أخبار الرعية والبلد
*الزائرون :اإلثنين  8178/9/77قدم من كاليفورنيا كل من السيد فائق يوسف ناصر،
والسيدة ليلى متى كيلة وزوجها السيد مروان فؤاد األحول والسيدة سمر سالم كيلة
وهبة وزوجها السيد كمال وهبة.
* العائدون :االحد  8178/9/8عادت السيدة خولة مفيد نصر من شيكاغو .حمدأ هلل
على سالمتها.
* المغادرون :الثالثاء  8178/9/77غادرت الى نيويورك السيدة  /عـايدة عطا هللا
سمندر صايج لزيارة أوالدها المقيمين هناك ،الجمعة  8178 / 9 /71غادرت إلى
الرنكـا  /قبرص اآلنسة سمــا طـارق جريس عيـد لاللتحاق بجامعتها هناك ،الجمعة
 8178/9/87غادر الى بوسطن الدكتور سري فؤاد عرنكي بعد زيارة قصيرة قام بها
لألهل واألقارب في بيرزيت – رافقتهم السالمة جميعاً.
*المواليد :الجمعةُ 8178/8/81 :رزق السيد اندريا عيسى جاسر وزوجته دانا
بمولودهما الجديد أسمياها "جويس" ،الخميس ُ 8178/9/71رزق السيد وجدي سالم
صايج وزوجته سيرين عواد صايج بمولودهما الجديد أسمياه " إيـليـا " ،اإلثنين
ُ 8178/9/77رزق السيد يوسف عصام ربيع وزوجته سامية جريس مرة المقيمان في
كندا بمولودهما الجديد أسمياه " عصام " – مبروك ونتمنى للمولودين ان ينموا في
السن والحكمة والحظوة عند هللا والناس.
* خطوبة السبت  8178/9/71تم في عمان خطوبة اآلنسة داليــا إميل عيد على الشاب
فريد أندراوس حبيب من يافا وسكان عمان الجمعة  8178/9/87ت ّمت خطوبة الشاب
أدهم جورج مسلم على اآلنسة روزاليا فكتور غزالة في النادي األرثوذكسي رام هللا.
– مبروك وعقبال الفرحة الكبرى.

* قداس احتفالي وغداء بمناسبة اليوم المسن العالمي
األحد  8178/9/71قامت لجنة سيدات الرعية الالتين في بيرزيت بدعوة اآلباء
واالمهات لحضور القداس وتناول طعام الغداء في قاعة دير الالتين بمناسبة يوم المسن
العالمي تحت رعاية رئيسة بلدية بيرزيت السيدة حنان امسيح وحضور وجهاء البلد
ورئيسة وأعضاء الجمعية الخيرية لسيدات بيرزيت والضيوف الكرام.
مشروع جديد في بستان دير الالتين :السبت  8178/9/88قام بتزيين جدران حديقة
األطفال في بستان دير الالتين الفنان المجهول ناصر برسومات زيتية تث ّمل الطبيعة
مما تبعث في األطفال روح حب الطبيعة والبيئة.

Parish Site: www.birzeitchurch.ps
فيسبوك الرعية Facebook: Louis Hazboun
>Email: <abunalouis@birzeitchurch.ps

