أخبار الرعية والبلد
*العائدون :اإلثنين  4108/9/42عاد من نيويورك السيد منير نعوم زهران برفقة زوجته
فريال – حمدا هلل على سالمتهما.
* المواليد الجمعة  4108/9/02رزقـــت السيدة منــــال حنــــا أبــو ديــــة وزوجهـــا
سامر عقل شاهين المقيمان في عابود بمولودة جديدة أسمياها " راشيل" – مبروك.
ونتمنى لها أن تنمو في السن والفهم والحكمة والنعمة والحظوة عند هللا والناس.
*األكايل :الجمعة  :4108/9/ 48تـــــم فــــي كنسية ما ميال  /القدس إكليل السيد أنطون
خضر أبو خليل على اآلنسة إيفا جمال شاهين مبروك للعروسين وذويهما.
* الوفيات :االثنين  4108/9/42انتقل الى رحمته تعالى في الواليات المتحدة المرحوم
حنا شحادة نقوال الناطور عن عمر (  ) 42سنة ،له الرحمة ولذويه من بعده طول البقاء
وحسن الصبر وعزاء اإليمان.
* مسابقة بمناسبة عيد الميالد :تقوم مسابقة عيد الميالد بحضور القداس يوم االحد
اعتبارا من االحد القادم  4108/9/42لغاية االحد الموافق  .4108/04/42يتم توقيع ورقة
الحضور من قبل كاهن الرعية بعد القداس مباشرة .اما الجوائز فهي ثالث :األول بسكليت،
والجائزة الثاني  ،Ipadوالجائزة الثالثة  Scooterنتمنى للمتسابقين حظا ً سعيداً.

* رحلة الى دير رافات بمناسبة عيد سيدة العذراء سلطانة فلسطين
االحد  4108/01/48تحتفل األبرشية البطريركية الالتينية في القدس بعيد شفيعتها سيدتنا
مريم العذراء سلطانة فلسطين ،في مزارها في دير رافات .االنطالق الساعة  7:11صباحا
والفطور في محطة االستراحة ثم القداس اإللهي والدورة التقليدية الساعة  01:21صباحا
ويليه تناول وجبة الغذاء ثم التوجه لزيارة األماكن االثرية في رامات غان ويافا البحرية
وركوب السفينة في البحر األبيض المتوسط .لالستفسار االتصال بالسكرتيرة السيدة ماري
على رقم الهاتف .4801722
الفائزون في االنتخابات المحلية لبلدية بيرزيت :السبت - :4108/9/44
 )0إبراهيم يعقوب سعد )4 ،شحادة سليم عبدهللا  )2حازم داود شعالن
 )2هيفاء شحادة قسيس  )4عوض هللا إبراهيم عواد  )6عبدهللا زهير صالح
 )7نادر عبدهللا أبو عواد  )8سالم ناصر شاهين  )9عثمان مصطفى صافي
 )01يعقوب حسين حجير  )00ميشيل فهيم قمقام  )04خالد يعقوب بربار
 )02رانية عماد عبدهللا .
حيث كان الفائزين من قائمة بيرزيت بلدنا ( )4افراد ،ومن قائمة بيرزيت تستحق ( )2افراد
ومن قائمة العهد والوفاء ( )2افراد .تهانينا الى الفائزين ونتمنى لهم دوام التوفيق والعمل
لمصلحة أبناء بيرزيت وتطويرها في جميع المجاالت.

