أخبار الرعية والبلد
*الزائرون :األحد  7102/2/7قدم من كاليفورنيا السيد ياسر نجيب ياسر برفقة زوجته
نوال وإبنتهما مهى .الخميس  7102/2/6قدم مــــن سان فرنسيسكو /كاليفورنيا السيد
شكيب توفيق كيلة برفقة زوجته إليانا  .أهلا وسهلا بالجميع في بلدهم.
*العائدون :عادت من أتلنتـا السيدة فيروز سليمان ربيـع .حمدا ا هلل على سلمتها.
المغادرون :السبت  7102/2/0غادرت إلى تناسي السيدة سهير رمزي عبد هللا بربار برفقة
إبنتها جَنـا .اإلثنين  7102/2/3غادر إلى تناسي السيد يعقوب إبراهيم بربار برفقة زوجته
ناهدة .اإلثنين  7102/2/3غادرت إلــــى نيويــــورك السيدة دعــــد يعقوب صايج .رافقتهم
السلمة جميعـا ا.
*األكاليل :األحد  7102/2/7تم فــــي كنيسة العائــــلة المقدسة فـــــي رام هللا إكليل اآلنسة
حنين حرب جاسر على الشاب جبرا نبيل جابر من رام هللا .الجمعة  7102/2/2تم في كنيسة
القديس جاورجيوس في بيرزيت إكليل الشاب عصام جريس صايج على اآلنسة ُجوانا ناجي
عواد من جفنا .السبت  7102/2/8تم في كنيسة الروم ا رام هللا إكليل الشاب خضر جهاد
عنفوض على اآلنسة أريج داود مسلم .مبروك للعرسان .
الوفيات :الثلثاء  7102/2/4انتقلت إلـــــى رحمته تعالـــــى فــــــي أمريكا السيدة كاترينا
إلياس جاسر عن عمر ( )32سنة .لها الراحة األبدية
*مخيم دير اللتين لعام  :7102يبدأ مخيم دير اللتين لعام  7102اعتبارا من يوم االثنين
 7102/2/02الى يوم الخميس  7106/2/72تحت اشراف الشماس وجدي والشبيبة
الجامعية والعاملة وذلك للطلبة من الصف التمهيدي حتى الحادي عشر .للتسجيل في المخيم
عند سكرتارية على هاتف رقم . 7801234
*تهنئة الى رئيس بلدية بيت لحم االستاذ انطون سلمان السبت  7102/2/0نال المحامي
أنطون سلمان والد سيلينا بربار جائزة السلم والثقافة الدولية من أكاديمية بونفاشيو
اإليطالية تقديرا لجهوده ودعمه الثقافي واالجتماعي لتحقيق قيم السلم والتي تدعو اليها
األكاديمية .
*أسبوع التراث في بيرزيت :يمتد أسبوع التراث اعتبارا من مساء األربعاء 7102/2/07
حتى مساء االحد  7102/2/06ويتخلله الحرف اليدوية والمنتوجات الفلسطينية
والمسرحيات وعروض موسيقية ودبكات تراثية .
*الحرم اإلبراهيمي موقعاا على قائمة التراث العالمي الجمعة  7102/12/12أعلنت لجنة
التراث العالمي التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" ،عن الحرم
اإلبراهيمي في الخليل على قائمة التراث العالمي ومع دخولها القائمة ،أصبحت المدينة
والحرم من المواقع المطلوب حمايتها دولياا.
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األحد الرابع عشر للسنة
7102/2/2

