أخبار الرعية والبلد
* الزائرون :الثالثاء  2133 /6/37قدمت من ابوظبي السيدة غدير جريس صايج كما
قدمت شقيقتها سوزان جريس صايج برفقة إبنها وليـــام وإبنتها تمـارا.
السبت  2133/6/33قدمت من تناسي السيدة سهير رمــــزي عبـــــد هللا بربار.
الخميس  2133/6/22قــ،ـدم مـــن ميريالنــــــد  /واشنطــــن الدكتور أنـــــدرو عيسى حداد.
أهالً وسهالً بالجميع بين أهلهم وفي بلدهم.
* المغـادرون األربعاء  2133/6/23غادر إلى كناتيكات السيد خليل جريس حنانيــا برفقة
زوجته مهــا .الجمعة  2133/6/27غادر إلى أوستن  /تكساس السيد عمـاد إبراهيم قطاطو
بعد أن أمضى إجازته بين األهل واألقارب في بيرزيت  -رافقتهما السالمة.
* المواليد :االحد ُ 2133/6/31رزق السيد شامخ(سيمون) منصور داود شاهين وزوجته
رونزا بمولودة جديدة أسمياها " ليلى" .االثنين ُ 2133/6/31رزق السيد إياد سليمان نصر
وزوجته مرام بمولودة جديدة اسمياها "ماريتا" مبروك ونتمنى لهما ان تنموا في السن
والفهم والحكمة والنعمة والحظوة عند هللا والناس.
* عماد الخميس  2133/6/22نال الطفل آدم رامي عيسى سمندر من مواليد النرويج سر
العماد المقدس في كنيسة العذراء سلطانة السالم في بيرزيت .مبروك.
* خطوبة السبت  2133/6/24ن ّمت خطوبة الشاب راكـــــــان عصــــام ربيـــع على اآلنسة
مجد حنا جاسر  .مبروك وعقبال الفرحة الكبرى.
*أكاليل :االحد  2133/6/31تـــ ّم إكليل االستاذ سامــــر نــــاصر معلـــــم علـــى اآلنسة
يُسرى عطا هللا جاسر في كنيسة القديس جاورجيوس للروم األرثوذوكس  -مبروك.
*الوفيات :الخميس الموافق  2133/6/22انتقلت الـــــــــــى رحمتــــه تعـــــالى السيدة
أفلين ( فيوليت ) سالمة عصفور شاهين زوجة السيد جورج عــــازر شاهين عــن عمـــر
(  ) 61سنة،لها الراحة األبدية ولذويها من بعدها طول البقاء وحسن الصبر وعزاء اإليمان.
* زيارة وفد الماني :االربعاء  2133/6/23زار رعية بيرزيت وفد الماني (عدده  )01شخص
بإشراف األب ستيف والشماس منفرد جرببل . Manfred Griebel.
*مخيم شبيبة البراعم بعنوان " قال نعم ،فكانت الحياة :امتد المخيم الصيفي لفئة شبيبة
البراعم في فلسطين :من مساء األربعاء  2133/6/24-23في دير الالتين بيت ساحور.
شارك فيه  6أعضاء من رعية بيرزيت بمرافقة الراهبة ماري.
*تهنئة الى آل شحادة وآل سعادة وحامولة عبد هللا وأبناء بيرزيت :يتقدم كاهن الرعية
االب لويس حزبون وراهبات الوردية وابناء الرعية والفعاليات المختلفة بأطيب التهاني
والتبريكات الى آل شحادة وأبناء بيرزيت بمناسبة صدور اإلرادة الملكية السامية يوم االحد
الموافق  2133/6/31بتعيين معالي السيد مهند شحادة خليل شحادة وزير دولة لشؤون
اإلستثمار  /رئيسا لهيئة االستثمار  ،مبروك ونتمنى له التوفيق في مجال عمله.
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األحد الثاني عشر للسنة
2133/6/20