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 788

األحد الخامس والعشرون للسنة
8178/9/81

االحد الخامس والعشرون األطفال نموذج لتالميذ المسيح (مرقس )17-11 :9
أ .د .لويس حزبون
يتمحور انجيل اليوم حول يسوع الذي يريد منا أن نتخذ موقف األطفال كي نصبح تالميذ حقيقيين
للمسيح وندخل ملكوته .ومن هنا السؤالن:
 )7كيف يكون الطفل عالمة للتلميذ المسيح :يؤكد الكتاب المقدس كرامة الطفل ،حيث يُعتبر
األطفال عالمة البركة اإللهية .وهم "إكليل الشيوخ " (أمثال  .)1 :77وأ َّما في سفر المزامير
راس َّ
الزيتون حَو َل ما ِئدَ ِتكَ " (مزمور  .)1 :788واتخذ يسوع من األطفال موقفا ً ال
فهم " ك ِغ ِ
يختلف عن موقف الكتاب المقدس؛ إذ قد بارك " األطفال (مرقس ُ ،)71 :71مظهرا ً بذلك أن"
وصار ِمث َل هذا ال ِ ّ
س َموات" (متى " .)71 :79و َمن و َ
طفل،
سه
ض َع نف َ
ُالء َملكوتَ ال َّ
ألَمثا ِل هؤ ِ
َ
سموات" (متى  .)1 :78فأصبح األطفال رمز التواضع ،والتواضع
كبر في َملَكو ِ
ت ال َّ
فذاك هو األ َ ُ
هو أوالً االعتدال ،واالعتدال هو المناقض للزهو وحب الظهور .إن اإلنسان المعتدل بعيد عن
االدّعاءات الكاذبة كما يقول بولس الرسول "ال تَذ َهبوا في االعتِدا ِد بأنفسكم (رومة .)1 :78
والتواضع يناقض الكبر ياء فهو موقف االنسان الخاطئ أمام هللا القدير والقدوس .والمتواضع
ي شَيءٍ لَكَ لم تَن َ ْله؟" (7
يعترف بأن ما لديه قد ناله من هللا كما يقول بولس الرسول "وأ َ ُّ
سر العظمة الحقيقية هو أن "نصير صغارا ً " مثل األطفال (متى
قورنتس  .)7 :1ونستنتج أنَّ ّ
 .)1 :78ذلك هو ال تواضع الحقيقي الذي بدونه ال يمكن أن نصير أبناء اآلب السماوي.
 )8األطفال هم قدوة للتلميذ الحقيقي للمسيح :وذلك لميزتين :ألطواعية والضعف.
الميزة األولى :الطواعية :إن الطفل أسهل انقيادا وأكثر طواعية وأقل مقاومة من الرجل في
تجاوبه مع عمل المسيح الخالصي .إن صاحب المزامير لكي يعبّر عن استسالمه الممتلئ ثقة
"مثْ َل َم ْفطوم ِعندَ أ ُ ِ ّمه
باهلل ،لم يجد صورة أفضل من صورة الطفل الصغير نائما ً في حضن أمه ِ
ِمثْ َل َم ْفطوم هكذا نَ ْفسي علَ َّي" (مزمور .)8 :717
الميزة الثانية :ضعف الطفل .فال ّ
طفل بحاجة إلى حماية أهله ورعايتهم ومحبّتهم ،فهو قاصر
اإلمكانيّات ويحتاج عناية َ اآلخرين من حو ِله .وهذا الضعف يجعله شخص له حظوة لدى هللا كما
جاء في تعليم بولس الرسول "وما كان في العالم من ضعف ،فذاك ما اختاره هللا" ( 7قورنتس
 .) 88-87 :7إن الرب نفسه هو حامي اليتيم ،والمنتقم لحقوقه (مزمور  ،)1 :18وهو ال
ع ِنّي ال تَست َطيعونَ أَن
عز ٍل َ
يستطيع شيئا بدون النعمة اإللهية كما ّ
صرح يسوع المسيح "ِ َم ِ
تَع َملوا شيئاً"(يوحنا  .)1 :71ومن هنا تأتي فضيلة معرفة االنسان ضعفه امام نفسه ،فيجعله
يعامل نفسه بما تستوجبه هذه المعرفة .فمعرفة االنسان تقوده الى عدم المطالبة باستقالله عن
الرب .وكما ان الطفل ال يقدر ان يعيش وحده وينتظر كل شيء من أمه ،كذلك حالتنا مع هللا.

زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
السؤال األول :ما معنى كلمة إنجيل؟
الجواب :عبارة "االنجيل " باليونانية  εὐαγγέλιονتعني خبر طيب او بشارة.
ويشمل هذا المعنى أيضا ً كتاب رسولي يختص بحياة المسيح على األرض .ولخص يوحنا
اإلنجيلي "البشارة" في انها تكمن في ارسال هللا ابنه الوحيد لخالص المؤمنين (يوحنا :1
 .) 71ويوضح بولس الرسول مضمون اإلنجيل بقوله "أن المسيح مات ألجل خطايانا ،وأنه
قام من بين األموات ( 7قورنتس  .)1-7 :71ويدعى في العهد الجديد بتسميات مختلفة
المسيح" (مرقس  )7 :7و " ِبشار ِة
ع
شار ِة يسو َ
منهاِ " :بشارةَ هللا " (رومة  ،)7 :7و " ِب َ
ِ
سالم " (افسس  ،)71 :1و" ِبشارةَ
نِع َم ِة هللا" (اعمال الرسل ِ " ،)81 :81بشار ِة ال َّ
شارةَ
الصكم" (افسس  ،)71 :7و " ِبشار ِة َمجْ ِد المسيح" ( 8قورنتس  ،)1 :1و" ِب َ
َخ ِ
ال َملَكوت( "،متى  .) 81 :1وقد بشَّر يسوع المسيح نفسه بهذا اإلنجيل (مرقس )71 :7
وبشَّر به الرسل (اعمال الرسل )71 :71
شِرون (اعمال الرسل .)81 :8
والمب ّ

