أخبار الرعية والبلد
*المغادرون :االثنين 1124/21/7غادر إلى أوهايو السيد حافظ شاهين برفقة زوجته
مـــي – رافقتهما السالمة.
* المواليـد :األحد ُ 1124/21/3رزق السيد عــــــزيز سليمـــــان صايـــــج وزوجته
السيدة ميرنا زياد عبد هللا بمولودتهما البكر أسمياها " سيليـن " – مبروك ونتمنى لها
أن تنمو في السن والحكمة والفهم والنعمة والحظوة عند هللا والناس.
* خطــوبــة الجمعــة  1124/21/8ت َّمت في قاعة النادي األرثوذوكسي في رام هللا
ُخطوبة الشاب سري عـواد صايـج على اآلنسة أرجوان حنـا هـاني  -مبروك وعقبال
الفرحة الكبرى.
* الوفيات :االثنين  1124/21/7انتقلت الى رحمته تعالى في دالس  /تكساس السيدة
راغدة الياس ربيع زوجة السيد موسى سليمان ربيع عن عمر يناهز ( )01سنة ،لها
الراحة األبدية ولذويها من بعدها طول البقاء وحسن الصبر وعزاء اإليمان.
* رزنامة السالم والخير لعام  1128متوفرة في ثالثة أماكن ويُرصد ريعها للعائالت
الفقيرة والمحتاجة- :

 سكرتارية رعية الالتين
 سكرتارية المدرسة البطريركية في بير زيت
 محالت السعادة
* مشروع ترميم آبار دير الالتين :الخميس  1124/22/13ت ّ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 1124/22/31 :ت ّم ترميم المراجيح
القديمة في بستان الدير لتستقبل براعم مدرسة االحد وأطفال الرعية كل يوم خميس
شاكرين للمتبرعين لسخائهم ودعمهم.
تكونـــت لجنـــــة جديدة :رئيسهـــــا االب
* لجنة تطوير مقبرة المسيحيين العامةّ :
لويس أبراهيم حزبون ،والمقرر ومــراقب المالية السيد أنطون متري عبد هللا والمحاسب
السيد نبيل لويس عودة وامينة الصندوق السيدة فيفيان انورحداد .كما تشكلت لجنة
مكونـــة مــــن السادة -:عصام يعقــــوب سعد ومــــاهر مـــــوسى ابو ديـــــة
متابعة ّ
وفادي فخري سعادة والسيدة فيفيان أنور حداد .الرجاء التعاون.
*جائزة ألجمل شجرة الميالد :بمناسبة عيد الميالد ورأس السنة الجديدة سيقدِّّم كاهن
المصوتين لها من
الرعية جائزة قيّمة ألجمل شجرة عيد ميالد تحصل على أكبر عدد من
ّ ِّ
خالل فيسبوك الرعية .وبناء عليه يُطلب من المشتركين ارسال صورة عن شجرة الميالد
او المغارة الميالد الى الفيس بوك التالي- :
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األحد الثاني للمجيء
1124/21/21

