أخبار الرعية والبلد
* الزائرون اإلثنين  3114/11/32قدمت من كاليفورنيا السيدة سمر سالم كيلة وهبة
برفقة زوجها كمال وهبة وإبنتهما دينا كمال وهبة – أهالً وسهالً بهم بين أهلهم وفي
بلدهم.
*المغادرون الثالثاء  3114/11/37غــــادرت إلـــــى مدينــــة السلط  /األردن السيدة
وداد يوسف علوش لوح – رافقتها السالمة.
*رحلة الى دير رافات بمناسبة عيد سيدة العذراء سلطانة فلسطين- :
األحد  3114/11/32تحتفل األبرشية البطريركية الالتينية في القدس بعيد شفيعتها سيدتنا
مريم العذراء سلطانة فلسطين ،في مزارها في دير رافات .االنطالق الساعة 4:11
والفطور في محطة االستراحة ثم القداس اإللهي والدورة التقليدية الساعة  11:21ثم
التوجه لزيارة األماكن االثرية في قيسارية البحرية ويليه تناول وجبة الغداء.
*مطلوب مبادرة من فئة الشبيبة اإلعدادية للتحضير لعيد يسوع الملك- :
إستعدادا لإلحتفال بعيد يسوع الملك في  3114/11/32مطلوب من فئة الشبيبة اإلعدادية
تحضير عمل معين ليسوع الملك ويمكن ان يكون العمل اما فيديو او ترتيلة أو لوحة وذلك
للتعبيرعن محبتهم وإ نتماءهم ليسوع الملك شفيع الشبيبة وعرضها لمدة  2دقائق في
عيد يسوع الملك وللتنسيق شريطة أن ال تتعدى مدة العمل يوم األحد القادم الموافق
 ،3114/11/5وإلى األمام يا فئة الشبيبة اإلعدادية.
* دورة إعادة تدوير فني- :
االثنين  3114/11/2تفتتح دورة إعادة تدوير بطريقة فنية الى سيدات وفتيات تحت
اشراف األخت هنرييت ،رئيسة راهبات الوردية في بيرزيت  ،وذلك في مركز األب أنطون
بوزو ،ويتم التسجيل عند األخت هنرييت او في المركز .

* بطريرك القدس للروم األرثوذكس ثيوفيلوس الثالث ،في الفاتيكان:
االثنين  3114/11/32إ ستقبل البابا فرنسيس ،بطريرك القدس للروم األرثوذكس
ثيوفيلوس الثالث ألول مرة في الفاتيكان ،وقال البابا أتمنى أن يُعترف بمختلف الجماعات
المسيحية في األرض المقدسة كجزء أساسي من المجتمع ،وأن يحملوا كمواطنين
ومؤمنين ،إسهامهم في سبيل الخير الع ام وبناء السالم من خالل االلتزام كي يكونوا
صانعي مصالحة ووفاق .وهذا اإلسهام سيكون أكثر فعاليّة بقدر ما سيتحقق تناغم أكبر
بين مختلف الكنائس في المنطقة .

