أخبار الرعية والبلد
* الزائرون األحـد  7117/4/11قدمت من عمان السيدة ابتسام عطا هللا صايـج .اإلثنين
 7117/5/1قدم من كاليفورنيا السيد حسام عودة سـابـا .الخميس  7117/5/4قدم من
نيويورك السيد ماهر إلياس فرحات .أهالً وسهالً بالجميع بين أهلهم وفي بلدهم.
* العائدون الجمعة  7117/4/72عاد من كاليفورنيا السيد وليــد باسيل شمشوم برفقة
زوجته ماتيلدا .حمدا ً هلل عل ىسالمتهما.
المواليد :السبت الموافق  7117/5/1رزق السيد أندريا عيسى جاسر وزوجته السيدة دانا
الحصري بمولودهما الجديد اسمياه "عيسى " ونتمنى له ان ينمو في السن والحكمة
والنعمة عند هللا والناس .مبروك
* العمادات  :الثالثاء  7117/5/9نال سر العماد المقدس الطفالن االخوان ناصر وليث
سليمان ناصر مسلم في كنيسة العـــــذراء سلطانـــــة السالم فـــــــــي بيرزيت ونتمنى
لهم ان ينموا في السن والحكمة والنعمة عند هللا والناس .مبروك
*األكليل األحد  7117/5/7تـــــم فــــي كنيسة العـــــذراء سلطانـــــة السالم فـــــــــي
بيرزيت إكليل اآلنسة ماهرة ناصر سليمان مسلم على السيد ريتشارد نورمان باول كييـز
من بريطانيا – مبروك.
سهــى كمال غنـّام على السيد رؤوف
*خطوبة السبت  7117/5/1تمت خطوبة اآلنسة ُ
نبيل حنا من رفيديا  -مبروك وعقبال الفرحة الكبرى.
*الوفيات األحد  7117/5/7إنتقل إلى رحمته تعالى في كاليفورنيا السيد هانس فان ناس
إبن السيدة ريمــا كــامـل عـرنكي عن عمر يناهز ( )44عاما .االثنين  7111/5/2انتقل
الى رحمته تعالى في سان فرنسيسكو السيد ناصر يوسف إبراهيم ناصر (أبو حاتم) عن
عمر يناهز  24عاما – لهما الراحة األبدية ولذويهما من بعدهما طول البقاء وحسن الصبر
وعزاء اإليمان
* مسلسل دنــدرة شاركت الطالبة روال يوسف مسلم من طالبات مدرسة البطريركية
الالتينية في بيرزيت مع مجموعة كبيرة من الطالب والطالبات من مدارس أخرى ،في
إنتاج مسلسل " دنـدرة “وهو اول تجربة درامية تدخل الهيب هوب كدور تمثيلي في
الواقع االجتماعي الفلسطيني تحت اشراف  BBC MEDIAبالشراكة مع شركة بياالر
الهيئة الفلسطينية لألعالم.
*مشروع جديد لمركز المسنين في بيرزيت :تجديد مطبخ مركز المسنين بدعم البعثة
البابوية كي يقدم وجبات الغذاء علما ان المركز يوفّر الرعاية الصحية المجانية ،وخدمات
النقل ،واألنشطة الترفيهية ،والمناسبات االجتماعية ،والتنمية الروحية ،واألهم من ذلك،
الرفقة والصداقة للتغلب على العزلة.

