أخبار الرعية والبلد
الوفيـات
اإلثنين  7700/7/70انتقل إلى رحمته تعالى في بيرزيت السيد ماهر فريد إبراهيم صايج
عن عمر ( )55سنة.-
الخميس  7700/3/7إنتقلت إلـــــى رحمتـــــه تعالـــــــى فــــــــــي بيرزيت السيدة
سلمـى ميخـائيل بشارة صايج (أم صليبا) زوجة السيد فرح صليبا يعقوب صايـج عن عمر
( )10سنة .
السبت  7 700 /3/4انتقل إلــــــــى رحمته تعالى فـــــــــــــي بيرزيت السيد
فايق يعقوب عودة شحادة عن عمر يناهز ( ) 00سنة وسيتم تشييع جثمانه الطاهر يوم
االثنين  7700/3/6الساعة  3077بعد الظهر .لهم الراحة األبدية ولذويهم حسن الصبر
وعزاء اإليمان.
دورة الخطاب لعام  07700استعدادا لسر الزواج المقدس ندعو الخطاب لحضور سبعة
لقاءات لتأسيس اسرة سعيدة بإشراف مجموعة من الكهنة المختصين ،وذلك كل يوم
خميس من الساعة  1077 – 6077مساء اعتبارا من يوم الخميس الموافق 7070/3/7
ولغاية الخميس  7700/4/77في ديوان دير الالتين في رام هللا .
* قائمة بأسماء المتقدمين على الزواج لعام 7700
7700/5/0
 )0إكليل ريتشارد (من بريطانيا واالنسة ماهرة ناصر مسلم
 )7إكليل سمعــان حنا مسلم واآلنسة ميرنـــا رمـزي سروع 7700/5/04
7700/0/0
 )3الشاب عصام جريس صايج واآلنسة جـــوانا ناجي عواد
 )4الشاب عبد هللا سالمة صايج واآلنسة جوليانا حنا زنـايد 7700/0/77
رحلة الى فئة البراعم االحد  7700/3/07رحلة لفئة البراعم الى الطيبة تحت اشراف
الشبيبة الطالبة المسيحية من الساعة  4077 – 0077مساء .وذلك لعيش مسيرة المسيح
من الصوم حتى القيامة .التسجيل لدى األخت ماري  07شيقل.
* تدريب لدورة إقامة مشروع صغير مع تمويل بنحو  7777دوالر 0يستهدف المشروع
تشجيع األفكار الريادية ومساعدة أصحابها لتطويرها من خالل االلتحاق بدورات تدريبية
للمشروع .وتبدأ الدورات في منتصف شهر أذار.
* تنمية ال مهارة المعرفية والحياتية واالقتصادية للشباب (نادي سكاي) 0)Skyتقوم
الرعية ببرنامج تنمية قدرات الشبيبة في محاور المواطنة الفاعلة ،والتوظيف والريادة
االقتصادية والمهارات القيادية وتنفيذ المبادرات الناتجة عن هذا البرنامج بإشراف
مؤسسة الرؤية العالمية .ويقوم البر نامج على اسلوب الحوار والمشاركة الفاعلة وذلك
كل يوم جمعة ولمدة ساعتين من  0077-5077مساء في القاعة.
* القروض من مؤسسة كاريتاس للعمل سويا نحو غ ٍد أفض ٍل 0من يرغب في الحصول
على قروض تجارية او سكنية او تعليمية ،عليه التوجه الى مؤسسة كاريتاس في دير
الالتين رام هللا الخميس الموافق  7700/3/0و 7700/3/06ز 7700/3/73وذلك اثناء
الدوام الرسمي من الساعة  00037-0077صباحا  ،لمراجعة موظف اإلقراض على هاتف
رقم  7010517أو جوال رقم (.)7500071003