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 471

األحد  21للسنة
3114/11/32

الو ِص َّيةُ الكُبرى :محبة هللا ومحبة القريب (متى )71-27 :33
األحد  21من السنةَ :
أ.د .لويس حزبون
الو ِصيَّةُ الكُبرى ،وهي محبة هللا ومحبة القريب.
يسلط إنجيل االحد األضواء على َ
الو ِصيَّةُ الكُبرى في
أجاب سيدنا يسوع المسيح على سؤال من أسئلة الربانيين وهو "ما هي َ
الشَّريعة؟" ،وبيَّن لهم ان الدين عالقة حب ،إذا كنَّا حقيقة نحب هللا ونفوسنا وقريبنا ،فإننا
نحفظ الوصايا كما جاء في تعليم يسوع المسيح " إذا كُنت ُم ت ُِحبُّونيَ ،ح ِفظت ُم َوصاياي" (يوحنا
.)15/17
والوصايا العشرة تعلن مطالب محبة هللا والقريب حيث ان الوصايا الثالثة االولى تتعلق أكثر
بمحبة هللا ،والوصايا السبع االخرى تتعلق بمحبة القريب ،وكلها يجب ان تشرح بنظرة ايجابية
أي في ضوء الوصية المزدوجة الواحدة ،وصية المحبة .وفي هذا الصدد كتب الكاتب الروسي
تولستوي الى غادي "هذه الشريعة أعلنها حكما ُء الكون جميعًا ،رومانًا كانوا أم إغريقًا أم
يهودًا أم صينيين أم هندوسيا .وأعتقد أن أجلى صياغة لهذه الشريعة جاء بها المسيح ،الذي
أكد حتى إنها تل ِ ّخص الناموس واألنبياء".
يجب ان نركز على كل ما نستطيع ان نفعله إلظهار محبتنا هلل ولآلخرين بدال من القلق عما
ال يجب ان نفعله  .هذه الوصية واحدة تتخذ وجهتين :هللا والقريب .ال حب من دون اآلخر .إذ
يحب إخوانه في اإلنسانية أيضاً ،ألن محبة اإلنسان هلل ت ُترجم
كل من يحب هللا ،يجب أن
ّ
بمحبته إلخوانه بني البشر ،وبدون محبتنا بعضنا لبعض كما أوصانا هللا ،تكون محبتنا ناقصة
وإيماننا غير كامل.
َ
ب بَعضُنا بَعضًا أل َ َّن ال َم َحبَّة ِمنَ هللا
ويؤكد الكتاب المقدس ذلك بقوله " أَيُّها ِ
األحبَّاء ،ف ْليُ ِح َّ
اّللَ َمحبَّة"(1يوحنا .)4 :7
ب َمولودٌ هلل
ف هللا ألَنَّ ّ
عر ِ
وعارف بِاهللَ ،من ال يُ ِح ّ
ٌ
و ُك َّل ُم ِح ّ ٍّ
ب لم يَ ِ
تقوم محبتنا بالمحافظة التامة على الوصايا (يوحنا .)15 /17
نجد ان الناس في أيامنا يشدّدون على المحبة للناس او االحسان إليهم ولكنهم ينسون واجب
المحبة هلل .والرب يربط االثنين في األهمية ،فعمل الخير ال يعتبر بديال للديانة ،بل يجب ان
تتكون من الممارسة ألعمال المحبة .يدعونا يسوع الى ان نحب هللا
يصدر عنها .فالحياة
ّ
وإخوتنا .فبحفظ االنسان هاتين الوصيتين يحفظ االنسان عشر الوصايا ،فهما خالصة الوصايا
الم يَكونُ م َعكُم.
العشرة وكل الشرائع األدبية في العهد القديم .و ِإلهُ ال َمحبَّ ِة وال َّ
س ِ

برنامج االسبوع وفعالياته من  3114/11/32إلى 3114/11/5
زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
الو ِصيَّةُ الكُبرى (متى )23 :33؟
السؤال األول :لماذا تعتبر وصية المحبة هي َ
الجواب :الوصية من أعظم الوصايا ،ألنها ترتكز على محبة اإلنسان هلل ،ومحبة اإلنسان
يحب إخوانه في اإلنسانية أيضاً .ألن محبة
ألخيه اإلنسان .حيث ان كل من يحب هللا ،يجب أن
ّ
اإلنسان هلل ت ُترجم بمحبته إلخوانه بني البشر ،وبدون محبتنا بعضنا لبعض كما أوصانا هللا،
األحبَّاء،
تكون محبتنا ناقصة وإيماننا غير كامل .ويؤكد الكتاب المقدس ذلك بقوله " يُّها ِ
ف
ب َمولودٌ هلل
ب لم يَع ِر ِ
وعارف بِاهلل َمن ال يُ ِح ّ
ٌ
ف ْليُ ِح َّ
ب بَعضُنا بَعضًا ألَنَّ ال َم َحبَّةَ ِمنَ هللا و ُك َّل ُم ِح ّ ٍّ
ب هللا)) وهو
هللا ألَنَّ ّ
اّللَ َمحبَّة (1يوحنا  .)4 :7وأيضا ً يقول الكتاب " :إِذا قا َل أَحَد(( :إِ ِنّي أ ُ ِح ُّ
ب هللا َ وهو ال يَراه "
يُب ِغ ُ
ب أَخاه وهو يَراه ال يَستَطي ُع أَن يُ ِح َّ
ض أَخاه كانَ كا ِذبًا ألَنَّ الَّذي ال يُ ِح ُّ
(1يوحنا .)31 :7

السؤال الثاني :هل الهالك او الجحيم هو مبادرة من هللا؟
الجواب :هللا هو أب ط ِيّب ورحيم من دون حدود .ولكنّ اإلنسان ،المدعو لإلجابة عليه بكامل

ويهرب بذَ ِلك ولألبد من
حريته ،يستطيع لألسف أن يختار الرفض النهائي لحبّه ومغ ِفرته،
ُ
شراكة الفرح معه .هذه هي تحديدا ً الحالة المأساويّة التي تحدّدها العقيدة المسيحيّة عندما
تتحدّث عن الهالك أو الجحيم .إنّها ليست عقابا ً من هللا بقدر ما هو حصاد اإلنسان لما زرعه
في هذه الحياة .لذا ال يجب اعتبار "الهالك" مبادرة من هللا ،ألن هللا في محبته الرحومة ،ال
يرغب إال خالص ك ّل البشر الذين خلقهم .في الحقيقة هي الخليقة التي تغ ِلق ذاتَها على محبته.
" اإلدانة" هي بالتحديد البعد النهائي عن هللا والذي يختاره اإلنسان نفسه بكامل حريته،
ويؤكده بالموت الذي يخت ُم الى األبد هذا الخيار .حكم هللا يؤكد هذا الوضع.