االحد  04للسنة :دعوة انجيلية :تَعالَوا ِإلي جَميعا ا (متى )31-75 :00
أ .د .لويس حزبون
سلط انجيل اليوم (متى  )31-75 :00األضواء على دعوة يسوع الى معرفة اسرار
يُ ِ
الملكوت السماوي .من هنا نتساءل :ما هي إرشادات هذه الدعوة؟ ولها ثلثة إرشادات-:
االرشاد االول" :تعالوا إلي" :يدعو الرب بقوله "تَعالَوا إِلي جَميعا ا أَيُّها ال ُمرهَقونَ
ال ُمثقَلون" (متى  ،)78 :00الجميع لكي يجدوا فيه الراحة والتعزية؛ وهنا يتوجه يسوع
ب أعطاني ِلسانَ التلمي ِذ
بهذا النداء الشخصي الى المتعبين ،ويقدم نفسه كعبد الرب“ :الر ُّ
ألُعينَ ال ُمتعَبينَ بك ِلمة" (ارميا  .)4 :51وإلى جانب هؤالء المرهقين والمثقلين المتعبين
يضع اإلنجيل غالباا أيضاا الفقراء والصغار .هللا يختار الصغار الذين ال يمكنهم االعتماد
على إمكاناتهم الشخصية بل يتكلون على هللا وينتظرون منه المساعدة الوحيدة الممكنة،
وبالتالي يجدون في دعوة يسوع الجواب على توقعاتهم ،يصبحون تلميذه ينالون الوعد
بأن يجدوا الراحة طوال حياتهم .
االرشاد الثاني" :احملوا نيري" يدعو يسوع الجميع ليحملوا نيره (متى .)72 :00
يستعمل يسوع صورة النير ليشير إلى العهد الوثيق بين هللا وشعبه ،وبالتالي إلى الخضوع
لمشيئته التي يُعبر عنها في الشريعة .وعلى خلف الكتبة وعلماء الشريعة يحمل يسوع
تلميذه نيره الذي فيه تجد الشريعة تمامها وذلك بكشف مشيئة هللا من خلل شخصه.
وكل تلميذ يقبل حمل "نير يسوع" يدخل في شركة معه ويصبح شريكه في سر صليبه
ومصيره الخلصي ويصبح تلميذه .ويقول القديس خوسية "إذا كلفك الرب بمهمة ما،
فسوف يُعطيك القوة اللزمة للقيام بها ".
االرشاد الثالث "تتلمذوا لي" :يدعو يسوع الجميع ان يكونوا تلميذه (متى .)72 :00
إن ما يطلب يسوع من االنسان لكي يصير تلميذا له ،ال االستعدادات الذهنية ،وال األدبية
بل الدعوة التي يوجها له "اتبعني" (مرقس  .)71-02 :0يدل لفظ " اتبعني" على التعلق
بشخص يسوع (متى  .)8:02فاتباع يسوع تعني قطع كل علقة بالماضي ،كما يعني
االقتداء بمثاله وسماع تعاليمه ،ومطابقة الحياة على سيرة المخلص .فتلميذ يسوع ال
يرتبط بتعليم ،بل بشخص يسوع الوديع المتواضع القلب .ومن خلل هذه الدعوة يعطي
سلَني أَال أُه ِلكَ أَحَدا ا ِمن
يسوع الى تلميذه اسرار الملكوت ويخلصهم " َمشيَئةُ الذي أَر َ
وم األَخير" (يوحنا .)32 :6
َميع ما أَعْطانيه بل أُقي ُمه في اليَ ِ
ج ِ

زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
َأس هي العَهد ُ الجَديد ُ بِدمي
السؤال االول :ما معنى كلمة العهد في كلم المسيح "هذِه الك ُ
ق ِمن أَجْ ِلكم( ".لوقا )71 :77؟
الذي يُرا ُ
الجواب :العهد الجديد يدل على العهد الذي محل العهد القديم ،وان هذا العهد الجديد هو أبدي ،لن
يزول .والعهد هو اتفاقية تربط بين شخصين او جماعتين او بين شخص وجماعة فينبثق عنها حقوق
وواجبات ،اما العهد في الكتاب المقدس فيعني اتفاقية بين هللا وشعبه ،فهو يريد ان يكون لهم الها ا
وان يكونوا له شعبا مكرسا ا .هو يعطيهم الحياة والخيرات ويطلب منهم االيمان والعبادة له .وهذه
االتفاقية مدونة في الكتاب المقدس حيث يُسمى القسم األول العهد القديم وهو يتكلم عن علقة هللا
بشعب العهد القديم قبل المسيح واما القسم الثاني فهو العهد الجديد ويتكلم عن المسيح ورسله .

السؤال الثاني :ما هو موقف السيد المسيح من العهد القديم؟
الجواب :احترم السيد المسيح العهد القديم وهو الذي جاء ليكلمه ال ليحله ،فكان يقرأه باحترام
ملتمسا فيه إرادة ابيه ،وكان يحفظ آياته ويصليها حتى على الصليب .وقد وجدت تعاليم األنبياء
والحكمة والشريعة كمالها في العظة على الجبل ،كما تحقق في شخص المسيح ملكوت هللا الذي
انتظره طويل شعب العهد القديم .

