أخبار الرعية والبلد
* الزائرون :األربعاء  8880/7/80قدم من كندا السيد يوسف عصام ربيع برفقة السيد
يعقوب حنحن وزوجته ماري ،الخميس  8880/7/81قدم من كناتيكت السيد ميخائيل جريس
حنانيا ،الجمعة  8880/7/88قدم من نيويورك السيد عماد الياس فرحات ،األربعاء
 8880/7/82قدمت من كاليفورنيا السيدة سناء راجي كيلة زعمط برفقة إبنتيها زينة وكرميال
وعـدي صقر كيلة وجيمس صقر كيلة وماثيو خليل كيلة -أهالً وسهالً بالجميع بين أهلهم وفي
بلدهم.
*المغادرون :اإلثنين  8880/7/82غادرت الى واشنطن السيد مها إبراهيم سمندر ناصر –
رافقتها السالمة.
*العائدون :الجمعة  8880/7/87عادت الى بيرزيت الطالبة لين رؤوف علوش برفقة
الطالبة ماريا سامر صايج بعد مشاركتهما في مؤتمر بيرزيت الرابع عشر الذي أقيم في
نيويورك – حمدا ً هلل على سالمتهما.
*المواليد :الخميس ُ 8880/7/81رزق السيد وائل إميل قسيس وزوجته ناديا داؤود مسلم
المقيمان كاليفورنيا بمولودة جديدة أسمياها “السي" – مبروك.
*األكاليل :األحد  8880/7/88تم ~Qفي كنيسة العذراء سلطانة السالم في بيرزيت إكليل
الشاب راكان عصام ربيع على اآلنسة مجـد حنـا جاسر – مبروك.
*مشروع وضع جهاز تبريد جديد في الكنيسة :االثنين  8880/7/ت َّم تجهيز مزار
كنيسة العذراء سلطانة السالم بجهاز تبريد جديد لتوفير جو مناسب للمصلين في الصيف
والشتاء.
*المخيم الصيفي للفئة األعدادية :نظمت األمانة العامة للشبيبة المسيحية مخيما صيفيا
في دير الروم الكاثوليك في بيت ساحور لفئة االعدادي تحت عنوان " كأس السماء "" ،ألنه
أحبنا قبل أن نحبه وذلك اعتبارا من  8880 / 7 / 82لغاية  8880/7/وتخلله فقرات روحية
وترفيهية وثقافية وفنية .وشارك فيه خمس طلبة من رعيتنا مع إثنين من المسؤولين من
الفئة الجامعية.
*المخيم الصيفي للفئة الثانوية :نظمت األمانة العامة للشبيبة المسيحية مخيما صيفيا
في دير الروم الكاثوليك في بيت ساحور لفئة الثانوي تحت عنوان "اضرب غماز" ،المستمد
من اآلية " هذه الطريق اسلكوا فيها “(أشعيا  )28 :88وذلك اعتبارا من 8880 / 0 / 8
لغاية  8880/0/4وتخلله فقرات روحية وترفيهية وثقافية وفنية .ومطلوب  2اشخاص من
الرعية للمشاركة ة من رعيتنا مع مسؤول واحد والتكلفة  28شاقل.
*المخيم الصيفي الثاني للبراعم  :ينظم دير الالتين مخيمه الصيفي الثاني للبراعم اعتبار
من  8880/0/88-84في دير الالتين في بيرزيت يتخلله النشاطات الروحية والترفيهية
والثقافية والفنية والرياضية وسباحة ومدينة المالهي ويوم مفتوح واعياد ميالد.