السؤال الثالث  :ما الفرق بين الحصول على شيء من اإلنسان أو من هللا؟
أوالً عن رغبة َمن يطلب
الجواب  :عندما تتوجّه بالطلب إلى إنسان ،يجب أن يعبّر الطلب ّ
وعن حاجته .كما يجب أن تستعطف قلب َمن ترجو حتّى تجعله يستسلم .اما عندما نصلّي
فليس علينا أن نهت ّم إلظهار رغباتنا أو حاجاتنا أمام هللا الذي يعرف ك ّل شيء .هذا ما قاله
سيد ،بُغيَتي كلها أَما َمك وتنهدي ال يَخفى عليك" (مزمور :23
ب :أيها ال ّ
صاحب المزمور للر ّ
 .)11ونقرأ في اإلنجيل" :أَباكُم يَعلَ ُم ما ت َحتاجونَ إِلَيه قب َل أَن تَسأَلوه" (متى  .)3 :2وال
بشري إلى تغيير مشيئة هللا ليريد ما لم يكن يريده في البداية ألنّه قيل في سفر
نسعى بكالم
ّ
يس هللاُ إِنسانًا فيَكذِب وال ابنَ بَش ٍَّر فيَندَم" (عدد .)12 :32
العدد" :لَ َ
مالحظة :إن كانت لديك أية سؤال فال تتردد في الكتابة لنا بها.

األحد  :3114/11/32األحد  21من زمن السنة القداس  10:15صباحا ً.
 رحلة الى دير رافات بمناسبة عيد سيدة العذراء سلطانة فلسطين حيث يكون االنطالق
الساعة  4:11صباحا ً حسب التوقيت الجديد.
االثنين  :3114/11/21القداس نحو الساعة  2:11مسا ًء.
 اجتماع لجنة تطوير المقبرة الساعة  11:11صباحا ً.
 اجتماع األخوية الجامعية الساعة  2:11مسا ًء.
الثالثاء  :3114/11/21القداس الساعة  2:11مساءً.
 اجتماع لجنة سيدات الرعية الساعة  5:11مسا ًء مع األخت هنرييت.
االربعاء  :3114/11/1القداس الساعة  2:11مسا ًء  -عيد جميع القديسين.
 سهرات انجيلية مع تالوة السبحة الوردية في البيوت بعد القداس مباشرة .
الخميس  3114/11/3تذكار الموتى المؤمنين.
 القداس األول لطلبة المدرسة الساعة  2:11صباحا ً.
 القداس الثاني للرعية الساعة  2:11مسا ًء.
 اجتماع براعم مدرسة االحد من الساعة  2:11 – 7:11مسا ًء مع األخت ميرا.
 اجتماع أخوية الوردية الساعة  5:11مسا ًء تحت اشراف األخت هنرييت
الجمعة  3114/11/2القداس الساعة  2:11مسا ًء اول جمعة من الشهر.
 تدريب طلبة اول مناولة (الصف (4مع األخت مريم الساعة  11:11- 2:11صباحا ً.
 تدريب طلبة التثبيت (الصف  )2مع األخت ميرا الساعة  11:11- 2:11صباحا ً.
 طلبة اآلنسة ايفا جمال شاهين على الشاب طوني أبو خضر او خليل الساعة 5:11
مساء.
السبت  :3114/11/7القداس الساعة  2:11مساء .مناولة المرضى وبيت المسنين
 احتفال في بيت المسنين في الطيبة مع غبطة البطريرك ميشيل الساعة  2:11مسا ًء.
 اجتماع الشبيبة االعدادية  5:11مسا ًء مع اللجنة اإلعدادية واألخت ميرا.
 اجتماع الشبيبة الثانوية الساعة  5:11مسا ًء مع اللجنة الثانوية واالخت مريم
 لقاء الشبيبة الجامعية الساعة  4:11مسا ًء مع األخت ميرا واالخت مريم والشماس
يزن بدر.
األحد  :3114/11/5األحد  21من زمن السنة القداس الساعة  11:15صباحا
مكونة من العائالت التالية :كيلة،
 صالة ذكرى امواتنا المؤمنين من حمولة امعيد ّ
بربار ،عيد ،عايد ،صايج ،علوش ،فرح ،أبو دية ،حجة ،جادهللا.

