أخبار الرعية والبلد
* الزائرون الخميس  7102/6/72قدم من نيويورك السيد خليل شحادة عصفور برفقة زوجته كفاح
شحادة بربار .الثالثاء  7102/2/4قدم من تناسي السيد سري رمزي عبد هللا داؤود برفقة زوجته
مــي .األحد  7102/2/2قدم من نيويورك السيد هيثم حافظ شاهين برفقة زوجته داليا وإبنيهما
حافظ وفارس وإبنتهما مـيرا .اإلثنين  7102/2/01قدم من كـندا السيد جـاك عودة يعقوب شحادة
برفقة زوجته تـامي وبناتهما عايدة ،مايا ،وأدريانا ،كما قدمت السيدة ميرفت عودة سعادة برفقة
زوجها كميل ماجد سعادة وإبنيهما جميل كميل سعادة ووليم كميل سعادة .األربعاء 7102/2/07
قدمت من كندا السيدة نعيمة إلياس شرقاوي برفقة السيدة لينا جورج شرقاوي والسيدة نهلة كريم
صايج.
المغادرون االثنين  7102/2/3غادر الدكتور شادي كمال غنّام وزوجته الدكتور أكسانا ناتورا الى
روسيا األحد  7102/2/2غادر إلى داالس  /تكساس السيد عيسى إبراهيم قطاطو .الثالثاء
 7102/2/00غادر إلى أوستن  /تكساس السيد إبراهيم جليل الناطور  -رافقتهم السالمة.
المواليد االثنين  7102/6/72رزق السيد نادر جورج غانم وزوجته فانيسا بمولود جديد أسمياه "
لويز" الجمعة  7102/2/2رزق السيد سامي عيسى شحاده وزوجته ريما فوزي قمصيه بمولود
جديد اسمياه إيفان  .مبروك ونتمنى له ان ينمو في السن والحكمة والنعمة عند هللا والناس.
* العمادات السبت 7102/2/8 :نال سر العماد المقدس التوأمان يعقوب ورائد عالء يعقوب نعوم
بربار في كنيسة العذراء سلطانة السالم في بيرزيت
االثنين  7102/2/01نال سر العماد المقدس رامي سيمون جاسر في كنيسة العذراء سلطانة السالم
في بيرزيت ونتمنى لهما ان ينموا في السن والحكمة والنعمة عند هللا والناس .مبروك.
ُخطوبــة الجمعة  7102/2/2تمت ُخطوبة اآلنسة دانـــــــا طارق ميخائيل شاهين علـــــى الشاب
لـؤي الحصري مــــن رام هللا – مبورك وعقبال الفرحة الكبرى.
*اكليل السبت  7102 /2/8ت ّم إكليل الشاب يــــاسر إبراهيم ابـــــو حميد (عابود) علــــى اآلنسة
نهى نديم صايج في كنيسة الروم األرثوذكس في عابود.
األحد  7102/2/2تـــم فـــــي كنيسة القديس جاورجيوس للروم األرثوذوكس فــي بيرزيت إكليل
اآلنسة مارينا سعد يعقوب سعد على الشاب عو الرفيدي من جفنا .مبروك للعرسان .
*مخيم دير الالتين لعام  :7102يبدأ مخيم دير الالتين 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
* أسبوع التراث في بيرزيت :يمتد أسبوع التراث اعتبارا من مساء األربعاء  7102/2/07حتى
مساء االحد  7102/2/06ويتخلله الحرف اليدوية والمنتوجات الفلسطينية والمسرحيات وعرو
موسيقية ودبكات تراثية.