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 717

األحد الخامس للفصح
7117/5/7

ق والحَق والحَياة"(يوحنا )17-1 :14
االحد الخامس للفصح :يسوع "الطري ُ
أ .د .لويس حزبون
يُس ِّلّط انجيل االحد الخامس للفصح األضواء على "الطريق والحق والحياة.
 )1يسوع هو الطريق :يسوع هو الطريق المؤدي الى اآلب بقدر ما هو نفسه "الحق
والحياة"(يوحنا  .)9 :11المسيح هو طريق حي ،ألنّه إله وإنسان معاً .إنه الطريق بتعاليمه
رب ،إِّلى َمن نَذ َهب وكَال ُم الحَيا ِّة األَبَدِّي ِّة
كما جاء في تصريح بطرس الرسول " يا ّ
آثاره" (1بطرس
"تركَ لَكم ِّمثاالً ِّلتقتَفوا َ
ِّعندَك؟"(يوحنا  ،)21 :1وبمثاله كما أعلن بطرس َ
هللا ِّبروح أ َ َز ِّل ّي قُ ْربانًا ال
 ،)71 :7وبذبيحته "فما أَولى دَ َم
ب نَ ْف َ
المسيح ،الذي قَر َ
سه إلى ِّ
ِّ
َيب فيه ،أَن يُ َ
َي! (عبرانيين ،)14 :9
ع َ
ط ِّ ّه َر ضَمائِّ َرنا ِّمنَ األَعما ِّل ال َم ْيتَة ِّلنَعبد َ هللاَ الح ّ
َ
َ
ح ال َحقّ ،أرشَدكم إِّلى
هو ،أي ُرو ُ
وبروحه كما جاء في تعليم يوحنا اإلنجيلي " متى جا َء َ
ق ُك ِّلّه "(يوحنا .)14 :11
ال َح ّ ِّ
 )7يسوع هو الحق يسوع ليس هو الطريق انما هو أيضا الحق .والحق هو المسيح وإنجيله
الطاهر" حَقيقةُ البِّشارة"(غالطية  .)5 :7ليس الحق ،بالنسبة إلى أنجيل يوحنا ،هو كلمة
ق"(يوحنا  ،)17 :17وشهد يسوع امام بيالطس " أَنا ما ُولِّدتُ وأَتَيتُ
اآلب " ِّإن ك ِّل َمت َكَ َح ّ
ق يُصْغي ِّإلى صَوتي" (يوحنا  .)47 :12المسيح
ق .فكُل َمن كانَ ِّمنَ ال َح ّ
العالَم ِّإال ألَش َهدَ ِّلل َح ّ
هو الح ّ
ق ألنّه تحقيق ك ّل وعود هللا كما جاء في تعليم بولس الرسول " إِّن جمي َع َموا ِّع ِّد هللاِّ
َ
لَها فيه ((نَعَم))ِّ .لذ ِّلك ِّبه أيضًا نَقو ُل هلل(( :آمين)) إِّكرا ًما ِّل َمجْ دِّه " ( 7قورنتس .)71 :1
المسيح هو الحق ألنه كلمة هللا ،وهو يعلن لنا كل ما يلزمنا معرفته عن هللا وعن أنفسنا
عرفونَ ال َحقّ :والحَق يُح ِّ َّر ُركُم" (يوحنا  .)47 :2المسيح هو الحق
كما ّ
صرح يسوع "ت َ ِّ
الذي ينبغي أن نؤمن به ونشهد له حتى الموت.
 )4يسوع هو الحياة :ان المسيح من حيث انه الكلمة المتجسد ،هو " َك ِّل َمة الحَياة " (1
يوحنا  .)1 :1المسيح هو الحياة ،لقد قال" :جئت لتكون لهم حياة" ،حياة أفضل وأسمى
ناز ُل كثيرة ولَو لم تَك ُْن ،أَت ُراني قُلتُ لَكم إِّ ِّنّي ذا ِّهب
من الحياة األرضيّة" .في بَي ِّ
ت أَبي َم ِّ
أل ُ ِّعد لَكُم ُمقاماً؟" (يوحنا  )7 :14اننا يمكن ان نتطلع الى الحياة األبدية الن الرب يسوع
وعد بها كل من يؤمن .وبرغم ان تفاصيل األبدية مجهولة لنا ،فال حاجة بنا الى الخوف،
الن الرب وعد بها ويقضي معنا األبدية كلها .هو الطريق الذي علينا أن نتبعه والحق الذي
علينا أن نؤمن به والحياة التي نسعى لنوالها