ف (متى )77-26 :31
االحد الثاني عشر من السنة :رسالتك :قُل الحق وال ت َ َخ ْ
أ .د .لويس حزبون
يُس ِّلّط انجيل اليوم األضواء على رسالة التالميذ بالتبشير في ملكوت هللا .ومن هنا نتساءل:
ما هي مقومات رسالة التبشير بالمسيح؟
 )3الجهاد في سبيل اعالن ملكوت هللا (متى  :)23-26 :31تلميذ المسيح له رسالة،
للرب يسوع
ورسالته هي نقل انجيل الملكوت الى الناس أجمعين .إ ّن اإلنجيل هو الشهادة
ّ
المسيح أمام العالم .ويتطلّب إقرارا ً واعترافا ً علنيّاً ،واضحاً .لذا يطلب يسوع من تالميذه
اربَ ٍة او رياء ،وان يبذل
جهادا ً في سبيل الملكوت .يطلب منهم ان يقولوا الحق ،دون ُم َو َ
َ
سنا في
سبيلنِّا .فعلَينا نَحنُ أَيضًا أن نَبذُ َل نُفو َ
سه في َ
كل واحد نفسه كما "بَذَ َل يسوع ن ْف َ
خو ِّتنا" ( 3يوحنا .)36 :7
َ
سبي ِّل ِّإ َ
 )2االضطهاد والموت (متى  :)21 :31جاء المسيح ليخلص العالم ،كما ورد في انجيل
ص ِّبه العالَم (يوحنا )33 :7
س ِّل ابنَه ِّإلى العالَم ِّليَدينَ العالَم بل ِّليُ َخل َّ َ
يوحنا "ف ِّإنَّ هللاَ لَم يُر ِّ
ومع ذلك قد ابغضه العالم بل بلغ االضطهاد ذروة في آالمه (متى  ،)73 :27وسيكون
سيَض َ
االضطهاد نصيب تالميذه ايضا ً "إِّذا اض َ
ط ِّهدونَكم أَيضاً"(يو.)21 :30
طهَدوني ف َ
 )7عدم الخوف والثقة (متى  :)21 :21يحتاج التالميذ في مواجهتهم لمسؤوليات
رسالة االنجيل الى الثقة لكيال يشلهم القلق من ناحية ،ولكي يثبتوا رغم الصعاب
واالضطهادا ت ،وال يفقدون األمل في بلوغ رسالتهم من ناحية اخرى .فالثقة باهلل تزيل
يصرح صاحب المزامير ِّإ ِّنّي ولَو سِّرتُ في وادي ال ّ
ظلمات ال
من القلب كل خوف " كما
ّ
سو ًءا ألَنَّكَ َمعي" (مزمور  ،)4 :27لذا يسند السيّد المسيح تالميذه ليقبلوا الضيق
خاف ُ
أَ ُ
واالضطهادات والموت بال خوف ،معلنًا لهم أن حياتهم الداخليّة لن تؤذي بل وال أجسادهم
سه َمعدودٌ ِّبأَج َم ِّعه"(متى )71 :31
بدون إذن أبيهم السماوي “أ َ َّما أَنت ُم ،ف َ
شعَ ُر ُرؤُو ِّ
سكم نَف ُ
سا على اكتشاف
 )4عناية الرب وحمايته (متى  :)73-71 :31يقوم عدم الخوف أسا ً
ب؛ وتمتد هذه الرعاية في حياتنا من إحصائه لشعر رؤوسنا
ب مح ٍ
اإلنسان لرعاية هللا به كأ ٍ
جميعها إلى اهتمامه بالمجد الذي يعدّه لنا في السماوات .إنه تعالى يهتم بعصافير ال قيمة
لها ،فكيف ال يهتم بتالميذه المبشرين باسمه!
 )0المكافأة (متى  :)77-72 :31إذا سمح السيد المسيح باأللم واالضطهادات والموت
مطالبًا إيّانا أال نقلق ،فهو يتقبّل األلم فينا ،وهو الذي يهبنا النصرة واإلكليلَ " .من ش َِّهدَ
سموات "(متى .)72 :31
لي أَما َم النَّاس ،أَش َهدُ لَه أَما َم أبي الَّذي في ال َّ

زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
ً
رسوال .فما هو رمز 32؟
السؤال األول :دعا السيّد االثني عشر
الجواب :يرمز رقم  32إلى مملكة هللا على األرض ،حيث يملك الثالوث االقدس ( )7في كل جهات
الشرق الغرب والشمال والجنوب (.)4
المسكونة
ّ

راف بَينَ الذِّّئاب (متى .)36 :31
سلُكم ِّ
السؤال الثني  :يقول السيد المسيح" :ها َءنذا أُر ِّ
كالخ ِّ
لماذا يرسلنا هللا كغنم وسط ذئاب؟
الجواب :ارسلنا السيد المسيح كغنم حتى نعتمد عليه حيث ان هللا يعمل مع الغنم الوديع المتشبه به،

فهو حمل هللا .فعلى التلميذ المرسل ان يسلك بروح معلمه “الحمل الحقيقي" ويُحسب ً
حمال باتّحاده
به ،فيلتزم المعلم اإللهي يسوع المسيح برعايته والعمل من خالله .إن يسوع يعمل في الغنم الوديع،
قائال لرسولهً :
قوته في الضعفً ،
قائال لرسوله " :حَسبُكَ ِّنع َمتي ،ف ِّإنَّ
ال في الذئاب المفترسة ،معلنًا ّ
ت ُ
ضعْفي
راضيًا بِّحاال ِّ
درة َ تَبلُ ُغ الكَما َل في الضُّعف" .بهذا يردّد الرسول " :ف ِّإ ِّنّي بِّاألَحرى أَفت َ ِّخ ُر ِّ
القُ َ
ت
درة ُ ال َمسيح .و ِّلذ ِّلك ف ِّإ ِّنّي
ضطهادا ِّ
واإلهانا ِّ
راض ِّبحاال ِّ
ت والشَّدائِّ ِّد وا ِّال ِّ
ت الض ِّ
ٍ
ِّلت َ ِّح َّل بي قُ َ
ُّعف ِّ
سبي ِّل المسيح ،أل َ ِّنّي ِّعندَما أَكونُ ضَعيفًا أَكونُ قَ ِّويًّا " ( 2قورنتس  .)31-1وبهذا
ق في َ
وال َمضا ِّي ِّ
يصير الغنم ومعهم المسيح أقوى من الذئاب .والعجيب أن هؤالء الغنم حولوا الذئاب إلى غنم ،ألم
يتحول شاول الطرسوسي إلى حمل (ررومة )76:1بعد أن كان ذئبًا (فى .)6:7أ ّما من يعتمد على قوة
سر به هللا مز  . 3:343ويتركه وال يدافع عنه .وكل من ينتقم لنفسه ال يرضى هللا،
ذراعه ،فهذا ال يُ َّ
وال يجوز للمرسل ان الشراسة بالشراسة ،بل بالحب فيكسب غير المؤمنين لإليمان .ويُعلق القديس
س ْل استخدموا
الر ُ
يوحنا الذهبي الفم "أن الشراسة ال ت ُطفأ بالشراسة وإنما باللطف" .ولو كان ُ
الشراسة كالذئب سيهرب منهم الناس وال يسمعون لهم ،وكيف نكرز ب َح َم ْل هو المسيح ولنا صورة
ذئب ولكن الناس إذ رأوا ضعفهم ورأوا قوة هللا تعمل فيهم وتحميهم آمنوا باهلل ،فالقوة لن تكون سببًا
في نمو الكرازة ،إنما الوداعة ،وعمل المسيح بنعمته فينا.

