أخبار الرعية والبلد
*المواليــد :األربعاء  0212/11/02رزقت السيدة فـــــــاديــا إبــراهيم سعـــد وزوجها السيد
خليل تـُرجمـان بمولودهما البكر أسمياه " زيـدان "  -مبروك ونتمنى له أن ينمو في السن
والحكمة والنعمة عند هللا والناس .
*الوفيـات :اإلثنين  0202/1/02انتقلت إلى رحمته تعالى في عمان اآلنسة كريمة سليمان ناصـر
عن عمر يناهر ( )22عاما ،الثالثاء  0202/1/01التي انتقلت الى رحمته تعالى
الفقيدة الغالية المرحومة رحمة يوسف حنا حزبون ،والدة األب لويس حزبون وست ُقام ذكرانية
لها قداس وجناز الثالث والتاسع يوم االحد الموافق  0202/1/02الساعة  12:18صباحا تقبل
التعازي بعد القداس مباشرة في قاعة الرعية .لهما الرحمة ولذويها من بعدهما طول البقاء
وحسن الصبر وعزاء اإليمان.
* اإلحتفال باليوبيل الفضي والذهبي االحد  0202/1/12قام أبناء الرعية باإلحتفال باليوبيل
الذهبي ( )82عاما واليوبيل الفضي (08عاما) لعائالت الرعية في بيرزيت ،حيث أقيم القداس
للصالة عن نية األحياء منهم ليمنحهم الرب سنين مديدة بالصحة واألمانة والسعادة وعن نية
المتوفين منهم لكي ينعموا في مقر السعادة والنور والسالم .وفي نهاية القدس وزعت بركة
خاصة لألحياء منهم من قبل رئيس األساقفة بيير باتيستا.
*التواريخ الهامة لعام  0202للشهور - : 4- -3-0
 0202/0/0وفد نمساوي عدده  42شخص قداس مع وجبة غداء.
 0202/0/02وفد فرنسي عدده  02شخص قداس وغذاء الساعة  11:22صباحا.
 0202/3/4اربعاء الرماد بدء الصوم األربعيني.
 0202/3/08عيد البشارة بالرب.
 0202/4/12أحد الفصح المجيد في بيرزيت.
 0202/4/02طلعة الكرمل في حيفا.
*المتقدمون على الزواج لعام - :0202
 0202/8/18خطوبة الشاب نعيم رومل مسلم على اآلنسة دستنتي يوسف قواس.
 0202/2/02اكليل الشاب سيمون جاسر على اآلنسة نورما سليمان صايج.
 0202/2/13-2أسبوع الروزانا في بيرزيت.
 0202/2/3إكليل الشاب مجدي عيد على اآلنسة نفين حنحن.
 0202/2/08خطوبة الشاب أشرف نخلة على اآلنسة ارلين نبيل عودة.
 0202/2/02اكليل الشاب بيتر حنا جاسر على اآلنسة رانيا فريد دحو(روم).
 0202/5/1أكليل الشاب خالد جورج عودة على اآلنسة مشلين فايز زيدان.
 0202/5/2أكليل الشاب صقر نادر زيادة على اآلنسة محار يعقوب قسيس.
 0202/5/5إكليل الشاب سامر الحاج على اآلنسة سرين يوسف عيد.
 0202/5/2خطوبة الشاب جاك عيسى جاسر على اآلنسة آماندا ماهر صايج.
 0202/5/02إكليل الشاب فريد ماهر صايج على اآلنسة جيسكا األجرب.
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األحد الثالث للسنة
0202/1/04

االحد الثالث للسنة :رسالة يسوع في الجليل ودعوة التالميذ األولين (متى )03-10 :4
أ .لويس حزبون
يتمحور انجيل اليوم حول رسالة يسوع في الجليل :التوبة وملكوت السماوات.