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 708

األحد السابع عشر للسنة
8880/7/81

االحد السابع عشر للسنة :معنى معجزة الخبز والسمكتين (يوحنا )82-8 :2
أ.د .لويس حزبون
يتمحور انجيل االحد حول تكثير الخبز والسمكتين التي هي معجزة وآية .المعجزة هي تحدي
للقوانين الطبيعية بل هي آية الهية فعّالة اي لها شارة رمزية .فالقديس أوغسطينوس يكتشف
بعيني اإليمان في معجزة تكثير الخبز والسمك عالمة الحبّ والقدرة اإللهيين .تكثير الخبز
والخمر في نظر يوحنا االنجيلي هي معجزة وآية:
 )8تكثير الخبز والخمر هي معجزة ،حيث يبارك يسوع االرغفة الخمسة والسمكتين وبصورة
معجزة يتكاثر الخبز والسمك ليكفي الجمهور ،ويزيد اثنتا عشرة قفة من الكسر فيُدرك
هو ال َّنبِ ُّي اآلتي ِإلى العالَم"
الجمهور داللة المعجزة المسيحانية ويعترفوا انه هو َحقاً ،هذا َ
أي النبي الذي ورد ذكره في تثنية االشتراع (.)82 :80
 )8تكثير الخبز والخمر هي آية :بسبب الرمز الذي تخفيه المعجزة.
أوال :فان تكثير الخبز تُظهر يسوع كآية ،الن وجوده يرمز الى حضور هللا الذي يعمل من
ً
آيات وعَالمات
خالله من ناحية كما تنبأ اشعيا النبي “ها َءنَذا واألَبْنا َء الَّذينَ أعطانا إياهم الرَّ بُّ
في إِسْرائيل من لَدُ ْن َربّ ِ القُوَّ ات السَّا ِك ِن في َجبَ ِل ِص ْهيون" (اشعيا  .)80 :0ثانيا :تكثير الخبز
والسمك هي آية ألنها ت ُثبت ان يسوع هو مرسل من هللا (خروج ،)2-8 :4
ثالثا :ان تكثير الخبز هو آية حيث هذه المعجزة هو اعالن صارخ ان يسوع هو المسيح
المنتظر .المسيح الذي يقبل على مائدته شعب هللا ،ويشبعه .فتبعه جمع كبير ،لما رأوا من
اآليات التي أتى بها فشفى المرضى .وهو الذي اخذ المبادرة إلطعام الجماهير ،وهو الذي اخذ
االرغفة ثم ّ
وزع على الحاضرين .وفعل بالمثل بالسمكتين بمقدار ما ارادوا .وهو الذي أمر
تالميذه أخيرا بان يجمعوا ما فضل من الكسر .وكل شيء يظهر عظمة اآلية :ضخامة الجمهور
الذي يقدّر بخمسة آالف رجل ،وتقدير المواد الالزمة إلطعامهم" ل ِو اشت َ َرينا ُخبزا ً ِب َمائ َتي
دينار ،لما كفَى أَن يَح ُ
صغيرة" (يوحنا  .)7 :2وبالفعل رفع
ص َل
سرة َ
ِ
الواحدُ ِمنهُم على ِك َ
التالميذ ،بناء على امر يسوع ،ما فضل من الكسر ،فمالؤا اثني عشرة قفة ،أي ما يكفي
إلطعام شعب االثني عشر سبط ،لكن الناس لم يروا في تكثير الخبز االّ معجزة وهي مقدرة
فائقة الطبيعة للملك المسيحاني الزمني .ولم يروا فيه آية المسيح المخلص .فعلم يسوع
التباس هذه المسيحانية ورفض ان يشارك فيها .فشعر انهم يهتمون باختطافه ،لقيموه ملكا،
فابتعد عنهم ،وعاد وحده الى الجبل .رفض ال ُملك الزمني والبشري ،ألنه منافي لمعنى رسالته
الخالصية .فعاد الى الجبل ليرجع نحو تالميذه في المجد الفصحى.

لمزيد من التفاصيل ادخل موقع ابونا abouna.org

زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
ُورتِنــا ك َِمثا ِلنـا "
اإلنسانَ علــــى ص َ
السؤال األول :مــــا معنــــى اآليــــــة " ِلنَصنَ ِع ِ
(تكوين )82 :8؟
اإلجابة :هللا كائن عاقل حي واالنسان مخلوق على شبهه كائن عاقل حي لكن هناك فرق
بين هللا غير المحدود واإلنسان المحدود .فاهلل كائن بذاته ،أزلي بال بداية وال يعتمد في
كينونته على أحد ،بينما االنسان مخلوق له بداية واالنسان يعتمد في وجودنا عليه .وهللا
عاقل ،بأقنوم الثاني خلق العالم ويحفظه أما االنسان بعقله قادر على الفهم لكن في أضيق
حي ويحيى كل الخليقة بروحه ،أما االنسان فال يحيا بذاتي وسيموت وقت ما
الحدود .وهللا ّ
يشاء هللا ،وغير قادر أن أحيى أحد .واالنسان مخلوق على صورة هللا في الكمال ،والقداسة،
والحرية ،والسلطان...إلخ لكن مع قوله ك َِمثا ِلنا تعني الفارق بين غير المحدود والمحدود.
االنسان مخلوق على صورة هللا الالنهائي بينما االنسان محدود في طبيعته ،يجد في داخله
حنينًا إلى الالنهائي ،ولن يشبعه العالم المحدود ،ولن يشبعه سوى هللا الغير المحدود .ولن
يَشبَع اإلنسان من هذا العالم بكل ما فيه فهو باطل وقبض الريح (مثل السراب) .لن يُشبِع
اإلنسان سوى هللا غير المحدود.