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 070

االحد األول للصوم
7700/3/5

االحد األول للصوم 0تجارب يسوع في ضوء متى اإلنجيلي (متى )00-0 04
أ .د .لويس حزبون
يتمحور إنجيل االحد حول تجارب يسوع الذي علمنا كيف نواجه التجربة وذلك بامتالئه
بالروح القدس واستعمال سالح كلمة هللا والصالة والصوم0
(ا) التسلح بالروح القدس 0استطاع يسوع ان يواجه الشيطان وتجاربه وينتصر عليها
قاومةَ َمكاي ِد
ِالح هللا ِلتَستَطيعوا ُم َ
بقوة الروح .لذا يوصينا بولس الرسول" 0تَسلَّحوا ِبس ِ
إِبليس " (أفسس  .) 07-07 06فالشيطان قوي ومغرياته قوية ،لكننا بالروح القدس الذي
فينا نكتشف أالعيبه ونهزمه ونرفض عروضه ومغرياته الخبيثة .إنه يعيننا في ضعفنا كما
ح يَأتي ِلنَجدَ ِة ُ
ض ْع ِفنا "(رومية  )76 ،1ويساعدنا
الرو َ
ورد في رسالة بولس الرسول "ف ِإنَّ ُّ
الزائِ ِر يَرودُ في َ
ص َمكم كاألَس ِد َّ
ب فَريس ٍة لَه" ( 0بطرس ،5
بليس ًخ ْ
في تجاربه " ِإنَّ ِإ َ
طلَ ِ
.)1
(ب)العودة الى الكتاب المقدس 0عاد يسوع الى الكتاب المقدس تالث مرات في دحضه
"مكتوب " (متى  .)07-3 04ولذا فإن
مرة يجابهه قائال
ٌ
تجارب الشيطان الثالث .كان كل ّ
تلميذ المسيح عليه ان يدحر المجرب مثلما دحره المسيح بكلمة هللا .ويعلق القدّيس
أنطونيوس على كلمات يسوع الرب "اذهب يا شيطان" .إنها ِمنحة يقدّمها السيّد لمؤمنيه،
يستطيعون بموجبها كمن لهم سلطان أن ينطقوا بالمسيح الذي فيهم ذات الكلمات ،إذ يقول0
ليخزى الشيطان بواسطتنا ،ألن ما يقوله الرب إنّما هو ألجلنا ،ألنه عندما تسمع الشيّاطين
منّا كلمات كهذه تهرب خالل الرب الذي انتهرها بهذه الكلمات".
َ
(ج) الصوم 0استعد يسوع لمجابهة تجارب ابليس بالصوم "صا َم يسوع أربَعينَ يوما ً
وأَربَعينَ لَيلةً" ((متى  .)3 04بالصوم ننزع من إبليس رئيس هذا العالم سالحه الذي هو
ملذات العالم ،الن الصوم هو الزهد عن ملذات هذا العالم .الصوم هو من أقوى األسلحة
ج إِالَّ بالصَّال ِة والصَّوم
خر ُ
َّيطان ال يَ ُ
الج ُ
نس ِمنَ الش ِ
لمقاومة الشيطان كما قال يسوع" وهذا ِ
"(متى .)70000ويعلق البابا فرنسيس في رسالته عن الصوم لعام  " 7700إنَّ الصوم
الحي في كلمته ،واألسرار والقريب" .ار
هو الزمن المناسب لنتجدّد في لقائنا بالمسيح
ّ
الذات في صيامنا؟ وهل نفرض على أنفسنا بعض اإلماتات الطوعية؟
صلُّوا
(د) الصالة 0يُعلمنا يسوع ان الصالة ضرورية لمجابهة تجارب ابليس "إِسهَروا و َ
ض ِللتَّجربة بل نَ ِ ّجنا
عر ُ
تركْنا نَت َ َّ
جربَة"(متى  .)40 076ولذلك نطلب "وال ت َ ُ
ِلئَالَّ تَقَعوا في الت َّ ِ
ش ِ ِّرير" (متى  .) 07 06فالصالة هي شركة واتحاد مع هللا ،فهي تربطنا باهلل الذي
ِمنَ ال ّ
ج ِإالَّ بالصَّال ِة والصَّوم"(متى)70000؛
خر ُ
َّيطان ال يَ ُ
الج ُ
نس ِمنَ الش ِ
يرعب الشياطين " وهذا ِ
َ
َ
ع ِنّي ه ِذه الكَأس
ف َ
اصر ْ
ويسوع نفسه في أقسى تجاربه صلى قائال " يا أبتِ ،إِن ِ
شئْتَ ف ِ
ول ِكن ال َمشيئ َتي ،بل َمشيئَت ُكَ !" (لوقا .)47 077

