أخبار الرعية والبلد
*الزائرون :الثالثاء  7107/01/3قدم من تكساس السيد أسامة فؤادعرنكي  .األربعاء
 7107/01/00قــــدم مـــن كاليفورنيـــا السيد إبراهيم جريس كيلــــة برفقــــة السيد
رياض متى كيلة .أهالً وسهالً بالجميع بين أهلهم وفي بلدهم.
* المواليد :االثنين ُ 2102/01/2رزق السيد عدي فهمي العابــودي وزوجته الدكتورة
نيفين لبيب عيد بمولدتهما الجديدة واسمياها " ليديا " .الثالثاء ُ 2102/01/3رزق
السيد شادي تادرس توما حنانيا وزوجته ميشيل كرستسكي بمولودتهما البكر أسمياها
" سيــنــّـا “ .األربعاء ُ 2102/01/00رزق السيد أدهم سليمان ناصر نصر وزوجته
ميرا سليمان الحلته بمولوديهما البكـر التوأم أسمياهما " كريس" و" مكسيم"-مبروك،
ونتمنى لكافة المواليد أن ينموا في السن والفهم والحكمة والنعمة والحظوة عند هللا
والناس.
*رحلة الى دير رافات بمناسبة عيد سيدة العذراء سلطانة فلسطين
االحد  2102/01/22تحتفل األبرشية البطريركية الالتينية في القدس بعيد شفيعتها
سيدتنا مريم العذراء سلطانة فلسطين ،في مزارها في دير رافات .االنطالق الساعة
 2011والفطور في محطة االستراحة ثم القداس اإللهي والدورة التقليدية الساعة صباحا ً
 01031صباحا ً ويليه تناول وجبة الغذاء ثم التوجه لزيارة األماكن االثرية في قيسارية
البحرية .لالستفسار االتصال بالسكرتيرة السيدة ماري على رقم الهاتف .2301232
مشروع إنشاء غرفة خاصة لمدرسة االحد والتعليم المسيحي :بمساهمة مؤسسة الرؤية
العالمية ت ّم أنشاء قرب مسرح دير الالتين في بيرزيت غرفة خاصة مج َّهزة بطاوالت
وكراسي وخزائن وحاسوب وجهاز عرض  Projectorولتفعيل فئة البراعم التي بلغ
عددهم نحو  01طالب وطالبة.
مشروع مركز الثقافي الشبابي :بمساهمة مؤسسة الرؤية العالمية ت ّم انشاء المركز
الثقافي الشبابي في مركز االب أنطون بوزو في حي إسكان دير الالتين في بيرزيت
مجهزة بمكتبة ،وذلك إلنعاش الروح الدينية والثقافية واالجتماعية بين الشباب من خالل
ندوات ولقاءات وفعاليات مختلفة.
*اختتام المئوية األولى للظهورات المريمية األخيرة في مدينة فاطيما البرتغالية الجمعة
 :2102/01/03بهذه المناسبة وجه البابا فرنسيس ندا ًء للمؤمنين قال فيه:
األول كي تصلوا مسبحة الوردية على نية السالم في العالم".
"أدعوكم خالل شهر تشرين ّ
وأضاف" :لتح ِّّرك الصالة النفوس األكثر عنفًا كي يزيلوا العنف من قلوبهم وكلماتهم
وتصرفاتهم ،ويبنوا جماعات غير عنيفة تعتني بالبيت المشترك .فال شيء مستحيل إن
تو ّجهنا إلى هللا بالصالة .يمكن للجميع أن يكونوا صانعي سالم".

