أخبار الرعية والبلد
* الزائرون :الخميس  7314/11/03قدم من هيوستن -تكساس السيد أسامة فؤاد عرنكي –
أهالً وسهالً به بين أهله في بلده.
*المغادرون :األربعاء  7314/11/72غادر الى كاليفورنيا السيد إبراهيم جريس كيلة ،الجمعة
 7314/17/1غادر الى فلوريدا السيد عصام يعقوب سعد رافقتهما السالمة.
* خطوبة السبت  :7314/17/7تمـــــت في جفنا خطوبة الشاب نائل نقوال جنحو على اآلنسة
لمـــا هاني إميـل امعيد .مبروك وعقبال الفرحة الكبرى.
*الوفيات :الخميس  7314/11/70إنتقل الى رحمته تعالى في عمان السيد رامي نهاد الحجة
عن عمر ( )30سنة ،له الراحة األبدية ولذويه طول البقاء وعزاء اإليمان.
* رزنامة السالم والخير لعام  7312متوفرة في ثالثة أماكن حيث يُرصد ريعها للعائالت
الفقيرة والمحتاجة.
 سكرتارية رعية الالتين. سكرتارية المدرسة البطريركية في بير زيت. محالت سعادة.* لجنة جديدة لتطوير المقبرة :تم اجتماع عام لجميع الراغبين في االنضمام الى لجنة تطوير
المقبرة المسيحية في بيرزيت في دير الالتين االحد  7314/11/12تم انتخاب لجنة جديدة مكونة
من  10عضو يضم فيها ممثلين من الكنائس والبلدية وغيرهم من وجهاء البلد .وسيتم االجتماع
القادم  .7314/17/4اما أعضاء اللجنة الجديدة فهم .1 :كاهن رعيـة الـالتيـن  /األب لويس
مفـوض  /أنطون متري عبد هللا وعصام يعقوب سعــد  .0قسيس
حزبون  .7كاهن رعية الروم أو ّ
رعية البروتستانت او المفوض  /زاهي نـــاصر  .7مفوض عن بلديــــة بيرزيت  .3عــــودة
ســليمـــان مســـلم  .6عصــــــام يـــوسف ربيــع  .4نبيــل لويس نعمة هللا عودة  .2نـاجــــح
عــــازر أيوب بربار  .2مـاهـر موسى داؤود أبو ديـة  .13فيفيـــــــان أنــــــور حـــــداد.11مقبـل
سـالمة يعقـوب زيــادة  .17فــــــــادي فخـــــري سعادة.10مـــــاهر بطــرس شحــــــادة .17
عمــــر يعقـــــوب زيـــــــادة
* مشروع ترميم آبار دير الالتين :الخميس  7314/11/70ت ّم ترميم آبار دير الالتين من شقوق
وقصارة وتنظيف لكي تستقبل اآلبار مياه االمطار الستخدامها لدى قطع المياه خاصة في فصل
الصيف.
* مشروع ترميم مراجيح بستان الدير الخميس 7314/11/03 :ت ّم ترميم المراجيح القديمة في
بستان الدير لتستقبل براعم مدرسة االحد وأطفال الرعية كل يوم خميس شاكرين للمتبرعين
لسخائهم ودعمهم.
*جائزة ألجمل شجرة الميالد :بمناسبة عيد الميالد ورأس السنة الجديدة سيقدِّّم كاهن الرعية
المصوتين لها من خالل فيسبوك
جائزة قيّمة ألجمل شجرة عيد ميالد تحصل على أكبر عدد من
ّ ِّ
الرعية .وبناء عليه يُطلب من المشتركين ارسال صورة عن شجرة الميالد او المغارة الميالد الى
الفيس بوك التاليFacebook: Louis Hazboun :
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األحد األول للمجيء
7314/17/0

