الرعية السيدة ماري (تلفون .)9701711
تهنئة للخريجين من جامعة بيرزيت :الطالبة نوران عيسى سعيد بربار ،الطالبة رونيت
جاد عبد هللا ،الطالب  -أنطون جاد هللا إميل أمعيد.
* حفلة استقبال وفد المغتربين الفلسطينيين :يوم السبت  9107/7/7أقيمت حفلة
استقبال وفد المغتربين الفلسطينيين الشاب الثامن يضم خمس دول حول العالم في
بستان دير الالتين في بيرزيت.

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 777

األحد الخامس عشر للسنة
9107/7/05

االحد الخامس عشر للسنة :المرسلون االثنا عشر ووصايا يسوع لهم
أ.د .لويس حزبون
يتمحور انجيل االحد (مرقس  )09-7 :6حول المرسلين االثنا عشر ووصايا يسوع لهم.
 )0مهمة الرسالة :ال يعتمد الرسل والمبشّرون باإلنجيل على قواهم البشرية وحدها ،او
على الموارد والضمانات البشرية وإنما يؤدّون مهمتهم بقوة الروح القدس .وقد أوضح يسوع
اآلب ِّباسمي هو يُعَ ِّلّ ُمكم جَمي َع األشياء
الرو َ
ح القُدُس الَّذي يُر ِّ
سلُه ُ
ذلك بقوله لتالميذه "ال ُم َؤ ِّيّدُّ ،
سلُه ِّإلَيكُم ِّمن لَد ُِّن
ويُذَ ِّ ّك ُركُم جَمي َع ما قُلت ُه لَكم "(يوحنا " ،)96 :01و َمتى جا َء ال ُم َؤ ِّيّدُ الَّذي أُر ِّ
اآلب ...ف ُهو يَش َهدُ لي" (يوحنا  .)96 :05فيشترك اآلب واالبن في إرسال الروح .وعليه فان
قوة المسيح توكل الي التالميذ المرسلين .لذا كان الرسل يشهدون ليسوع بقوة الروح القدس
(لوقا  .)12 :91وكانت مناداتهم بالغفران بسلطان الروح القدس كما قال لهم يسوعُ " :خذوا
ح القُدُسَ .من َ
سكُ علَيهم"
سكت ُم
الرو َ
عليهم الغُ ْفران يُم َ
غفَرت ُم لَهم َخطاياهم ت ُغفَ ُر لَهم ،و َمن أَم َ
ُّ
ِّ
(يوحنا  ،)91- 99 :91فالروح القدس هو الذي كان يُعلمهم ويُذكرهم بكل شيء كما وعد
اآلب بِّاسمي هو يُعَ ِّلّ ُمكم جَمي َع األشياء ويُذَ ِّ ّك ُركُم
سلُه
الرو َ
ح القُدُس الَّذي يُر ِّ
ُ
يسوع "ال ُم َؤ ِّيّدُّ ،
ح الحَقّ ،
هو ،أَي ُرو ُ
جَمي َع ما قُلت ُه لَكم (يوحنا  )96 ،01ويرشدهم إلى الحق "متى جا َء َ
ح
"رو ُ
ق ُك ِّلّه" (يوحنا  ،)01 :06فالروح القدس كان هو الشاهد في الرسل ُ
أَرشَدكم إِّلى ال َح ّ ِّ
ق ِّمنَ اآلب ف ُهو يَش َهد ُ لي وأَنت ُم أَيضا ً تَشهَدون" (يوحنا  )96 :05وبكلمة أخرى،
ق ال ُمنبَثِّ ُ
ال َح ّ ِّ
خدمة االنجيل هي خدمة الروح ( 9قورنتس .)1
 )9سلطة يسوع :يعتمد المرسلون على سلطة يسوع المسيح ،حيث اعطاهم السيد المسيح
سلطانا ً على األرواح النجسة (مرقس  )7 :6وسلطان على شفاء األمراض (مرقس )01 :6
وإخراج الشياطين (مرقس )05 :1؛ ومن هذا المنطلق فان خدمة الرسل كانت مصحوبة
ت وأ َ
عاجيب
بآيات وعجائب كما يؤكده صاحب الرسالة الى العبرانيين "أَيَّدَتهم شهادةُ هللاِّ بِّآيا ٍ
َ
ب كَما يَشاء (عبرانيين .)1 :9
ت ُمخت َ ِّلفَة و ِّبما يُ َو ِّ ّز ُ
عجزا ٍ
الرو ُ
ُس ِّمن َموا ِّه َ
ع ُّ
ح القُد ُ
و ُم ِّ
 )1احتياجات المرسلين :أ َّما احتياجاتهم المادية فاهلل يسدُّدها ،ويعلق القديس
أمبروسيوس"يُظهر اإلنجيل صفات الكارز بملكوت هللا ...فإنه إذ ال يطلب عونًا من موارد هذا
العالم ويسلم نفسه لإليمان ،يدرك أنه كلما ترك طلب خيرات األرض ازدادت بالنسبة له".
ويقبل المرسلون الضيافة حيثما اعطيت لهم .وأرسل يسوع تالميذه أثنين اثنين (مرقس :6
 )7من اجل الشركة والشهادة ( 9قورنتس  .)0 :01أ َّما إذا لم يُرحب بهم ،عليهم نفض التراب
شهادة عليهم او إنذارا لهم للتكفير والتوبة (مرقس  )00 :6وليس إلظهار االشمئزاز.