س َموات"
رب َملكوتُ ال َّ
 )1التوبة :بدأ يسوع خدمته ُمردِّدا اقوال يوحنا المعمدان "" :ت ُوبوا ،ق ِّد اقتَ َ
(متى  .)12 :4فال مفر من التوبة من أجل الدخول إلى ملكوته" .توبوا" يدل في االصل اليوناني
 Μετανοεῖτεعلى تغيير في العقلية ،وبالتالي تغيير أسلوب التفكير والحياة؛ أ َّما في االصل العبري
ب القُ َّوات الجميع
ׁשּובּו فيد ُّل على تغيير الطريق والعودة بال قيد او شرط الى هللا ،إله العهد كما ينادي َر ُّ
رج ْع إِّلَيكم" (مالخي  .)2 :3فالتوبة هي تغيير جذري داخلي وخارجي في السلوك
رجعوا إِّلَ َّي أ َ ِّ
"إِّ ِّ
ومسار حياة لدخول ملكوت السماوات .وبالتالي تتطلب التوبة التحول عن الخطيئة إلى الرب اإلله،
ور العالَم َمن يَتبَ ْعني ال
وتترك كل عبوديات المال والكبرياء واألنانية والسلوك في نور المسيح" .أَنا نُ ُ
نور الحَياة" )يوحنا  . )10 :5التوبة هو الموضوع الرئيسي الذي عالجه
يَ ْم ِّش في ال َّظالم بل يكونُ له ُ
ير َطريقَه
تر ِّك الش ِِّّر ُ
إرميا النبي واالنبياء في العهد القديم .فمنذ آالف السنين قال النبي أشعياِّ " :ليَ ُ
لهنا ف ِّإنَّه يُكثِّ ُر العَ ْف َو" (أشعيا  .)2 :88ونداء يسوع
رج ْع إِّلى َّ
واألَثي ُم أ َ ْف َ
الر ِّ
كاره و ْليَ ِّ
ب فيَر َح َمه وإِّلى إِّ ِّ
الى التوبة وااليمان باإلنجيل ،يتواصل في الكرازة المسيحية ،ويُصبح بعد القيامة نداء لقبول الخالص
الذي يُعطى لنا في يسوع المسيح ( 1تسالونيقي  .)2-8 :1وما زالت التوبة اليوم هي الرسالة .تاريخ
الكنيسة وتاريخ كل إنسان هو قصة توبة وارتداد إلى الرب .وما من أحد َمع ِّفي من أن يتوب كل ساعة،
اس قد َخ ِّطئ ُوا ف ُح ِّرموا َمجْ َد هللا" (رومة  ،)03 :3فالجميع بحاجة إلى التوبة
"ذ ِّلكَ ِّبأَنَّ جَمي َع النَّ ِّ
للحصول على مجد هللا.
س َموات" (متى
 )0ملكوت السماوات :بَدَأ َ يسو ُ
رب َملكوتُ ال َّ
ع رسالته العلنية يُنادي و َيقول "ق ِّد اقتَ َ
 .)12 :4ملكوت السماوات هو ملكوت خالص أي الحرية من الخطيئة وحرية العيش كأبناء هللا ،وهو
ملكوت سالم في عالقة االنسان مع الرب اإلله ،وملكوت الرجاء في القيامة ،وملكوت الحق في المسيح
الذي هو "الطريق والحق والحياة" ،وملكوت الوعد بمكافأة الذين يسعون إليه ،وملكوت الخلود في
الحياة األبدية .وكان يسوع يعلن ان ملكوت هللا قريب .وقد اقترب عندما دخل هللا نفسه الى تاريخ
الجنس البشري كإنسان من خالل ابنه يسوع المسيح ليرفع " البشر الى الشركة في الحياة االلهية "
(ت .م .ك .)841 .يقول البابا شنودة الثالث" الرب قريب منا حتى في أحلك لحظات حياتنا .الرب اقترب
منا بواسطة السيد المسيح .لقد جاء إلى أرضنا .وعاش بيننا .ونصب خيمته في وسطنا .وصار بشرا
مثلنا .إن الرب ليس ببعيد ،وال هو غريب وال هو مخيف .إن الرب قريب ،واسمه عمانوئيل أي الرب
شر به الرب يسوع ،بل هذا ما جسده ايضا" .وحقق يسوع مجيء ملكوته
معنا .ليس هذا فقط ما ب َّ
خاصة بسر فصحه العظيم :موته وقيامته" إذا الرب قريب منا ،لماذا ال ندعه يملك على حياتنا
ويقودنا ويوجهنا.