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

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 789

األحد السادس والعشرون للسنة
4108/9/21

االحد السادس والعشرون ضبط الذات عبر التسامح والمحبة (مرقس )49-28 :9
أ .د .لويس حزبون
يتمحور انجيل االحد حول ضبط التلميذ ذاته تجاه اآلخرين .يتطلب ضبط الذات التسامح وليس التعصب
وثانيا محبة االخرين.
أ) ضبط الذات من خالل التسامح :ضبط الذات هو قدرة المرء على توجيه سلوكه والسيطرة على
نظمها ويعدِّلها وفقا لألهداف والظروف .ومن هنا نجد أنَّ يوحنا
مشاعره ،فال يستسلم الى نزواته ،بل ي ُ ِّ
اسم يسوعَ ،اذ منعه
َطرد ُ ال َّ
شياطينَ ِّب ِّ
الرسول اتخذ موقف التعصب غير منضبط تجاه الرجل الذي كان ي ُ
ألَنَّه لم يكن من فريق الرسل (مرقس  .) 28 :9لكن الرجل كان من المؤمنين ،وااليمان يمنح صاحبه
الحق على الر سالة والقوة الجتراح المعجزات .ومن يمنع صاحب رسالة من رسالته بحجة انه ليس
من اتباعه ،فيعتبر متعصبا .ونحن كثيرا ما نعتمد شعار " ألَنَّه ال يَتبَعُنا" ونبدأ بتصنيف األشخاص
بحسب منطقنا البشري ،ويصبح اآلخر شرا لإلبادة ،وليس شخصا لالحترام والمحبة .،أ َّما يسوع فعلَّم
يوحنا تلميذه أن يضبط نفسه ويتخذ موقف التسامح متمشيا مع المبدأ " َمن لم يَك ُْن علَينا كانَ َمعَنا"
(مرقس  .)21 :9والتسامح لغةً مشتقة من سمح سماحة بكل ما تعنيه من حرية ومِّن مساواة .فمصطلح
التسامح لم يَرد في الكتاب المقدس ،انما ظهر في القرن السادس عشر كرد فعل للصراعات خاصة بين
الكاثوليك والبروتستانت .والمقصود بالتسامح ال التساهل او الضعف ،إنما قبول اآلخر واحترام حريته
وثقافته وعقيدته وقيمه وسلوكه على مبدأ التعددية وقناعات الضمير وعدم التهميش .وبهذا المعنى
يتعارض مع مفهوم التسلط والقهر والعنف والتعصب .ومن هذا المنطلق ،يعتبر التسامح ُمعاكسا ً
للتعصب الديني .التعصب الديني ال يقوم بمجرد بيان ان المعتقدات والممارسات خاصة بجماعة دينية
تتعارض مع أي معتقدات أخرى ،إ نما يقوم برفض الممارسات واالشخاص أو المعتقدات على اسس
دينية .فكلمة التعصب مشتقة من العصبية ،وهي أن يدعو الرجل إلى نصرة جماعته ،ظالمة كانت أو
مظلومة .إن الروح القدس ليس ملكا الحد .انه يهب حيث يشاء فال يجوز ان نمنعه.
ب) ضبط الذات من خالل محبة تالميذ يسوع :ال يقوم ضبط الذات أيضا بمحبة تالميذ يسوع.
يُشدِّد يسوع على كرامة التلميذ ومنزلته .انه " ُملك للمس يح" .فأصغر المؤمنين وأحقر تلميذ يمثالن
يسوع المسيح .ويتكلم يسوع عن جزاء لن يضيع خاصة في الدينونة األخيرة "كُلَّما صَنعت ُم شَيئا ً مِّن
َأس ماء على
الصغار ،فلي قد َ
صنَعت ُموه" (متى  .)21 :44و َمن سقاكُم ك َ
ذلك لِّواحِّ د مِّن ِّإخوتي ه ُؤالءِّ ِّ
جره لَن يَضيع .فالكتاب المقدس يصف كيف نعطي للرب نَ ْفسهَ " :من
أَنَّكم لِّل َمسيح ،فال َح َّ
ق أَقو ُل لكم ِّإنَّ أ َ َ
الرب ف ُهو يُجازيه على صَنيعِّه" (أمثال  .)07 :09ويتطلب ضبط الذات تجاه محبة
قر ِّ
ض َّ
يَرح َِّم الفَقير َيُ ِّ
التالميذ ليس فقط مساعدتهم فحسب ،انما أيضا عدم تعريضهم للخطيئة.