ت
راف بَينَ الذِّّئاب :فكونوا كال َحيَّا ِّ
سلُكم ِّ
السؤال الثالث :يقول السيد المسيح "ها َءنذا أُر ِّ
كالخ ِّ
َمام
َمام ساذِّجين" (متى )36 :31؟ ما معنى كال َحيَّا ِّ
ت حاذِّقين؟ وما معنى كالح ِّ
حاذِّقين وكالح ِّ
ساذِّجين؟
ً
مجاال أن يلقي لهم الفخاخ.
الجواب :على المرسلين ان يكونوا كالحيات حاذقين ،فال يعطوا ألحد
والحمامة ال تحمل حقدًا نحو أحد حتى لو ذبحوا فراخها أمام عينها ،وال تلقى فخا ًخا ألحد .والمقصود
بكلمة ساذج او بسيط أن يكون للقلب اتجاه واحد هو البحث عن مجد هللا .ويعلق القديس ايرونيموس
"كن بسي ً
طا كحمامة فال تلقي ف ًخا ألحد ،وكن حكي ًما (بارعًا) كحيّة فال تسمح ألحد أن يلقي بالفخ
َمام ساذِّجين ان ال يحملوا حقدا وال يلقوا فخا ًخا ألحد ،ويعلق
أمامك .على المرسلين ان يكونوا كالح ِّ
القديس اوغسطينوس "إن الحمامة تحب اآلخرين ولو في نزاعها ،أ ّما الذئب فيبغض اآلخرين ولو
تلّطف" .ال تعيش على قتل غيرها ،الحية معروف عنها الحذر الشديد من الخطر .هكذا المرسل
فليحذر حتى ال يقع في عثرة.

برنامج االسبوع وفعالياته 2133/3/2 – 2133 /6/20
االحد  :2133/6/20االحد  32من زمن السنة القداس الساعة  31:30صباحاً.
 فلس مار بطرس :تقوم كل كنائس العالم في لم فلس بطرس لمساندة خليفة
مار بطرس في مهمته الراعوية التي تعنى بأعمال المحبة والرحمة وال سيما
تجاه الكنائس الفقيرة شكرا لحسن تعاونكم
 خطو بة فاديا إبراهيم سعد على الشاب خليل ترجمان من رام هللا في بستان
الدير الساعة  3:11مسا ًء.
االثنين  :6027/2/62صالة خاصة لقلب يسوع االقدس الساعة  6:00مساء.
الثالثاء  :6027/2/67القداس الساعة  6:00مساء.
 عيد القديس كيرلس اإلسكندري ،السقف ومعلم الكنيسة.
االربعاء  :6027/2/62القداس الساعة 20:00 6:00صباحا .
 عيد القديس ايرينيوس األسقف الشهيد.
الخميس  6027/2/ 62القداس الساعة  6:00مساء.
 عيد القديسين بطرس وبولس الرسولين.
 اجتماع أخوية الوردية الساعة  4:71مسا ًء بإشراف األخت كرميال.
الجمعة  :2133/6/71القداس الساعة  6:00مسا ًء.
 لقاء للشبيبة في برنامج تنمية قدراتهم القيادية الساعة  6:11مسا ًء.
السبت  :2133/3/3القداس في تمام الساعة  6:11مسا ًء.
االحد  :2133/3/2االحد  37من زمن السنة القداس الساعة  31:30صباحا ً.
المخيـم الصيفي لقئة الشبيبة العاملة من كافة أرجاء فلسطين

بعنوان " حبي لك حياة ال تنتهي"
يمتد المخيم الصيفي لفئة الشبيبة العاملة من كافة أرجاء فلسطين إعتبارا
من مساء السبت  6027/2/67- 6027/2/62في عسفيا  -حيفا.
المشاركون هم-:
نورما صايج  -داليا عبد هللا -مرسيل بربار -رنين سالمة  -آرلين عودة
والمرافقين سالم عبد هللا ونتالي عبد هللا.