للمزيد من التفاصيل يرجى الدخول لموقع أبونا abouna.org :

زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
ع المسيح بعضا من الكتبة العلماء ليكونوا أوال تابعيه وبعدئذ رسله؟
السؤال األول :لماذا لم يد ُ
الجواب :الكتبة هم اقل تأثرا من تعليم يسوع ولكي يظهر فيما بعد ان تقدم إنجيله لم ينتج من
علم بشري او فصاحة لسان بل من قوة هللا .فلذا اختار هللا جهال العالم لكي يخزي حكمة
ي ال ُحكَماء ،وما كانَ في
الحكماء كما جاء في تعليم بولس الرسول "فذاكَ ما
َ
اختاره هللاُ ِّليُ ِّ
خز َ
َ
َ
َ
العالَ ِّم ِّمن ُ
ب
ض ْعف فذاكَ ما
ير َح َ
س ٍ
َ
ي ما كانَ ق ِّويًّا ،وما كانَ في العال ِّم ِّمن غ ِّ
اختاره هللاُ ليُ ِّ
خز َ
ِّختار َ
ير ال َموجو ِّد ِّليُزي َل ال َموجود29 ،حتَّى ال
ب وكان ُمحتَقَرا فذاكَ ما
ونَ َ
س ٍ
غ َ
اختار ُه هللا :ا َ
َ
َيفت َ ِّخ َر َبش ٌَر أَما َم هللا" ( 1قورنتس .)02-02 :1
نير ثِّ ْق ِّلها وعَصا َك ِّت ِّفها وقَ
سرتَها
س ِّخ ِّرها قد ك َّ
ضيب ُم َ
َ
السؤال الثاني :ما هو تفسير اآلية " ِّألَنَّ َ
وم ِّمد َين" (أشعيا )3 :2؟
كما في يَ ِّ
الجواب :إنه وحي من نبوءة أشعيا كُتب من أجل زمن مأساوي وصعب جدا في التاريخ الكتابي
حين زال حكم مملكة الشمال من قبضة السيطرة اآلشورية .ويشير نص أشعيا إلى زمن صعب
آخر من التاريخ الكتابي وهو زمن القضاة حيث يرد في زمن القاضي جدعون حيث أخذ بنو
مدين يظلمون اسباط إسرائيل ويضطهدونهم في ذلك الوقت( .القضاة  .)2-1 :2في الواقع
نشير اآلية الى قصة جدعون الذي دعاه هللا كي يُخلص شعبه بالرغم من كونه األصغر في بيت
سيدِّي .بماذا
أبيه وانتمائه إلى أضعف العشائر في َمنسى" :قا َل ِّج ْدعُون للرب" :ناشَدت ُكَ يا َ
ت أبي ".القضاة
ف عَشير ٍة في َمنسى ،وأنا األصغَ ُر في بَي ِّ
صإ ْ
أ ُ َخ ِّل ُ
َشيرتي أَضعَ ُ
سرائيل؟ هذه ع َ
ومد َين (القضاء  ،)2والتي
 .)18 :2تستمر القصة بسرد المعركة التي جرت بين بني إسرائيل ِّ
فيها نرى جيدا أن هللا هو َم ْن يُخلص ويقود إلى النصر ،وليس بني إسرائيل بقوتهم الخاصة.
باختصار تشير اآلية إلى الفترات الكتابية في العهد القديم والتي اتسمت باالضطهاد .يبدو وأن
تاريخ اإلنسان غير قادر على توليد أي شيء غير اساءة استخدام السلطة والعنف من جيل إلى
آخر .غير ان هللا كما في زمن في زمن ِّمديَن ،يُخلص هللا باختياره إنسانا من بين الضعفاء
فاإلنسان بحاجة الى خالص الرب.
اآلب
ف
ف االبنَ إال
َ
عر ُ
عر ُ
ُ
اآلبَ ،وال ِّمن أ َح ٍد يَ ِّ
السؤال الثالث :كيف تشرح اآلية "فَ َما ِّمن أ َح ٍد يَ ِّ
شفَهُ لَهُ" (متى )02 :11؟
إال االبنُ َ ،و َمن شَا َء االبنُ أن َيك ِّ
ُ
عرفُه ُ.
ُ
الجواب :نحن ال نرى اآلب ،وال
دركَه .ألنه يفو ُ
ق ك َّل وصفَ ،ك ِّل َمتُه هو الذي يَ ِّ
نقدر أن ن ِّ
ُ
ٌ
فإنَّ االبنَ َي ِّصفُهُ لنا .إنَّ معرفةَ
َ
االبنَ
غير
من
ف
عر
ي
أن
ِّر
د
ق
ي
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َ
أح
وال
،
اآلب
في
ة
ن
كام
االبن
ِّ ِّ
َ ِّ َ
ِّ
َ ُ
َ
سل ،واالبنُ هو
اآلب هو المر ِّ
سهُ هو الذي يُ ِّ
مشيئ ِّة هللاِّ اآلب .واالبنُ نف ُ
كم ُل مشيئة هللاِّ اآلب .هللاُ ُ
ُ
َ
ظهور
ب تَتِّ ُّم ب
سل وهو الذي يأتي .ولهذا أر َ
ال ُمر َ
س َل هللاُ ُ
اآلب ابنَه ،ليَظ َه َر به للجميع ،ومعرفة اآل ِّ
ِّ
َ
ألنَّ
ف كلمته .هو
َف لنا بوساط ِّة االبن .ومن جه ٍة أخرى،
االبن.