االحد األول لزمن المجيء :مجيء الرب والسهر (مرقس )04-00 :10
أ.د .لويس حزبون
يسلط إنجيل االحد األضواء (متى  )03-17 :73على أهمية السهر الذي يدعو السيد المسيح اليه في
حديثه عن مجيئه األخير ترقبًا للقاء معه ،ومن هنا نتساءل كيف نعيش في السهر انتظارا لمجيء
المسيح؟ هناك أربع طرق في السهر انتظارا ً لمجيء المسيح:
الطريقة األولى -االستعداد :السهر هو ان يكون المؤمن على أُهبة االستعداد لعودة الرب :يوصي
أي يوم
يسوع تالميذه ويحثهم على اليقظة استعدادا لمجيئه الثاني" .فاسهروا إذاً،
ٍ
ألنكم ال تعلمون ّ
يأت ّي سيّدكم" (متى  .)77 :77فإ ّن مجيء ابن اإلنسان سيكون مفاجئاً ،شأن مجيء لص الليل (متى
 ،)77 -70 :77ومثل السيد الذي يعود أثناء الليل دون إخطار سابق لخدمه (مرقس .)06 -03 :10
والمسيحي شأنه شأن البواب األمين ،ينبغي له أن يسهر ،أي أن يمكث متأهّبا ً ويظل على استعداد
الستقبال الرب .والواقع إن مجيئه الثاني هو أهم حادث في حياتنا ،فنتائجه تبقى الى االبد ،وال يمكن
ان نؤجل االستعداد له ألننا ال نعلم متى سيحدث .نحن ساهرون ومصابيحنا مشتعلة ننتظر عودتك أيها
الرب.
الطريقة الثانية  -الحذر من التجارب اليوميّة  :يتطلب السهر أيضا المثابرة في االنتظار لعودة
يسوع عن طريق الكفاح ضد التجارب اليومية .ويظهر يسوع نموذجا ً بارزا ً لليقظة في لحظة التجربة،
جربَة"
بقدر ما يظهر تخاذل التالميذ ُمهملين توصيات معلّمهم" :إِّسهَروا و َ
صلُّوا لِّئ َال تَقَعوا في الت ِّ
(متى  .) 71 :76وال يتردد القديس بطرس في الحث على الحذر إزاء أخطار الحياة الحاضرة بقوله" :
ص َمكم كاألَس ِّد الزائ ِِّّر يَرود ُ في َ
ب فَريس ٍة لَه " ( 1بطرس :3
بليس ًخ ْ
طلَ ِّ
كونوا قَنوعي َن ساهِّرين .إِّن إِّ َ
ْف وال سُكْر ،وال فاحِّ شَة ٌ وال فُجور ،وال
ِّ " .)2لنَس ِّْر سيرةً كَريمةً كما نَسي ُر في َوضَحِّ النهار .ال قَص ٌ
سد" (رومة .)10 :10
خِّ صا ٌم وال َح َ
الروح.
الطريقة الثالثة  -الصال ِّة والد ِّ
الروح :يتطلب السهر أيضا الصال ِّة والدُّعاءِّ في ُّ
ُّعاء في ُّ
يوضح مرقس االنجيلي ان السهر يكون في سبيل الصالة .فتمضية الليل في الصالة السهر يتطلب ايضا ً
الروح ،ولِّذ ِّلكَ
حين أَنواعَ الصال ِّة والدُّعاءِّ في ُّ
عقد سهرات الصالة او السهرات االنجيلية "أَقيموا كُل ٍ
تَنبهوا وأَحيُوا اللي َل ُمواظِّ بينَ على الدُّعاءِّ " (أفسس  )12 :6اقتداء بما كان يفعله يسوع "وفي تِّلكَ
صلِّّي ،فأ َ ْحيا اللي َل كُله في الصال ِّة  "ه" (لوقا .)17 :6
ب ِّإلى ال َجبَ ِّل ِّلي ُ َ
األ َي ِّام ذَ َه َ
الطريقة الرابعة  -العمل بضمير حي :السهر يتطلب العمل بضمير حي ما نعمله ضد العادات
لكيال تتحول هذه العادات الى سبات عميق يُخدّرنا ،بل علينا ان نعيش االنتظار بحيث ال يمضي يوم
وشهر وسنة ونحن ال نعمل شيئا ،بل كما قال البابا ا بندكتس السادس عشر" نحن بحاجة إلى النهوض
وإعادة اكتشاف معنى هدف كياننا"

زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
السؤال االول :ما الفرق بين الرجاء واالمل؟
الجواب :األمل هو بشري يعتمد على مجريات األحداث ،الرجاء هو إلهي يعتمد على وعد هللا .األمل
قد يخيّب صاحبه ،الرجاء ال يخيّب صاحبه .األمل يطلب منا االنتظار مترقبًا ،الرجاء يطلب منا العمل
ساعيًا .األمل يعتمد على ما هو مادي بينما الرجاء يعتمد على ما هو روحي .المسيحية ليست ديانة
أمل ،بل ديانة رجاء كما يقول جان فانييه مؤسس إيمان ونور .بدون رجاء ال توجد مسيحية.
والمسيحية بدون رجاء ال تعني شيئ ًا .كلمة رجاء هي كلمة أقوى وأعمق من كلمة أمل .الرجاء هو
أن نرجو عندما تنقطع آخر بارقة أمل.الرجاء أقوى وأعمق من األمل .ورجاء يتحول الى صلوات
وأدعية .وقال البابا فرنسيس للشباب في لقاء الشبيبة في البرازيل" :البسوا الرجاء وسيكون كل يوم
منيرا".
من ايام حياتكم نيّ ًرا ولن يكون أفقكم مظل ًما بعد اليوم ،بل
ً

سا ٍن آتِّيًا إلَى العَالَم" (يوحنا .)2 :1
ير كُل إن َ
السؤال الثاني :النور هو الذي "يُنِّ ُ
الزمن ،ظه َر في جسدِّه
األزلي ،النو ُر الذي ال زمنَ له ،والذي ظه َر في
الجواب :أقولُ هو النو ُر
ِّ
ّ
و َخف َِّي في طبيعتِّه ،النو ُر الذي أحا َ
العالم منذ
وس في طريق .النو ُر الذي كا َن في
ِّ
ط بالرعا ِّة ،وقادَ ال َم ُج َ
يعر ْفه العالم .النو ُر الذي أتى إلى خاصتِّه ولم تقبَلْهُ خاصت ُه.
البدء ،والذي به كُ ّ ِّونَ العالم ،ولم ِّ

يك" (أشعيا
أشرقَ َ
علَ ِّ
ب قَد َ
السؤال الثالث :ما معنى المجد في نبوءة اشعيا "َ َمجدَ الر ّ ِّ
.)1 :63
الصليب الذي به ُم ِّ ّجدَ المسيح .أقولُ هو بها ُء مج ِّد اآلب ،كما قا َل هو،
الرب" هو
الجواب" :مجد ُ
ُ
ّ ِّ
سيُ َم ِّ ّجدُهُ هللاُ فِّي ذَاتِّهِّ" (يوحنا :10
ان َو ُم ِّ ّجدَ هللاُ فِّيهَِّ .و َ
عشيةَ آالمِّه الوشيكةِّ" :اآلنَ ُم ِّ ّجدَ اب ُن اإلن َ
س ِّ
فصليب المسيحِّ هو المجد ُ ،نعم وهو ارتفاعُه.
ب مجدًا.
ُ
 .)07-01وقد سمى هنا ارتفاعَه على الصلي ِّ
اس أج َم ِّعينَ " (يوحنا .)07 :17
"وأنَا إذَا ُرفِّعْتُ مِّن
ِّ
ولهذا قالََ :
األرض جَذَبْتُ إلي الن َ

السؤال الرابع" :إنّ هللا محبّة" ( 1يوحنا " .)2 :7وما هي المحبّةُ ،يا تُرى؟"
َـف ،الصال َح مصد َر ك ِّ ّل خير،
ب؟ الصال َح الـذي ال يُوص ُ
ب .وماذا نُحِّ ُّ
الجواب :المحبّة ُ هي ما به نُحِّ ّ