برنامج االسبوع وفعالياته 7117/5/71 – 7117 /5/14
زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
س ِّيّدَيْن ،ألَنه ِّإما أَن يُبغِّضَ
السؤال االول :ما تفسير اآلية "ما ِّمن أَحَد يَستَطي ُع أَن يَع َم َل ِّل َ
َ
اآلخر ،وإِّما أَن يَ َ
لِل
أ َ َحدَهُما ويُ ِّحب
ي اآل َخر .ال تَستَطيعونَ أَن تَع َملوا ِّ ّ ِّ
لز َم أ َ َحدَهُما ويَزد َِّر َ
و ِّللمال" (متى )74 :1؟ هل هناك تعارض بين هللا والمال؟
الجواب :ال يوجد تعارض بين هللا والمال .فالمال يرمز للخير المادي ،وال يمكن أن يوجد تعارض
بين هللا وبين أي خير أو أي شيء صالح ،ألن هللا هو مصدر كل خير ومصدر كل صالح ،كما جاء
ع ُل ِّمن ِّعن ِّد أَبي األَنوار .وهو ال
كاملَة ت َ ِّنز ُل ِّمن َ
في رسالة يعقوب " كُل ع َِّطية صا ِّلحَة وكُل ِّهبَة ِّ
ش ْبهَ تَغير"(يعقوب .)17 :1لكن التعارض الواضح في اآلية موضوع السؤال ليس
تَبَدّ َل في ِّه وال ِّ
هو بين هللا والمال لكنه بين العمل هلل والعمل للمال .خلق هللا المال وكل شيء لخدمة اإلنسان ولم
ورتِّنا ك َِّمثا ِّلنا َو ْليَتَسَل ْط
اإلنسانَ على ُ
ص َ
يخلق اإلنسان ليخدم المال كما هو مكتوب "قا َل هللاِّ :لنَصنَ ِّع ِّ
حر و ُ
ت التي تَدِّب
وش األَرض
وجميع ال َحيَوانا ِّ
على أ َ ْ
س َم ِّ
َميع و ُح ِّ
ط ِّ
اك البَ ِّ
ِّ
يور السماء والبَهائِّ ِّم وج ِّ
على األَرض " (التكوين  .)71 :1ولكن عندما تسيطر محبة المال على االنسان فيصير المال
سعادته وراحته ورفاهيته ،بل وحياته .يصبح اإلنسان خادما ً للمال وليس المال خادما ً لإلنسان،
الن المال عندئذ يُستعبد اإلنسان فيفقده جوهر حياته في شركته مع الرب .وحين قال المسيح" ما
س ِّيّدَيْن" أراد أن يبيّن لنا خطورة سيادة المال ،ألن سيادة المال تصل
ِّمن أَحَد يَستَطي ُع أَن يَع َم َل ِّل َ
لِل و ِّللمال “ ،وذلك ألن
إلى مقارنتها بسيادة هللا ،لذلك أ ّكد َ المسيح قائالً " ال تَست َطيعونَ أَن تَع َملوا ِّ ّ ِّ
سيادة المال تتعارض تماما ً مع سيادة هللا ،فمن يسود عليهم المال يؤمنون بفاعليته وقوته في
حياتهم فيقودهم المال إلى التكبر واالبتعاد عن هللا .ومن يسود عليهم هللا يؤمنون بفاعليته أيضا ً
وقوته العاملة فيهم فيتكرسوا تماما ً هلل ويرفضوا أي سيادة أخرى عليهم ،فهاتان السيادتان ال
ض
س َر لنا المسيح موقف اإلنسان منهما قائالً " إِّما أَن يُب ِّغ َ
يمكن أن تلتقيا ألنهما ضدان ،لذلك ف ّ
أ َ َحدَهُما ويُ ِّحب اآل َخر ،وإِّما أَن يَ َ
ي اآل َخر ".ألن اإلنسان عندما يضع ثقته وجهده
لز َم أ َ َحدَهُما ويَزد َِّر َ
وحياته لخدمة السيد الذي اختاره (إما هللا وإما المال) فهو بالتالي يحتقر اآلخر وال يؤمن به وال
ص أَغنِّيا َء هذِّه
يصدق وعوده .ومن هنا جاءت تعليمات بولس السول الى تلمذه طيموتاوس " َو ِّ ّ
جرفوا وال يَجعَلوا َرجا َءهم في ال ِّغنى الزائِّل ،بل في هللاِّ الذي يَجودُ علَينا بِّ ُك ِّ ّل شَيء
الدنْيا بِّأال يَتعَ َ
ِّلنَت َ َمت َع ِّبه" ( 1طيموتاوس .)17 :1

تنبيه زواج
إن الشاب سمعـــــــــان حنـــا يوسف مسلم يـــريــــد ان يتكلـــل علــــى اآلنسة ميرنا فريد
سروع يوم االحد الموافق  7117/5/14وهذا هو التنبيه الثالث واألخير.
بطرس ّ

االحد  :7117/5/14االحد الخامس للفصح القداس الساعة  11:15صباحاً.
سروع
 إكليل الشاب سمعان حنا يوسف مسلم على اآلنسة ميرنا فريد بطرس ّ
الساعة  1:11مسا ًء.
 بث تصوير التلفزيون الفلسطيني .عن حفلة اول مناولة والتثبيت الساعة
 11:11صباحا ً.
االثنين  :7117/5/15صالة شهر ايار القداس الساعة  1:11مسا ًء.



تكريس األطفال الى سيدتنا مريم العذراء.

الثالثاء  :7117/5/11صالة شهر ايار والقداس الساعة  6:00مسا ًء.
االربعاء  :7117/5/17صالة شهر ايار والقداس الساعة  6:00مسا ًء.

 زيارة رؤساء الكنائس من استراليا (عددهم  )11الساعة  11:11صباحاً.
الخميس  :7117/5/ 12صالة شهر ايار والقداس الساعة  6:00مسا ًء.

 اجتماع البراعم الساعة  4:11مسا ًء بإشراف األخت مريم.
 اجتماع أخوية الوردية الساعة  4:41مسا ًء بإشراف األخت كرميال.
الجمعة  :7117/5/19صالة شهر ايار والقداس الساعة  6:00مسا ًء.

 لقاء للشبيبة في برنامج تنمية قدراتهم القيادية الساعة  1:11مسا ًء.
السبت  :7117/5/71صالة شهر ايار والقداس الساعة  6:00مساءًً .

 اجتماع الشبيبة االعدادية  5:11مسا ًء مع اللجنة اإلعدادية واألخت مريم.
 اجتماع الشبيبة الثانوية الساعة  5:11مسا ًء مع اللجنة الثانوية واالخت
شذى.
 لقاء الشبيبة الجامعية الساعة  7:11مسا ًء مع اللجنة الجامعية.
االحد  :7117/5/71االحد السادس للفصح القداس الساعة  11:15صباحا ً.
لإلتصال مع كاهن الرعية - :
 هاتف االدير  / 7211744 :جوال رقم1597797471 :
 موقع إنترنت الكنيسة www.birzeitchurch.ps :
 موقع األب لويس حزبون على الفيسبوك
Facebook : Louis Hazboun
 البريد األلكتروني الخاص بكاهن الرعية
abunalouis@latin.org.il