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 739

االحد  72للسنة
7107/01/01

االحد  72للسنةَ :مثَل َوليمة ال َم ِلك ورفض الدعوة (متى )01- 0 :77
أ.د .لويس حزبون
يسلط أنجيل االحد األضواء على دعوة هللا لوليمة عرس الملكوت لجميع الناس ،والجواب
الشخصي المطلوب من كل واحد .ونتناول هنا التطبيق الروحي للدعوة وثوب العرس.
 )0الدعوة الى وليمة العرس :هللا يريد خالص جميع الناس كما جاء في تعليم بولس الرسول
ق " ( 0طيموتاوس  ،)1 :7وهو
عرفَ ِة ال َح ّ
"هللا يُريدُ أَن يَ ْخلُ َ
ص جَمي ُع الن َّ ِ
اس ويَبلُغوا إِلى َم ِ
يدعو الجميع إليها من جميع االجناس والطبقات ،االبرار واالشرار ،القديسين والخاطئين.
فدعوة الملك ال تستبعد أحدا ً بمن فيهم الخطأة أنفسهم (متى  .)03-9 :9وعليه فإننا نستنتج
أنَّ هللا ال يهمل شعبه ،بل الشعب هو الذي يرفض إلهه .الجميع مدعوون الى الكنيسة كما في
الشبكة التي جمعت من كل جنس (متى .)13-37 :03
كما دعا يسوع اليهود دعانا جميعًا ،فإنه ال يمل من إرسال عبيد لدعوتنا لهذا العرس بكل
ً
عامال فينا .يدعونا خالل خدّامه وإنجيله واألحداث المحيطة بنا ،ويتّكلم
طريقة لكي نقبَّله
َ
ف على
بروحه فينا .إنه "واقف على الباب يقرع" كما ورد في سفر الرؤية " ها َءنَذا واقِ ٌ
س ِم َع أ َ َحدٌ صَوتي وفَت َ َح الباب ،دَ َخلتُ ِإلَيه وتَعَشَّيتُ معه وتَعَشَّى معي"
قرعُه ،ف ِإن َ
ب أَ َ
البا ِ
(رؤية  ،)71 :3ينتظر أن ندخل به إلى قلوبنا ،وننعم باالتّحاد معه! فال يجوز ان نتذرع بأعذار
مختلفة من مشاغل الحياة (العمل ،المصالح ،العائلة) لرفض الدعوة الملكية.
 )7ثوب العرس :ليس الكل يقبل نعمة هللا التي تقدّسه ،بل قليلون هم الذين يقبلونها
ويتجاوبون معها ويلبسون ثوب العرس .فثوب العرس هو نداء إلى االيمان والعمل ويعلق
القديس يوحنا الذهبي الفم " ثوب العْرس هو الحياة الداخليّة المقدّسة والمعلنة خالل
مدعوين ونقول "نعم" على مستوى الكالم ،بل ال
التصرفات العمليّة" .فال يكفي أن نكون
ّ
ّ
بدَّ من العمل .وفي هذا الصدد يقول القديس ايرونيموس "ثوب العرس بمثابة وصايا الرب
واألعمال التي تت ِ ّمم الناموس واإلنجيل" ويعلق القديس اوغسطينوس "من يأتي إلى وليمة
العرس بدون ثوب العرس إنّما هو ذاك الذي له إيمان بدون حب " ،فال عجب ان يوصينا
بولس الرسول انه علينا ان نلبس المسيح " :ف ِإنَّكم جَميعًا ،وقَ ِد اعت َ َمدت ُم في المسيح ،قد
اإلنسا َن الجَديد َ الَّذي
لَ ِبست ُ ُم المسيح" (غالطية  )77 :3ونلبس االنسان الجديد“ :فَتَلبَسوا ِ
صور ِة هللاِ في ال ِب ِ ّر وقَداس ِة ال َحقّ"(أفسس  .)71 :1فالخالص ليس عملية تلقائية
ُخ ِل َ
ق على ُ
قائمة بذاتها ،انما تتطلب التجاوب مع نِعّم هللا وعطاياه.

زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
سم متى انجيله الطاهر؟
السؤال االول :كيف ق ّ
سم متى انجيله الى مقدمة وهي روايات الطفولة ( )7-0وخمس خطب كبرى،
الجواب :يق ّ
ع هذا الكَالم" (72 :7؛ 0 :00؛ 13 :03؛ :09
ويذيّل كال منها بهذه العبارة "ول َّما أَت َ َّم يسو ُ
0؛  .)0 :72تفصل بين هذه الخطب مجموعة روايات أي اعمال وأقوال ليسوع .فإنجيل متى
يُرينا يسوع مقتدرا باألقوال (خطب) واالعمال (معجزات) كما وصفه تلميذي عمواس " مـــا
ب
ص ِبيَسو َ
يَخت َ ُّ
ع النَّ ِ
ري ،وكــــانَ نَبِيّا ً ُمقتَدِرا ً علـــــى العَ َمــــ ِل والقـــو ِل ِعندَ هللاِ والشَّع ِ
اص ّ
ُك ِلّه"( .لوقا .)09 :71