السؤال الثاني :ما هو موقف يسوع من المعجزة؟
الجواب :إن المعجزة آية إلهية فعالة ت ُظهر تجلّي هللا وخالصه حيث أنها تمتاز بوجه خاص
بالكشف عن قدرة هللا .فالمعجزة هي إنجاز "مستحيل" على اإلنسان تحقيقه ،لكنه في
اّلل"
متناول هللا وحده كما يترنم صاحب المزامير "ألَنَّكَ عَظي ٌم وصان ُع العَجائب َوحدَكَ أَنتَ ّ
(مزمور  .)71 :81ومن هذا المنطلق ،فان هللا يُظهر عن طريق المعجزة مجده كما أكد
ب" (خروج
الر ّ
َّباح ت َ َرونَ َمجدَ َّ
موسى النبي في حديثه عن معجزة المن والسلوى "وفي الص ِ
 ،)7 :71ويُظهر هللا أيضا شعاع قداسته كما جاء في نشيد موسى النبي " َمن ِمثلُكَ جَلي ُل
هيب المآثِ ِر صانِ ُع العَجائب؟ "(خروج  .)77 :71وهي أخيرا ً مواهبه المجانية
القَداسة َم ُ
(تثنية  )78-71 :1دالّة على محبّة الرب كما جاء في قول صاحب المزامير "ف ْليَح َمدوا
ب ألَجل َرح َمتِه وعَجائِ ِبه ِلبَني البَشَر" (مزمور  .)8:717وقد أبرز يسوع أيضا القيمة
الر َّ
َّ
النبوية للمعجزات التي صنعها هو بنفسه لصالح الوثنيين (مرقس  .)17-17 :7كما ركّز
يسوع في المعجزة على نيَّة دينيه مقصودة واختار وضع الصالة في معجزة الشفاء "
ماء "(مرقس  ،) 11 :7كي يميز السحر عن المعجزة .وهكذا بالمعجزة
س ِ
حو ال َّ
ورفَ َع عَينَ ْي ِه نَ َ
َ
"قد جعل يسوع آية لشعبه" .فأظهر يسوع أن الملكوت الذي بشَّر به األنبياء ،قائم في
ص ُّم يَس َمعون،
برأُون وال ُّ
بصرون والعُ ْر ُ
س ِويّاً ،البُ ُ
ج يَمشونَ َمشْيا ً َ
رص يَ َ
شخصه "العُميانُ يُ ِ
ال َموتى يَقومون والفُقرا ُء يُبَشَّرون" (متى .)1 :77

برنامج االسبوع وفعالياته من  8178/9/71إلى 8178/9/81
االحد  :8178/9/ 81االحد الخامس والعشرون من السنة :القداس الساعة  71:71صبـاحـاً.
 ذكرى وفاة المرحومة أيلين خاشو بيروتي (ام ماري اميل قسيس).
 تدريب خدام الهيكل في تمام الساعة  9:11صباحا ً قبل القداس.
 تدريب على التراتيل مع الشماس مايكل واالخت مريم بعد القداس مباشرة.
 تصوير التلفزيون الفلسطيني لقداس االحد.
 حفلة حناء للسيد أنطون خضر أبو خليل مع اآلنسة إيفا جمال شاهين.
االثنين  8178/9/81القداس الساعة  1:11مسا ًء.
الثالثاء  :8178/9/81القداس الساعة  1:11مسا ًء .عيد القديس قالوبا تلميذ الرب.
ساعة سجود في تمام الساعة  1:11مسا ًء تتخلله بركة القربان المقدس.

اجتماع اخوية السيدات الساعة  1:11مسا ًء.

االربعاء  :8178/9/81القداس الساعة  1:11مسا ًء عيد قزما ودميانس.
 اجتماع ألعضاء جمعية مار منصور الساعة  7:11مسا ًء.
الخميس  :8178/9/87القداس الساعة  7:71صباحا ً عيد القديس منصور دي بول.
 اجتماع براعم مدرسة االحد الساعة  1:11– 1:11مسا ًء مع األخت مريم.
 اجتماع أخوية الوردية الساعة  1:11مسا ًء تحت اشراف األخت هنرييت.
الجمعة  :8178/9/ 88قداس احتفالي الساعة  1:11مسا ًء.
 إكليل السيد أنطون أبو خليل على اآلنسة إيفا جما ل شاهين في كنسية ماميال القدس الساعة
 1:11مساءً.
 رياضة روحية لراهبات الوردية.
السبت  :8178/9/89القداس الساعة  1:11مسا ًء رؤساء المالئكة.
 اجتماع الشبيبة االعدادية  1:11مسا ًء مع اللجنة اإلعدادية.
 اجتماع الشبيبة الثانوية الساعة  1:11مسا ًء مع اللجنة الثانوية.
 لقاء الشبيبة الجامعية الساعة  7:11مسا ًء مع األخت مريم والشماس مايكل
االحد  : 8178/9/11االحد السادس والعشرون من السنة :القداس الساعة  71:71صبـاحـاً.
 عيد مار منصور
 بدء لقاءت تدريب طلبة اول مناولة والتثبيت يوم الجمعة .8178/71/78
 تدريب طلبة اول مناول (من الصف الرابع) كل يوم جمعة الساعة ( )9صبـاحـاً.
 تدريب طلبة التثبيت (من الصف السادس) كل يوم جمعة الساعة ( )9صبـاحـاً.