زاوية االسئلة 0أنت تسأل ونحن نجيب
السؤال األول  0ما هو مفهوم كلمة آدم في سفر التكوين؟
َ
اإلنسانَ (אֶ ת־הָָאדָ ם) ت ُرابًا ِمنَ األرض
الر ُّ
الجواب 0ورد في سفر التكوين كلمة آدم “ َجبَ َل َّ
اإللهُ ِ
ب ِ

سا َّحيَة( .التكوين ) 0 07آدم بالعبرية ادمة
س َمةَ حَياة،
ونَف َخ في أَن ِفه نَ َ
اإلنسانُ הָָאדָ ם نَ ْف ً
َ
فصار ِ
הָאֲ דָ מָה وعني الطين او الطمي الذي يكون على سطح األرض .وهذه الكلمة هي التي أعطت
لإلنسان اسمه آدم ָאדָ ם .ليدل على انسان او الجنس البشري .فالكتاب المقدس في اللغة العبرية
دائما يذكر آدم حتى الفصل الثاني آية  77مسبوقا "بأل " التعريف المترجمة في العربية
"االنسان" ما عدا مرتين هما (تكوين  76 00و )5 07حيث ال يجوز استعماها فيهما ،بعد ذلك
أصبحت كلمة " آدم" اسما خاصا له بدون " اال" التعريف .واالنسان من صنع هللا كبقية
المخلوقات (التكوين  )76 00وقد خلقه هللا ذكرا وأنثى (التكوين  )70 00خلقه هللا على صورة
(التكوين  .)76 00ويشير الرسول بولس الرسول الى ان التشابه مع صورة هللا هو في المعرفة
صور ِة هللاِ في البِ ِ ّر وقَداس ِة الحَقّ
اإلنسانَ الجَديدَ الَّذي ُخ ِل َ
ق على ُ
والبر وقداسة الحق "فَتَلبَسوا ِ
" (أفسس .)73-77 04

ير ِمنَ هللا َوال نَق َب ُل ِمنهُ الش ََّّر؟"
السؤال الثاني  0ما معنى قول أيوب البار "أنَق َب ُل ال َخ َ
(أيوب .)07 07
أيوب حكمةُ
ير
أظهرها في ردِّه على
ت
الجواب 0في كلما ِ
َ
ِ
تحريض زوج ِته ،حيَن قال" 0أنَقبَ ُل ال َخ َ
َ

المصائب
الشر فهو
الخير هو نِعَ ُم هللا األبديّةُ أو الزمنيّة .واما
ِمنَ هللا وال نَقبَ ُل ِمنهُ الش ََّّر؟"
ُ
ُّ
ُ
َ
ف بها
أيوب
استذكر
الحاضرة .ولهذا
البار وهو راز ٌ
ح تحتَ وطأ ِة المصائب ال ِنّعَ َم السابقة ليخ ِفّ َ
ُ
َّ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
الواقع يمكننا
ير ِمنَ هللا وال نقب َ ُل ِمنه الش ََّّر؟" .وفي
وطأةَ المعاناة عن نفسِه ،فقال" 0أنقبَ ُل الخ َ
ِ
قوى األل ُم
األلمِ ،نعَ َم
كبيرا في المصيب ِة ،إذا
الخالق علينا .فال يَ َ
ْ
استذكرنا ،في أثناء ِ
أن نجد َ عزا ًء ً
ِ
وم البَاليَا ال ت ُذك َُر
يرا ِ
ت ت ُن َ
وم ال َخ َ
سى البَاليَاَ ،وفي يَ ِ
إذ ذاك على َح ْط ِمنا ،ولهذا قال الكتاب "في يَ ِ
ب للمصيبة وهو في حا ِل
س ْ
يراتُ " (بن سيراخ  .)75 000من تلقَّى النع َم ،ولم يَح َ
أي حسا ٍ
ال َخ َ
ب َّ
َّ
ّ
يعرف أن
سر المتم ِت ِع به .و َمن حلتْ به المصائب ،ولم
ْ
اليُسر ،قد يق ُع في الكبرياء بمفعول اليُ ِ
َّ
باليأس الذي يستح ِوذُ على
ه
س
نف
ر
م
يد
ه
ن
فإ
ذلك،
ل
قب
استذكار
يجدَ العزا َء في
النعم التي نالَها َ
َ
ِ
ِّ ُ
ِ
ِ
ذهنِه.