السؤال الثاني :ما هو مفهوم األرض في الكتاب المقدس؟
اإلجابة :تستعمل كلمتان رئيستان في العهد القديم :كلمة אדמה وتعني التربة وهو ذات
مفهوم زراعي وعائلي .وتكررت نحو  828مرة في الكتاب المقدس .والكلمة األخرى هي
הָ אָ ֶרץ وتكرر ذكرها  8288مرة ،لألرض مكانة كبرى ،ال تكتسب هذه المؤشرات الكمية
معنى إال من خالل اتصالها بتاريخ الخالص وفي العهد بين هللا تاريخ شعب العهد القديم.
ومن البدء يركز الكتاب المقدس على تاريخ األرض بوجه عام ،وعلى مساحة معينة لهذه
ت
َشيرتكَ و َبي ِ
االرض ،تلك التي وعد هللا ابراهيم بان يريه إياها " اِن َط ِل ْق ِمن أ َ ِ
رضكَ وع َ
رض الَّتي أُريكَ ( .تكوين  .)8 :88وحدود هذه األرض من مصر الى الفرات
أَبيكَ  ،إِلى األ َ ِ
ع ْهدًا قائالًِ (( :لنَس ِلكَ أ ُ ْعطي هذِه األَرض ِمن نَ ْهر ِم ْ
ص َر إِلى النَّ ْه ِر
" قَ َط َع الرَّ بُّ م َع أَبْرا َم َ
الكَبير ،نَ ْه ِر الفُرات"(التكوين  .)88-80 :82وفي موضع آخر تتقلص هذه األرض لموسى
النبي في ارض كنعان " فهذه هي األَرضُ الَّتي تَقَ ُع لَكم ميراثًا :أَرضُ َك ْنعانَ ِبحُدودها "
(عدد .)8 :24

السؤال الثالث :ما هو مفهوم االرض المقدسة في الكتاب المقدس؟
اإلجابة :وردت عبارة "االرض المقدسة" في رؤية زكريا النبي " ويَ ِر ُ
ث الرَّ بُّ يَهوذا

ورشَليم( " .زكريا  .)82 :8ومنذ القرن الرابع
رض ال ُمقَدَّسة و َيعودُ ويَ ْخ ُ
نَصيبَه في األ َ ِ
تار أ ُ َ
كان المسيحيون يستخدمون عبارة " االرض المقدسة" لتسمية ارض كنعان .وما اعترف
االمبراطور قسطنطين بالمسيحية حتى ت ّم بناء ثالث مزارات :كنيسة المهد في بيت لحم،
وكنيسة ايليونا (ابانا) في جبل الزيتون وكنيسة القيامة في القدس.

برنامج االسبوع وفعالياته من  8880/7/81إلى 8880/0/2
االحد  :8880/7/ 81االحد السابع عشر من السنة :القداس الساعة  88:82صباحاً.
االثنين  8880/7/28القداس الساعة  2:88مسا ًء.
الثالثاء  :8880/7/28القداس الساعة  2:88مسا ًء.
 عيد القديس اغناطيوس دي لويوال.
 ساعة سجود في تمام الساعة  2:28مساء تتخلله بركة القربان المقدس.
االربعاء  :8880/0/8عيد القديس الفونس دي ليغوري.
 قداس جنائزي عن راحة نفس والد المدبر الرسولي في كنيسة البطريركية في القدس في تمام
الساعة  2:88مسا ًء.
الخميس  :8880/0/8القداس الساعة  2:88مسا ًء.
 غفران القديس فرنسيس ويقوم بزيارة الكنيسة تائب ومعترف.
 اجتماع أخوية الوردية الساعة  2:88مسا ًء.
الجمعة  :8880/0/2القداس الساعة  2:88مسا ًء.
 اول جمعة من الشهر مكرّ س لقلب يسوع االقدس.
 خطبة الشاب سيمون عيسى جاسر على اآلنسة نورما سليمان صايج في بستان الدير الساعة
 7:28مسا ًء.
السبت  :8880/0/4القداس الساعة  2:88مسا ًء.
 عيد القديس يوحنا ماري فياني شفيع كهنة الرعايا.
 اول سبت من الشهر مكرس لقلب مريم الطاهر.
 زيارة المرضى في البيوت وفي مركز االب أنطون للمسنين ومناولتهم.
االحد  :8880/0/2االحد الثامن عشر من السنة :القداس الساعة  88:82صباحاً.

المخيم الصيفي الثاني للبراعم لعام 8880
ينظم دير الالتين مخيمه الصيفي الثاني للبراعم اعتبار من  8880/0/88-84في دير الالتين  /بيرزيت
يتخلله النشاطات الروحية والترفيهية والثقافية والفنية والرياضية وسباحة ومدينة المالهي ويوم
مفتوح واعياد ميالد .الرجاء التسجيل عند سكرتارية الرعية السيدة ماري (تلفون .)8088724

تنبيه زواج
ان الشاب تامر جريس عابد يريد ان يتكلل على اآلنسة حلوة مخائيل حنانيا يوم االحد 8880/0/81
في كنيسة العذراء سلطانة السالم وهذا هو التنبيه األول.

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