االحد الثاني :بشارة يوحنا المعمدان عن المسيح (مرقس )8-2 :2
أ.د .لويس حزبون
يسلط إنجيل االحد األضواء على بشارة يوحنا المعمدان عن يسوع المسيح ابن هللا .يظهر
المسيح
ع
شار ِّة يسو َ
يوحنا المعمدان في البرية وهو يب ِّ ّ
شر بان يسوع هو المسيح ابن هللاِّ " .ب َ
ِّ
بن هللا "(متى  )2 :2ليسوع لقبان :المسيح وابن هللا.
ا ِّ
ח المشيح ،الذي أنبأ
 )2المسيح :المسيح في اليونانية  Χριστόςمشتقة من العبرية ַהמָּשִׁ י ַַ
به األنبياء ومهّدوا له السبيل ،ومنهم يوحنا المعمدان .والمسيح في األصل هو الممسوح
بالزيت من اجل خدمة معينة .ويُمسح الملك ( 2صموئيل  )21 :20والكاهن (خروج -23 :71
 .)21ولكن الشعب لم ي نتظر مسيحا مثل سائر المسحاء ،بل انتظر المسيح .وفي المسيحية،
المسيح هو الكلمة المتجسدة والمتألم والقائم من بين األموات وهو ابن هللا .وفي إنجيل
مرقس ورد مرة واحدة حقيقة ان يسوع هو المسيح ،وذلك ل ّما شهد بطرس بان يسوع هو
جاب بُطرس:
المسيح في قيصرية فيلبس جوابا لسؤال يسوع "و َمن أَنا ،في قو ِّلكم أَنت ُم؟)) فأ َ َ
((أَنتَ المسيح" (مرقس  ،)12 :8وهو الجواب لسؤال طرحه التالميذ على أنفسهم بعد تسكين
الري ُح والبحر؟ " (مرقس  .)72 :7ولكنه "نَهاهُم أَن يُخ ِّبروا
العاطفة " َمن ت ُرى هذا حتَّى ت ُطيعَه ِّ ّ
مره" (مرقس  ،)31 :8الن هذا السر المسيحاني مرتبط مع اعالن اآلالم والقيامة،
أَحَدا ً بِّأ َ ِّ
حيث جاء المسيح الى األرض كالعبد المتألم ،ولكنه سيأتي ثانية كالملك الديان ظافرا على كل
األرض .ولم يقبل يسوع بهذا اللقب إال لما سأَلَه عظي ُم ال َك َهنَ ِّة قا َل له" أَأَنتَ المسي ُح ابنُ
وف ت َرونَ ابنَ
مين القَدير ،وآتِّيا ً في
بارك؟ فقا َل يسوع :أَنا هو .و َ
س َ
ال ُم َ
اإلنسان جا ِّلسا ً عن يَ ِّ
ِّ
َ
سماء" (مرقس .)02 :27
مام ال َّ
غ ِّ
 )1ابن هللا :لم يوحي هللا انَّ يسوع هو المسيح المنتظر فحسب ،بل أوحى أيضا أنه ابن هللا
وذلك أثناء عماده "ان َ
ت يقول :أَنتَ ابنِّ َي الحَبيب ،عَنكَ َرضيت"(مرقس
طل َ َ
س َموا ِّ
ق صَوتٌ ِّمنَ ال َّ
 .)22 :2لكن الناس يتساءلون حول ذلك والشياطين يعرفون .إذ يعلن يسوع تعليمه في ملكوت
هللا ويعطي عالمات لهذا لملكوت بأقواله وأفعاله ،ولكنه لم يتكلم عن شخصه (مرقس -27 :2
)21؛ ولما شفى الرجل الذي فيه روح نجس في مجمع كفرناحوم صاح الشيطان "ما لَنا ولكَ
ُّوس هللا" (مرقس  .)17 :2هللا
يا يَسو ُ
عر ُ
ع النَّ ِّ
ف َمن أَنتَ  :أَنتَ قُد ُ
ري؟ أ َ ِّجئتَ ِّلت ُه ِّلكَنا؟ أَنا أ َ ِّ
اص ّ
وحده قدوس وقداسته تشمل كل ما هو له او ما ك ِّ ُّرس له :يسوع هو قدوس هللا بكل معنى
الكلمة ،ألنه المسيح ابن هللا .وأعلن هللا بانَّ يسوع هو ابن هللا أيضا عند التجلي "ان َ
ق
طل َ َ
مام يَقول :هذا ه َُو ابنِّ َي الحَبيب ،فلَهُ اس َمعوا "(مرقس  )4 :2ونستنتج مما سبق
صَوتٌ ِّمنَ الغَ ِّ
ان يسوع هو المسيح ولكن طريقته تختلف عن طريق البشر ،فهو ليس كما ينتظرونه يستولي
على ال ُملك ،بل هو المسيح المصلوب ،ابن هللا.

زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
السؤال األول :لماذا دعــــا مالخـــــي النبـــــي يوحنـــــا المعمـــــدان مالك الرب
(مالخي النبي )2 :3؟
الجواب :مالخي دعا المعمدان مالك الرب ،نظرا ً لحياته المالئكية وكرامته السامية ،كما أن
كلمة مالك معناها رسول ،فهو مرسل من هللا لتهيئة الطريق أمام المسيح بالدعوة للتوبة .فإن
ً
مرسال قدام الرب لتهيئة
كلمة "مالك" في اليونانية كما في الالتينية معناها "رسول" ،أوفد
الطريق له بالتوبة ،أو لعله دعي هكذا ألنه في أول لقاء ت َّم بينه وبين السيد الرب لم يره حسب
الجسد بل رآه باإليمان وهو في أحشاء أمه اليصابات ،حين ركض مبته ًجا عندما دخلت
القديسة مريم إليها تحمل السيد في أحشائها (لو  .)77 :2ولعله دعي هكذا من أجل سمو
رسالته ،ولتسمية مالخي له بالمالك تصوره الكنيسة بجناحين كمالك للرب.