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االحد  02للسنة :التعليم باألمثال :مثل الزارع (متى )73-0 :03
أ .د .لويس حزبون
ُسلّط انجيل اليوم األضواء على مثل الزارع ويُقسم مثل الزارع الى ثالثة مقاطع :
ي ِّ
ما هو محتوى مثل الزارع؟ (متى  :)2-3 :03أزدحم الناس على يسوع ،فصعد
)0
الى في سفينة راسية في بحيرة طبرية واخد يكلمهم عن حقيقة ملكوت هللا  ,يقابل الزارع
ثالث حاالت فاشلة أوال يُوكل بعض القمح قبل ان ينمو ،وثانيا يحترق الزرع الذي نبت
من وقته ويتوقف عن النمو بسبب اشعة الشمس الحارقة ،وثالثا يطوّ ق الشوك الزرع
الذي استطاع ان ينمو فتخنقه ،ولكن الزارع ال يتراجع ،بل يثابر حتى النهاية .يحصد
هللا ما زرع وال يمكن لكلمة هللا ان تفشل .يدل مثل الزارع على غلة او محصول الحبوب
بحسب نوعية االر  :الطريق ،واألر المحجرة ،واألر المملوءة أشوا ًكا ،واألر
أراضي عقيمة
الطيّبة .اما الثمر فيتوقّف على األر التي تستقبل البذار .فهناك ثالث
ٍ
وأر طيّبة ذات ثالثة غالّت (.)31 ،61 ،011
 (2غاية المثل )02-01 :03( :بعد التعليم بالمثل يأتي السؤال الذي طرحه التالميذ
كلّ ُمهم باألَمثال؟ وجّه يسوع االمثال ألولئك الذين يجهلون الحق الروحي
" ِّلماذا ت ُ ِّ
كالفريسيين الذين يظنون انهم يمتلكون شيئا ،فإذا هم فارغو االيدي ونفوسهم في شقاء
امام الدينونة وهذا ما يعني " َمن ليس لَه شَيء ،يُنت َ َز ُ
ع منه حتَّى الَّذي له" .فعندما نصير
على رفض المسيح تسلبنا قساوة قلوبنا الفهم القليل الذي عندنا ونزداد عمى .في حين ان
تالميذ يسوع ليسوا بحاجة الى التعليم باألمثال ،ألنهم من أهل البيت وقد فهموا الملكوت،
وهم يملكون معرفة الملكوت عن طريق اإليمان بيسوع ،لذا يهبهم يسوع معرفة اضافية
"أل َ َّن َمن كانَ لَه شَيء ،يُعْطى فيَفيض" (متى  .)07 :03ويلقي متى االنجيلي مسؤولية
العمى على البشر ،ال على هللا ،ان عدم تمييز سر الملكوت في يسوع يزيد العمى عن رؤية
هذا الملكوت" .ألنهم ال يَس َمعون وال هم يَف َهمون ".
 (3تفسير المثل ( )73-08 :03يقدم يسوع تفسيرا ً لمثل الزراع .الفريسيون سمعوه
بشكل حرفي ،والتالميذ سمعوه بطريقة أخرى بعيدا عما اعتاد عليه معلمو اليهود في
تطبيقاتهم العلمية واألخالقية .فيسوع يُشدِّّد من ناحية على الثقة بانه ال بد من اإلثمار
النهائي بالرغم من أنواع الفشل الحالية ،ومن ناحية أخرى يُشدِّّد على الدعوة بان يكون
االنسان أرضا طيّبة تُخرج ثمرا ً وافراً .

برنامج االسبوع وفعالياته 7102/2/73 – 7102 /2/06
زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
السؤال االول :هل الصحيح ان المسيحين ال يستطيعون البرهنة على صحة معتقداتهم؟
الجواب :المسيحيون ال يسعون البرهنة على صحة معتقداتهم كونهم يعتنقون ديانة تفوق مستوى
العقل .فاذا كان هللا موجود ،فهو كائن يفوق االدراك ،وهم غير قادرين على معرفته .فإذا برهنوا على
ما يؤمنون كانوا غير صادقين؛ تنقصهم الحجة ،لكن ال ينقصهم المنطق السليم .ويقول الفيلسوف
بسكال " في الوحي وضوح كافٍ لتنوير المختارين وغمو كافٍ لتبرير موقف الرافضين وإلدانتهم
دون ان يكون لهم مبرر .
السؤال الثاني قال الرّ ب يسوع" :أَح َمدُكَ يا أَبَتَِّ ،ربَّ ال َّ
ت واألَر  ،على أ َ َّنكَ أَخفَيتَ هذه
س َموا ِّ
َماء واألَذ ِّكياء" ...كيف هذا؟ هل يفرح الرّ ب لخسارة أولئك الذين ال يؤمنون به؟
األَشيا َء على ال ُحك ِّ
الجواب :هللا يريد خالص جميع البشر! لكن الحكماء واالذكياء يعترضون على الحقيقة ،ويرفضون
أن يتلقّوها ،ال يقوم هللا أبدًا على إجبارهم بل يتركهم على سجيّتهم .فإن تشرَّ دهم يقودهم ويُعيدهم
إلى الطريق ،وهم إذ يعودون إلى ذاتهم يسعون بشغف إلى النعمة اآلتية من الدعوة إلى اإليمان والتي
سبق واحتقروها في البداية .وفي هذا الصدد يقول القديس بولس الرسول " ُ
ش ْكرا ً ِِّهللِّ ،أَنَّ ُك ْم ُك ْنت ُ ْم
سلَّمْ ت ُ ُمو َها في اإلنجيل" (رومة .)02 :6
َ
يم الَّتِّي تَ َ
ُورةَ الت َّ ْع ِّل ِّ
ع ِّبيدًا ِّل ْل َخ ِّطيَّ ِّةَ ،ول ِّكنَّ ُك ْم أ َ َط ْعت ُ ْم ِّمنَ ْالقَ ْل ِّ
بص َ
أما الصغار أولئك الذين بقُوا أوفياء لهذه النعمة ،فإن ورعهم يظهر شديدًا أكثر فأكثرّ .