عر ُ
ك َّل شيءٍ يُكش ُ
ُ
اآلب وحدَه يَ ِّ
َ
ِّف” ال تَعني المستق َب َل فقط ،كأنَّ
ش
ك
ي
“
اللفظة
وهذه
َلة.
د
المتبا
المعرفة
هذه
لنا
كشف
الذي
الرب
َ
َ
ُ
ُّ
َ
اآلب إال بع َد والدتِّه من مري َم .بل َيش َم ُل ك َّل األزمنة .منذُ البداي ِّة كانَ
ظه َر
ي
أن
يبدأ
لم
الكلمة
ُ
َ
ِّ
اآلب أن يُن ِّع َم
لكل من أرا َد
ظه ُر
َ
ُ
اآلب ِّ
االبنُ حاضرا في الخليق ِّة التي خلقَها ،ومنذُ البداي ِّة كان يُ ِّ
اح ٌد هو هللاُ اآلب،
كل شيء ،يو َج ُد إلَهٌ و ِّ
كل شيء ،ومن خال ِّل ِّ
عليه بهذه المكاشفة .ولهذا ففي ِّ
وخالص واح ٌد لجميع المؤمنين به.
ح واحدٌ،
وكلمةٌ واح ٌد هو االبن ،ورو ٌ
ٌ

برنامج األسبوع وفعالياته من  0202/1/02إلى 0202/0/0
األحد  :0202/1/ 02األحد الثالث للسنة القداس الساعة  12:18صباحا.
 ذكرانية والدة كاهن الرعية األب لويس حزبون لمرور أسبوع على وفاتها.
 مشاركة طالب الروحانيات في المعهد االكليريكي.
االثنين  :0202/1/02القداس الساعة  8:22مساء عيد آجال مريسيا.
الثالثاء  :0202/1/05القداس الساعة  8:22مساء .عيد القديس توما األكويني ويلي القداس
مباشرة ساعة سجود.
األربعاء  :0202/1/02القداس مع الصف الرابع  11:02-12:42صباحا.
 عيد القديسة ميالنيا وباوال واستوكيا الراهبات في بيت الحم.
الخميس  :0202/1/32القداس الساعة  5:22صباحا عيد القديس متيا أسقف القدس.
 لقاء البراعم الساعة  4:22مساء بإشراف األخت مريم واللجنة المعاونة.
 إجتماع أخوية سلطانة الوردية الساعة  4:22مساء.
الجمعة  0202/1 /31القداس الساعة  8:22مساء .عيد القديس يوحنا بوسكو.
 تدريب طلبة أول مناولــــــة  11:22 – 12:22صباحا.
 تدريب طلبة التثبيت الساعة  10:22 – 11:22صباحا.
السبت  0202/0/1القداس الساعة  2:22مساء .اول سبت من الشهر.
 إجتماع لفئة الشبيبة االعدادية مع األخت مريم الساعة  8:22مساء.
 إجتماع لفئة الشبيبة الثانوية مع الشماس يوسف الساعة  8:22مساء.
 إجتماع لفئة الجامعية والعاملة مع الشماس واألخت مريم الساعة  2:22مساء.
األحد  0202/0/0األحد الرابع للسنة القداس الساعة  12:18صباحا.
 مشاركة وفد نمساوي عدده ( )42فردا بإشراف االب قسطنطين مع غداء.

 زيارة البيوت وتكريسها بمناسبة عيد الغطاس
بمناسبة عيد الغطاس بدأ كاهن الرعية بزيارة البيوت ليبارك بيتكم وأفراد عائلتكم بالماء
المقدس وتكريسها بحسب االحياء .من يرغب زيارة خاصة في موعد آخر الرجاء االتصال
مسبقا بكاهن الرعية على رقم التلفون  .0512234في وقت التكريس حاولوا ان تجمعوا
أفراد عائلتكم للصالة مع الكاهن ،وتذكروا ان البيت هو الكنيسة الصغرى وله قدسيته .كل
عام وأنتم بخير.