السؤال الثاني  :كيف يُمكن ان نحلل إنجيل متى؟
الجواب  :يمكن ان نحلل انجيل متى الى مقدمة وقسمين.
المقمة ( )7-0روايات الطفولة (سر يسوع ).
القسم األول )02-3( :يسوع ينادي بملكوت هلل ويمهّد للكنيسة.
( ) 1-3االنتقال من العهد القديم الى العهد الجديد.
( )7-1العظة على الجبل.
( )9-2عشر معجزات .
( )01خطبة حول الرسالة (.)01
( )07-00يسوع في الرسالة.
( )17-0 :03خطبة في سبعة أمثال.
( )02-03:13شهادة قيصرية فيلبس
القسم الثاني ( )72-07الجماعة في ملكوت هللا.
( )77 :07-03 :02شهادة الجماعة لربّها.
( )02خطبة في الحياة الجماعية.
( )73-09من الجليل الى اورشليم.
 71-71اإلعالن عن مجيء الملكوت بوجه نهائي في يسوع.
( )72-72سر الفصح يفتتح الملكوت.

السؤال الثالث :ما هو أثر إنجيل متى في حياة الكنيسة الناشئة؟
الجواب :كان إلنجيل متى نفوذ أدبي شامل وعميق في حياة الكنيسة األولى حتى القرن الثاني.
وقد استوحى الكتّاب االولون ،على وجه خاص ،من األقوال التي وجدوها في انجيله ،فهي
ذات قيمة كبرى في نظرهم ،ألنها تمثل تعليم الرب ،الذي يقوم عليه الدين المسيحي ،وبقي
إنجيل متى االنجيل المثالي الى أواخر القرن الثاني .فكان المسيحيون األوائل يجدون فيه
التعليم الذي يكيّف المواقف المسيحية ،فأصبح انجيل متى مقياس الحياة المسيحية.
مالحظة :إن كانت لديك أي سؤال فال تتردد في الكتابة لنا بها.

برنامج االسبوع وفعالياته 7107/01/77-01
االحد  :7107/01/15االحد  72من زمن السنة القداس  10:15صباحا ً.
 اختتام المئوية األولى للظهورات المريمية األخيرة في مدينة فاطيما.
االثنين  :7107/01/16قداس نحو الساعة  2:11مسا ًء عيد القديسة مرغريتا.
الثالثاء  :7107/01/17القداس الساعة  2:11مسا ًء.
 عيد القديس أغناطيوس االنطاكي االسقف الشهيد.
اجتماع لجنة سيدات الرعية الساعة  1:11مسا ًء مع األخت هنرييت.
االربعاء  :7107/01/18القداس الساعة  2:11مسا ًء.
 عيد القديس لوقا االنجيلي.
سهرات انجيلية مع تالوة السبحة الوردية في البيوت بعد القداس مباشرة .

الخميس  7107/01/19القداس الساعة  7:01صباحا ً عيد اللص اليمين.
 اجتماع براعم مدرسة األحد من الساعة  2:11 – 1:11مسا ًء تحت
اشراف األخت ميرا.
 اجتماع أخوية الوردية الساعة  1:11مسا ًء تحت اشراف األخت هنرييت.
الجمعة  7107/01/20القداس الساعة  2:11مسا ًء.
 رحلة لطلبة اول مناولة والتثبيت للمشاركة في يوم الكتاب المقدس المسكوني الرابع
في قصر المؤتمرات – بيت لحم من الساعة  7:11 – 9:31بعد الظهر.
 محاضرات في جامعة بيت لحم.
السبت  :7107/01/21القداس الساعة  2:11مسا ًء.
 الجوقة الساعة  1:11- 1:11مسا ًء مع الشماس واالخت مريم.
 اجتماع الشبيبة االعدادية  1:11مسا ًء مع اللجنة اإلعدادية واألخت ميرا.
 اجتماع الشبيبة الثانوية الساعة  1:11مسا ًء مع اللجنة الثانوية واالخت مريم.
لقاء الشبيبة الجامعية الساعة  7:11مسا ًء مع األخت ميرا واالخت مريم والشماس يزن
بدر.
االحد  :7107/01/22االحد  79من زمن السنة القداس الساعة  01:01صباحا ً.
األحد العالمي لإلرساليات ول ّمة الصينية مخصَّصة لهذا الهدف.
مكرس لصالة السبحة الوردية حيث تقام سهرات انجيلية مع تالوة
 شهر تشرين األول ّ
السبحة الوردية في البيوت بحسب طلب العائلة.