السؤال الثالث 0ما هي المكونات األساسية للحوار بين األديان ؟
الجواب 0الحوار هو هدية وغنى للبشرية .بينما تجميد الحوار أو توقيفه ما هو إال هدية

للمتعصبين .واما مكونات الحوار األساسية فهي ثالثة0
حرية التعبير عن الرأي ،واالحترام آلراء األخرين ،والصدق في النقاشات.

لإلتصال مع كاهن الرعية - 0
هاتف االدير  / 7107034 0جوال رقم7507707300 0
 موقع إنترنت الكنيسة www.birzeitchurch.ps 0
 موقع األب لويس حزبون على الفيسبوك
Facebook : Louis Hazboun
 البريد األلكتروني الخاص بكاهن الرعية
abunalouis@latin.org.il

برنامج االسبوع وفعالياته 7700/3/07 – 7700 /3/5
االحد  07700/3/5االحد األول للصوم 0القداس الساعة  07005صباحا ً.
االثنين - 07700/3/6
 بدء رياضة روحية للكهنة لمدة  3أيام في بيت لحم.
 جناز المرحوم فايق يعقوب عودة شحادة الساعة  3077بعد الظهر.
 لقاء في الدير لدراسة الكتاب المقدس مع الموعوظين الساعة  0077مسا ًء.
الثالثاء  07700/3/0القداس مع األب مناويل مسلم.
 إجتماع لجنة السيدات بإشراف األخت كرميال الساعة  4077مسا ًء.
 إجتماع األخوية المسيحية الجامعية الساعة  6077مسا ًء.
االربعاء - 07700/3/1
 قــداس وجنــاز الثالث والتاسع لــراحة نفس المرحوم فايق يعقوب عودة شحادة
الساعة  4077بعد الظهر.
الخميس  07700/3/ 0القداس الساعة  6077مسا ًء.
 إجتماع البراعم الساعة  4077مسا ًء مع لجنة البراعم بإشراف األخت مريم.
 إجتماع أخوية سلطانة الوردية الساعة  4037مسا ًء بإشراف األخت كرميال.
 لقاء في الدير لدراسة الكتاب المقدس مع الموعوظين الساعة  0077مسا ًء.
الجمعة  07700/3/07يوم انقطاع.
 رياضة درب الصليب مع القداس الساعة  5077مسا ًء.
 لقاء للشبيبة في ببرنامج تنمية قدراتهم القيادية الساعة  6077مسا ًء.
 تدريب طلبة اول مناولة الساعة  00077صباحا ً بإشراف األخت مريم.
 تدريب طلبة التثبيت الساعة  00077صباحا ً بإشراف األخت شذى.
السبت  07700/3/00قداس الموعوظين الساعة  6077مسا ًء.
 تدريب الجوقة الساعة  4077مسا ًء
 إجتماع الشبيبة االعدادية  5077مسا ًء مع اللجنة اإلعدادية واألخت مريم.
 إجتماع الشبيبة الثانوية الساعة  5077مسا ًء مع اللجنة الثانوية واالخت شذى.
 لقاء الشبيبة الجامعية الساعة  0077مسا ًء مع اللجنة الجامعية والشماس.
االحد  07700/3/07االحد الثاني للصوم .القداس الساعة  07005صباحا ً.
 رحلة لفئة البراعم وطلبة اول مناولـــــة والتثبيت الــــــى الطيبة مــــن الساعة
 4077 – 0077مسا ًء .التسجيل عند األخت مريم (قيمة االشتراك  07شيكل).

دعوة عامة بمناسبة يوم المرأة العالمي وعيد األم
يسر جمعية سيدات بيرزيت الخيرية دعوتكن لحضور االفطار الخيري على شرف
سيداتنا وأمهاتنا يوم الجمعة الموافق  7102/3/01في قاعة دير الالتين الساعة
 07037صباحا ،تباع التذاكر لدى جمعية السيدات ( .سعر التذكرة  01شيكل ).