لمزيد من التفاصيل ادخل موقع ابونا Abouna.org

زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
السؤال األول  :ما هو رمز النور في الديانة المسيحية؟
اإلجابة :النور هو خليقة أبدعها هللا ،وهو اإلطار الذي يت ّم فيه عمل الخالق "وقا َل هللاَ:

ور وال َّ
(( ِّليَك ُْن نور)) ،فكانَ نور .ورأَى هللاُ أَنَّ
ظالم 5وس َّمى
سن .وف َ
النور َح َ
َ
ص َل هللاُ بَينَ النُّ ِّ
نهارا ،وال َّ
ظال ُم س َّماه لَيالً .وكانَ َمسا ٌء وكانَ صَباح :يَو ٌم أ َ َّول( ".التكوين -1 :0
ور
هللاُ النُّ َ
ً
نور ال َ
ظال َم فيه 0( ".يوحنا  )5 :0ويسوع
 .)5النور هو أفضل رمز لطبيعة هللا "إِّنَّ هللاَ ٌ
ور العالَم َمن يَتبَعْني ال يَ ْم ِّش في
المسيح هو النور اآلتي الى العالم لينير كل انسان “أَنا نُ ُ
ال َّ
نور الحَياة)" (يوحنا .)09 :7
ظالم بل يكونُ له ُ

السؤال الثاني :ما معنى تضاء الشمع عند قراءة االنجيل؟
اإلجابة :يجب القديس ايرونيموس ان االنوار في كل كنائس الشرق كانت تضاء عند قراءة
االنجيل وذلك ليس إلبعاد الظلمة بل لإلعالن عن فرح القلوب السامعة ،فالنور كما الظلمة
يشاركان في معرفة هللا والمسيح.

السؤال الثالث :لماذا طالب المعمودية يتسلم شمعة مضاءة؟
اإلجابة :الشمعة المضاءة هي رمز المسيح الذي اضاء له .وبما ان االنسان بوساطة النور
يستطيع رؤية االشياء على حقيقتها ،فهكذا بواسطة تعاليم المسيح يتمكن االنسان من
معرفة الحق .ومن هذا المنطلق على طالب العماد ان يحفظ هذا النور موقداّ ،فيسلك دوما
أبناء النور ويثبت على اال يمان الى ان يخرج وجميع القديسين للقاء الرب اآلتي في الديار
السماوية.