السؤال الثالث :ما هو موقف الرسل من العهد القديم.
الجواب :احترم الرسل العهد القديم كما احترمه معلمهم السيد المسيح ،فقد راوا يد هللا في تاريخ
شعب العهد القديم وراوا في المسيح محقق الوعود والعهود القديمة ،وفيه تمت نبوءات األنبياء.
يرى اسطفانس ان يسوع غاية الشعب القديم (الرسل .)72

السؤال الرابع :ما هي القيمة الدائمة لنصوص العهد القديم في نظر اإليمان المسيحي؟
الجواب :في الفصل  02اآلية  06من إنجيل متى نقرأ أن شابًّا أتى إلى يسوع وسأله« :يا معلم ،ماذا
أعمل ألرث الحياة األبدية؟» فأجابه يسوع« :إذا أردتَ الحياة احفظ الوصايا!» لقد أوضح يسوع
بهذه الطريقة أن وصايا هللا تدل اإلنسان على طريق الحياة وتقوده إلى الحياة .لقد أعطى موسى
الشعب في العهد القديم عشر وصايا من هللا .ويسوع ،ابن هللا ،الذي اكتمل الوحي به ،يعطينا ثانيةا
هذه الوصايا .إنه يؤكدها بشكل نهائي ويقدمها لنا على أنها طريق الخلص وما يمهد لهَ .من حفظ
الوصايا نال الحياة األبدية ،والحياة األبدية هي مشاركة في الحياة نفسها .وهذه المشاركة ال تكتمل
إال بعد الموت ،ولكنها حاضرة في اإليمان منذ اآلن .إنها نور الحق ومعنى الحياة .بتعلقنا بيسوع،
الذي نريد االقتداء به ،نبدأ منذ اآلن بالمشاركة بهذا الحياة األبدية .
ملحظة :إن كانت لديك أي أسئلة أخرى ،فل تتردد في الكتابة لنا بها.

برنامج االسبوع وفعالياته 7102/2/06 – 7102 /2/2
االحد  :7102/2/2األحد  04من زمن السنة القداس الساعة  01:05صباحاا.
 إكليل اآلنسة ماريا سعد يعقوب سعد على الشاب عوض رفيدي من جفنـا في كنيسة
القديس جاورجيوس للروم األرثوذكس في بيرزيت .
االثنين  :7102/2/01القداس الساعة  6:11مسا اء.
الثلثاء  :7102/2/00القداس الساعة  6:11مسا اء.
 عيد القديس مبارك ،شفيع دير رهبان اللطرون.
االربعاء  :7102/2/07القداس الساعة  6:11مسا اء.
 وفد من فرسان القبر المقدس في البرتغال الساعة  3:11بعد الظهر .
 اجتماع لجنة سيدات الرعية الساعة  6:11مسا اء.
 بدء مهرجان الروزنا السنوي ويمتد حتى يوم السبت.
الخميس  7102/2/ 03القداس الساعة  00:11صباحا مع الوفد
 زيارة وفد إيطالي عدده  75شخصا مع وجبة غداء .
 اجتماع أخوية الوردية الساعة  4:31مسا اء بإشراف األخت كرميل.
الجمعة  .7102/2/04القداس الساعة  5:11مسا اء.
 عماد الطفلة جنا وجدي صايج الساعة  6:11مسا اء.
 لقاء للشبيبة في برنامج تنمية قدراتهم القيادية الساعة  6:11مسا اء.
السبت  :7102/2/05القداس في تمام الساعة  6:11مسا اء.
 تدشين كنيسة القيامة
األحد  :7102/2/06األحد  05من زمن السنة القداس الساعة  01:05صباحا ا.
 إكليل الشاب عبد هللا ناصر مسلم على اآلنسة كلرا جميل شاهين .

تنبيهات زواج
 إن الشاب عبد هللا ناصر مسلم يريد ان يتكلل على اآلنسة كالرا جميل شاهين
من عين عريك وهذا هو التنبيه األول (.)7167/7/61
 إ ن الشاب عبد هللا سالمة صايج يريد ان يتكلل على اآلنسة جوليانا حنا زنايد
وهذا هو التنبيه األول (.)7167/7/77