للمزيد يرجى الدخول لموقع Abouna.org

زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب

اسمكَ  ،فأ َ َردْنا أَن نَمنَ َعه
طرد ُ الشَّياطينَ ِّب ِّ
السؤال األول :السؤال "يا ُم َع ِّلمَ ،رأَينا ر ُجالً يَ ُ
ألَنَّه ال َيت َبعُنا " (مرقس  .)28 :9ما العمل أمام شخص يعمل باسم المسيح دون ان يكون تلميذا؟
الجواب :أجب يسوع :ال تَمنَعوه ،فما مِّن أَحد يُ ْج ِّري ُمع ِّْج َزةً ِّباسْمي يَستَطي ُع بَعدَها أَن يُسي َء

فحاو َل بَعضُ ال ُمعَ ِّزمي َن ال َّ
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َش ُر بِّه بولس)) (أعمال الرسل  .)02 :09ال أحد
اسم يسو َ
ع الذي يُب ِّ
يَقولون(( :ع ََزمتُ عليكم بِّ ِّ
يقدر ا ن يعمل بقدرة المسيح ،ثم يبادر فيتكلم عنه بالسوء .فهناك رباط بين اسم يسوع والكالم على
يسوع ،حيث االثنان ممكنان خارج االنتماء الى الكنيسة .وكلمة يسوع "و َمن لم يَك ُْن علَينا كانَ
َمعَنا" (مرقس  )21 :9تدعونا الى الثقة بعمل هللا كما اكده ِّج ْمالئيل َ ،مِّن ُمعَلِّمي الشَّريعَة" وإِّن
يَك ُْن مِّن عِّن ِّد هللا ،ال تَستَطيعوا أَن ت َ ْقضوا علَيهم"(اعمال الرسل  .)29 :4وتوضح وثيقة المجمع
الفاتيكاني الثاني هذا الموقف "إن الذين لم يقبلوا اإلنجيل بَعد ،فإنهم ُمتجهون نحو شعب هللا بطرق
اس" (0طيموتاوس )2 :4وال تمنع العناية االلهية
شتى...وهللا كمخلِّص" يُريد ُ أَن يَ ْخلُصَ جَمي ُع النَّ ِّ
المعونات الضرورية للخالص ،عن الذين بدون ذنب منهم ،لم يتوصلوا بعد إلى معرفة هللا
الصريحة ،ويعملون على أن يسيروا سيرة مستقيمة بمساعدة النعمة االلهية .وكل ما يمكن أن
يوجد عندهم من خير وحق ،إنما تعتبره الكنيسة تمهيدًا لإلنجيل ،وعطية من ذلك الذي ينير كل
إنسان ،لكي تكون له الحياة في النهاية" (نور األمم.)06 ،

السؤال الثاني :ما هي رمز المسيحية للعين؟
الجواب :العين رمز لإلدراك الفكري ،وللنظر الداخلي ،وللضمير االدبي ,والعين المرسومة في
مثلت راسه الى األعلى ،ترمز الى المعرفة اإللهية والى الثالوث االقدس.

السؤال الثالث :ما هي رمز المسيحية لليد؟
الجواب  :لليد أهمية في الحياة اليومية ،هي رمز للسلطة الروحية والمدينة ،واداة للحركة
النشيطة ورمز للقوة والحماية في العالم كله .في الكتاب المقدس إن يد هللا هي التي صنعت السماء
صنَعَتها فهكذا كانَت كُلها" (اشعيا  ،)4 :66وهي تحمي االنسان وتضفي
واألرض " كُل هذه يَدي َ
نَّ
ت ال ُمبِّينَةَ تَجري عن يَديَه؟ "
م
ال
إ
القدرة"
كلية
هي
المسيح
ويد
قدرة الهية على حركته.
عجزا ِّ
ِّ
ُ ِّ
(مرقس  .)4 :6وبوضع االيدي على رؤوس المؤمنين ،يحل عليهم روح هللا ذاته" َو َ
س
ض َع بولُ ُ
يهم" (اعمال الرسل  .)6 :09وفي المراسيم الدينية ،اليد اليمنى
يَدَيه علَيهم ،فنَ َز َل الرو ُ
ح القُد ُ
ُس علَ ِّ
تشير الى الخير ،والبركة /هي ال تي تبارك ،وهي يد الرحمة ,وهي ترمز الى المبدأ الذكوري ،الى
القوة والى الشمس .أما اليد اليسرى فترمز الى المبدأ األنوثة ،الى الضعف ،والى القمر .وام في
االيقونات ،فالعين المصورة في وسط راحة اليد هي رمز الوعي والحكمة .هي أيضا يد العدالة،
وتمثل السلطة القضائية وقدرة التمييز بين الخير والشر.