السؤال الثاني  :ما هو طابع القدس ال ُمميَّز؟
الجواب :للقدس مكانة فريدة ومقدسة لليهود والمسيحيين والمسلمين ،وهي عاصمة روحية
لماليين من المؤمنين ،يزورونها كحجاج للصالة ولقاء اخوتهم في اإليمان .القدس ميراث
العالم أجمع وكنز لجميع البشر .القدس هي مدينة سالم لسكانها وللعالم أجمع؛ وللقدس دعوة
عالمية تخاطب من خاللها الماليين حول العالم،
للقدس رسالة الحوار والتعايش المشترك واالحترام؛ لذا ال بد المحافظة على وضع القدس
الحالي ،وال بد من احترام الوضع القائم في المدينة بما يطابق قرارات األمم المتحدة.
ّولي
ّ
الد ّ
وأي مطالبة أحاديّة سواء أكانت سياسية أو دينية ستكون بمثابة تناقض للشرعية الدولية
والمواثيق األممية ،ولمكانة الخاصة بالمدينة ،مدينة الوحدة والسالم وتؤدي الى مزيد من
الكراهية والصراع والعنف واآلالم في القدس وفي األرض المقدسة ،اما موقف أمريكا التي
هي طرف في النزاع ،فال يمكن أن تكون ال َحكَم .القدس تمدّنا بقوى جديدة لمواجهة التحديات
المشتركة المطروحة أمامنا.وفيما ننتظر في عالمنا مجيء سيدنا يسوع المسيح أمير السالم،
نصلي عن نية القدس :سالمها العادل والحقيقي ووحدتها وطابعها المحلي والعالمي .
أربع شمعات آحاد زمن المجيء :تحتفل الكنيسة 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 األسبوع الذي يسبق 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  1124/11/21إلى 1124/21/24
االحد  :1124/21/21االحد الثاني للمجيء القداس 10:15صباحا ً.
 ذكرانية المرحومة ليلى حنا سالم شاهين لمرور ستة أشهر على وفاتها.
 ذكرانية المرحومة راغدة الياس ربيع زوجة السيد موسى سليمان ربيع.
 رسامة الشمامسة أكرم مشربش ،وخالد ق ّموه وعامر جبران وطوني حايين الساعة 7:11
مسا ًء في كنيسة سيدة البشارة لالتين  -بيت جاال.
االثنين  :1124/21/22بدء امتحانات نصف السنة  -القداس الساعة  1:11مسا ًء.
الثالثاء - :1124/21/21
 قداس وجناز االربعين لراحة نفس المرحومة نديمة جريس زيادة الساعة 7:31
مسا ًء.
االربعاء  :1124/21/23قداس الساعة  1:11مسا ًء.
 سهرات انجيلية مع تالوة السبحة الوردية في البيوت بعد القداس مباشرة.
 اجتماع أخوية الوردية الساعة  7:31مسا ًء تحت اشراف األخت هنرييت
الخميس  1124/21/27القداس الساعة  4:21صباحا ً.
 امتحان لطلبة جامعة بيت لحم الساعة  2:31ظهرا ً.
الجمعة  1124/21/21اليوم االول لتساعية عيد الميالد الساعة  1:11مسا ًء.
 إضاءة شجرة الميالد في بيرزيت قرب البريد الساعة  0:11مسا ًء بمشاركة جوقة رعية
بيرزيت.
 توقف تدريب طلبة اول مناولة والتثبيت الى يوم الجمعة .1128/2/21
السبت  :1124/21/20اليوم الثاني لتساعية عيد الميالد الساعة  1:11مسا ًء.
 عرض السيرك الساعة  0:11مسا ًء بمشاركة جوقة رعية بيرزيت.
 مشاركة بازار لجنة السيدات ( طاولة ) الشبيبة  ( +طاولة للزينة الميالدية ).
األحد  :1124/21/24االحد الثالث للمجيء القداس الساعة  21:21صباحا ً.
 اليوم الثاني لتساعية عيد الميالد.
 مالحظة :كاهن الرعية حاضر قبل بدء التساعية بربع ساعة لسماع اإلعترافات.

رحلة الى بيت لحم بمناسبة عيد الميالد المجيد :الخميس 1124 /21/18
المغادرة الساعة  4:31صباحا .زيارة مكتبة يسوع الملك والفطور ثم كنيسة المهد ثم القداس
في كنيسة مغارة الحليب الساعة  22:11صباحا ثم الغداء في مطعم الخيمة ثم زيارة حقل
الرعاة (زيارة قرية بتير) ثم التسوق في بيت لحم .من يرغب االشتراك عليه ان يدفع مع
التسجيل مبلغا وقدره  31شاقل في مكتب السكرتارية.