السؤال الرابع  :ما رمز الشموع التي تضاء اما تماثيل القديسين؟
اإلجابة :هي عالمة تقوى ،وترمز الى تقدمة المؤمن وصالته المتوهجة من نور هذه
الشموع .الشمعة هي رمز الى الحياة المشتعلة بحب االب بالمسيح في الروح القدس.
يحترق الشمع بصمت كما قلب المؤمن الذي ال ينطفئ.

السؤال الخامس ما هو رمز مباركة الشمع في الكنيسة في عيد دخول المسيح
للهيكل؟
اإلجابة  :يبارك الكاهن اشمع في الكنيسة في عيد دخول المسيح للهيكل كي يستنير
المؤمنون بنوره رمزا للذين كانوا جالسين في ظلمة الخطيئة وظالل الموت.
خاطرة :ال نجد في أي مكان تناقضا بين هللا والعلم .فهما ال ينفصالن بعضهما عن بعض،
رغم ان اناسا ً يظنون ذلك ،بل هما يتكامالن ويفترض كل منهما وجود اآلخر.

برنامج االسبوع وفعالياته من  9107/7/05إلى 9107/7/99
االحد  :9107/7/ 05االحد الخامس عشر من السنة :القداس الساعة  01:05صباحاً.
 إ كليل الشاب إبراهيم جريس راضي على اآلنسة رباب سالمة عزيز مسلم في الطيبة.
االثنين  9107/7/06القداس الساعة  6:11مسا ًء.
الثالثاء  :9107/7/07القداس الساعة  6:11مسا ًء.
 يوم ترفيهي للمخيم الصيفي في مسبح دريم في جفنا.
االربعاء  :9107/7/07القداس الساعة  6:11مسا ًء.
 اختتام المخيم الصيفي الخامس والعشرين في دير الالتين.
الخميس  :9107/7/02القداس الساعة  6:11مسا ًء.
 اجتماع أخوية الوردية الساعة  5:11مسا ًء.
 خطوبة مرام داود موسى ابودية .
الجمعة  :9107/7/91قداس وجناز السنة لراحة نفس المرحوم فخري سعادة الساعة  5:11مسا ًء.
 عماد الطفلة زينة عيد يوسف ام معيد الساعة  6:11مساءً.
 يوم تدريب لدراسة الكتاب المقدس من الساعة  01:11لغاية الساعة  1:11مسا ًء في دير الالتين
في رام هللا.
السبت  :9107/7/90القداس الساعة  6:00مسا ًء.
 خطوبة اآلنسة ميرا يعقوب أبودية على الشاب رامي جمال قمصية من بيت ساحور في بستان
دير الالتين الساعة السابعة مسا ًء.
االحد  :9107/7/99االحد السادس عشر من السنة :القداس الساعة  01:05صباحا ً.
 إكليل الشاب راكان عصام ربيع يريد ان يتكلل على اآلنسة مجد حنا جاسر الساعة  6:11مسا ًء.

المخيم الصيفي الثاني للبراعم لعام 9107
ينظم دير الالتين مخيمه الصيفي الثاني للبراعم ويتخلله الرياضة واأللعاب الحرة وفن رسم وخط،
وتلوين وأفالم وحركات مع موسيقى ومسابقات ،صلوات ،أناشيد ،أشغال يدوية ،ومباريات ،وسباحة
ومدينة المالهي ورحالت ويوم مفتوح واعياد ميالد .الرجاء التسجيل عند سكرتارية الرعية السيدة
ماري (تلفون .)9701711

تنبيه زواج
ان الشاب را كان عصام ربيع يريد ان يتكلل على اآلنسة مجد حنا جاسر يوم االحد  9107/7/99في
كنيسة العذراء سلطانة السالم وهذا هو التنبيه الثالث واألخير

Parish Site: www.birzeitchurch.ps
فيسبوك الرعية Facebook: Louis Hazboun
Email: <abunalouis@birzeitchurch.ps