للرجل؟
السؤال الرابع :ما هي رمز المسيحية ِّ
الرجل اتصال الجسد باألرض ،وهي مجال ارتكازه ،مع حرية في التحرك .وتمثل
الجواب :تمثل ِّ

ايضا ،اللقاء بين العالم األرضي والعالم اإللهي ،وهي رمز القدرة .يشيد الكتاب المقدس بأقدام
سنَ أَقدا َم الَّذينَ يُبَشِّرون!" (رومة .)04 :01
الذين يبشرون بالسالم المبشرين بالخير " ما أَح َ

برنامج االسبوع وفعالياته من  4108/9/21إلى 4108/01/7
األحد  :4108/9/ 21األحد السادس والعشرون من السنة :القداس الساعة  01:04صباحاً.
 اإلحتفال بعيد القديس منصور دي بول ،شفيع جمعية مار منصور.
 تدريب خدام الهيكل الساعة  9:11صباحا ً قبل القداس.
 تدريب على التراتيل مع الشماس مايكل واالخت مريم بعد القداس مباشرة.
 عرض تصوير التلفزيون الفلسطيني لقداس األحد الساعة  00:11صباحا ً.
االثنين  4108/01/0القداس الساعة  6:11مسا ًء .بدء شهر الوردية المقدسة.
 عيد القديسة تريزا الطفل يسوع.
 لقاء لجنة العائالت الساعة  7:11مسا ًء.
الثالثاء  :4108/01/4عيد المالئكة الحراس.
 زيارة مطران وفرسان القربان المقدس عدد (  ) 24مع قداس الساعة (  ) 04ظهرا ً.
 ساعة سجود في تمام الساعة  6:21مساء تتخلله بركة القربان المقدس.
 اجتماع اخوية السيدات الساعة  4:11مسا ًء.
االربعاء  :4108/9/2القداس الساعة  6:11مسا ًء.
 سهرات انجيلية مع تالوة السبحة الوردية في البيوت بعد القداس مباشرة .
الخميس  :4108/01/2القداس الساعة  7:04صباحا ً.
 عيد القديس فرنسيس االسيزي.
 حفلة خاصة للبراعم مدرسة االحد الساعة  6:11– 2:21مسا ًء.
 اجتماع أخوية الوردية الساعة  4:11مسا ًء تحت اشراف األخت هنرييت.
الجمعة  :4108/01/ 4اول جمعة من الشهر لقلب يسوع االقدس
 القداس والجناز األربعيني للمرحوم بطرس خليل شحادة الساعة  4:11مسا ًء.
السبت  :4108/01/6القداس الساعة  6:11مسا ًء  -فعاليات مريمية.
 زيارة المرضى في بيوتهم ومركز االب أنطون بوزو ومناولتهم.
 اجتماع الشبيبة االعدادية  4:11مسا ًء مع اللجنة اإلعدادية.
 اجتماع الشبيبة الثانوية الساعة  4:11مسا ًء مع اللجنة الثانوية.
 لقاء الشبيبة الجامعية الساعة  7:11مسا ًء مع األخت مريم والشماس مايكل.
األحد  :4108/9/7األحد السابع عشر العشرون من السنة :القداس الساعة  01:04صباحاً.
 عيد سيدة الوردية شفيعة راهبات الوردية.
 بدء لقاءت تدريب طلبة اول مناولة والتثبيت يوم الجمعة .4108/01/04
 تدريب طلبة اول مناولة (من الصف الرابع) كل يوم جمعة الساعة  9:11صباحاً.
 تدريب طلبة التثبيت (من الصف السادس) كل يوم جمعة الساعة  01:11صباحاً.