ق الصال َح ُمب ِّدعَ ك ِّ ّل صالح .فَ ْليَمألْكَ هو بالمسرة ،فمنه ك ُّل شيءٍ تجد ُ فيه المسرة .ما عدا الخطيئةَ
الخال َ
َ
َ
َ
طبعًا .ألن الخطيئة هي الشي ُء الوحيد ُ الذي لم يأتِّكَ منه .ما عدا الخطيئة ،فمنه ك ُّل ما لكَ .
أربع شمعات آحاد زمن المجيء :فالكنيسة تحتفل بهذا الزمن على مدار أربع آحاد والتي بها يقرأ من
الكتاب المقدس قراءات خاصة ،ويُضاء في االحد االول شمعة ثم في االحد الثاني شمعتان واالحد
الثالث ثالث شمعات وفي االحد الرابع اي اسبوع قبل الميالد فيُضاء أربع شمعات معلنين بذلك مجيء
الميالد.

 مالحظة :إن كانت لديك أية سؤال فال تتردد في الكتابة لنا بها.

Email: abunalouis@latin.org.il

برنامج االسبوع وفعالياته من  7314/17/0إلى 7314/17/13
االحد  :7314/17/0االحد األول للمجيء القداس 10:15صباحا ً.
 عيد العذراء الحبل بال دنس ،شفيعة الرعية  ،يترأس القداس االب إميل ساليطة.
 افتتاح بازار دير الالتين الميالدي الخامس والعشرين بعد القداس مباشرة بإشراف الكهنة
ورئيس البلدية ووجهاء البلد.
االثنين  :7314/17/7القداس الساعة  3:33مسا ًء عيد القديسة بربارة.
 اليوم الثاني للبازار في دير الالتين من الساعة  7:33حتى  2:33مسا ًء.
الثالثاء  :7314/17/3القداس الساعة  3:03مسا ًء.
 رياضة روحية للكهنة  -اليوم الثالث للبازار في دير الالتين.
االربعاء  :7314/17/6القداس الساعة  3:03مساء،
 سهرات انجيلية مع تالوة السبحة الوردية في البيوت بعد القداس مباشرة.
 اليوم الرابع للبازار في دير الالتين  7:33حتى  2:33مسا ًء.
الخميس  7314/17/4القداس الساعة  4:13صباحا ً.
اجتماع براعم مدرسة االحد من الساعة  3:03– 7:33مساء مع األخت ميرا.
اجتماع أخوية الوردية الساعة  7:03مسا ًء تحت اشراف األخت هنرييت
اجتماع للجنة جديدة لتطوير مقبرة المسيحيين الساعة  6:33مسا ًء.
اليوم الخامس للبازار في دير الالتين من الساعة  7:33حتى  2:33مسا ًء.
الجمعة  7314/17/2القداس الساعة  6:33مسا ًء .عيد الحبل الطاهر بسيدتنا العذراء.
 توقف تدريب طلبة اول مناولة والتثبيت الى يوم الجمعة .7312/1/17
 اليوم السادس للبازار في دير الالتين من الساعة  7:33حتى  2:33مسا ًء.
السبت  :7314/17/2القداس الساعة 3:33 :مسا ًء.
 اجتماع الشبيبة االعدادية  7:33مسا ًء مع اللجنة اإلعدادية واألخت ميرا.
 اجتماع الشبيبة الثانوية الساعة  7:33مسا ًء مع اللجنة الثانوية واالخت مريم.
 لقاء الشبيبة الجامعية الساعة  6:33مسا ًء مع األخت ميرا واالخت مريم.
 اليوم السابع للبازار في دير الالتين من الساعة  7:33حتى  2:33مسا ًء.
االحد  :7314/17/13االحد الثاني للمجيء القداس الساعة  13:13صباحا ً.
 ذكرانية ليــلى حنا سالم شاهين لمرور ستة اشهر على وفاتها.
 رسامة الشمامسة أكرم مشربش ،وخالد ق ّموه وعامر جبران وطوني حايين.
الساعة  7:33في كنيسة سيدة البشارة لالتين  -بيت جاال.