إن الرّ ب يسوع
المسيح يفرح إذًا بأن تكشف هذه األمور إلى البعض ولكنه يحزن لكونها تبقى مخفية عن البعض
رب َفرأَى ال َمدينة بكى ع َليها  47وقا َل(( :لَيت َ ِّك
اآلخر ،وهو ما يظهر عندما يبكي على المدينة "لمَّا اقَت َ َ
يك "(لوقا .)47-40 :02
ت أَن ِّ
ع ََرف ِّ
ب عن عَي َن ِّ
وم َطريقَ السَّالم! ول ِّكنَّه ح ُِّج َ
ت أَيضا ً في هذا ال َي ِّ

السؤال الثالث :هل البابا يخطئ؟
الجواب :عندما يتصرّ ف البابا كإنسان يخطئ  ،أي إنه ليس معصو ًما عن الخطيئة بل هو معصوم
الرسولي" وفقط في شؤون
سمي "من الكرسي الروماني
عن الخطأ أو الغلط في التعليم
الحبري الرّ
ّ
ّ
ّ
اإليمان واألخالق المسيحيّة ال في شؤون األديان األخرى وال في قضايا العلوم واآلداب .ويعلق
وماني كمرجع في إثبات العقيدة حول السيدة
القديس كيرلس اإلسكندري مستندًا إلى الحبر األعظم الرّ
ّ
ّ
مريم العذراء "ولنا شاهد ّ
حق على ذلك في األب األقدس ورئيس أساقفة المسكونة كلها .ويقول
القديس اوغسطينوس ""بطرس هو الصخر ويسوع هو صخر الصّخر" .فبطرس – وخلفاؤه
باباوات روما-صخرة الكنيسة ال بقوّ تهم بل قوّ ة الرّ بّ  ،ال بمعرفتهم بل بمكاشفة ربّانيّة ".
مالحظة :إن كانت لديك أي أسئلة أخرى ،فال تتردد في الكتابة لنا بها

االحد  :7102/2/06األحد  02من زمن السنة القداس الساعة  01:02صباحا ً.
أكليل الشاب عبد هللا ناصر مسلم على اآلنسة كالرا جميل شاهين الساعة  6:11مسا ًء.
االثنين  :7102/2/02القداس الساعة  6:11مسا ًء.
اليوم األول لمخيم الصيفي لدير الالتين من الساعة  8:31صباحا ً.
الثالثاء  :7102/2/08القداس الساعة  6:11مسا ًء.
اليوم الثاني للمخيم الصيفي في دير الالتين .
اجتماع لجنة سيدات الرعية الساعة  2:31مسا ًء.
االربعاء  :7102/2/02القداس الساعة  6:11مسا ًء.
اليوم الثالث للمخيم الصيفي في دير الالتين.
الخميس  7102/2/ 71القداس الساعة  2:11صباحا ً.
اليوم الرابع للمخيم الصيفي في دير الالتين .
اجتماع أخوية الوردية الساعة  4:31مسا ًء
الجمعة  .7102/2/70القداس الساعة  6:11مسا ًء.
اليوم الخامس للمخيم الصيفي في دير الالتين.
السبت  :7102/2/77القداس الساعة  2:31صباحا ً.
اليوم السادس للمخيم الصيفي في دير الالتين (السباحة).
قداس األربعين عن راحة المرحومة ليلى حنا منصور شاهين الساعة  07:11ظهرا ً.
اكليل الشاب عبد هللا سالمة صايج على اآلنسة جوليانا حنا زنايد الساعة  6:11مسا ًء.
االحد  :7102/2/73االحد  06من زمن السنة القداس الساعة  01:02صباحا ً.
اليوم السابع للمخيم الصيفي في دير الالتين .
عماد الطفلة سيلنا جوني حداد الساعة  6:11مسا ًء .

تنبيهات زواج
ان الشاب عبد هللا ناصر مسلم يريد ان يتكلل على اآلنسة كالرا جميل شاهين من
عين عريك وهذا هو التنبيه الثالث واألخير
ان الشاب عبد هللا سالمة صايج يريد ان يتكلل على اآلنسة جوليانا حنا زنايد وهذا
هو التنبيه الثالث واألخير•

