أخبار الرعية والبلد
* الزائرون :الثالثاء  8102/7/3قدمت مـــن ميريالند السيدة ليلى باسم بربار برفقة زوجها
السيد منير حشمة وفي نفس النهار قدم من أوستن  /تكساس السيد نسيب زكي ناصر برفقة
ابنته سارة ،الثالثاء  8102/7/07قدم من تكساس السيد نبيل بطرس شحادة برفقة زوجته
جهاد أبو سعدى وإبنيهما بيتر وديفد وابنتهما ديانا .الخميس  8102/7/09قدم من كندا السيد
عصام جريس صايج –– .أهالً وسهال بالجميع بين أهلهم وفي بلدهم.
*المغادرون :الثالثاء  8102/7/3غادر إلى تكساس السيد ماهر بطرس شحادة برفقة زوجته
فيفيان وأبنائهما ورد وعمر.
الجمعة 8102 /7/03غادر الى كاليفورنيا السيد هاني عيسى شاهين – رافقته السالمة.
* المواليد :السبت ُ 8102/6/31رزق السيد فراس شاهر ياسر وزوجته فيرا بمولودتهما
الجديدة أسمياها " بياتريس" .األحد ُ 8102 /7/01رزق السيد شحادة سليم لويس عبد هللا
وزوجته ميسون بمولودتهما الجديدة أسمياها " ميلال" – مبروك.
* عماد الجمعة  8102/7/81نالت الطفلة زينة عيد امعيد العماد المقدس في كنيسة العذراء
سلطانة السالم .نتمنى لها ان ينموا في السن والحكمة والنعمة عند هللا والناس .مبروك
*خطوبة :الخميس  8102/7/09تمت خطوبة اآلنسة مرام داؤود أبو ديــــة على الشاب
رامـــي سامي سعادة .السبت  8107/7/80تمت خطوبة الشاب رامي جمال قمصية من بيت
ساحور على اآلنسة ميرا يعقوب أبوديه في بستان دير الالتين .مبروك وعقبال الفرحة الكبرى.
*مخيم صيفي لفئة اإلعدادي تنظم االمانة العامة للشبيبة في فلسطين مخيم صيفي للفئة
اإلعدادي في بيت ساحور وذلك من الفترة الممتدة من  1:11مساء يوم الخميس الموافق /86
 8102/7الى يوم ا ألحد الموافق  .8102/7/89سيتخلل-المخيم العديد من النشاطات الروحية
والترفيهية والثقافية والفنية .تكلفة المشاركة  11شاقل تشمل الطعام والمنامة وكافة الفعليات.
عدد األفراد المدعوين للمشاركة من كل رعية هو  1أشخاص فقط .عدد المسؤولين الذين
يجب أن يكونوا مع المشركين مسؤول واحد فقط .على المشاركين إحضار اللوازم الضرورية
للمخيم (إنجيل ،جاكيت خفيف) سنقوم بتوزيع باليز خاصة بالمخيّم على جميع المشاركين.
تلتزم االمانة العامة للشبيبة بتغطية  % 18فقط من قيمة المواصالت) شريطة احضار فاتورة
ضريبية وسند قبض رسمي مختوم  .الموعد األخير لتسجيل المشاركين هو يوم االحد الموافق
8107/7/88
المخيم الصيفي الثاني للبراعم لعام  :8102نظم دير الالتين مخيمه الصيفي الثاني للبراعم
ويتخلله الرياضة واأللعاب الحرة وفن رسم وخط ،وتلوين وأفالم وحركات مع موسيقى
ومسابقات ،صلوات ،أناشيد ،أشغال يدوية ،ومباريات ،وسباحة ومدينة المالهي ورحالت
ويوم مفتوح واعياد ميالد.
* حفلة استقبال وفد المغتربين الفلسطينيين :يوم السبت  8102/7/7أقيمت حفلة استقبال وفد
المغتربين الفلسطينيين الشاب الثامن يضم خمس دول حول العالم في بستان دير الالتين في
بيرزيت

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 779

األحد السادس عشر للسنة
8102/7/88

االحد السادس عشر للسنة :االختالء والراحة مع المسيح (مرقس )33-31 :6
أ.د.لويس حزبون
يتمحور انجيل االحد حول االختالء او العزلة الروحية والراحة-:
َ
َ
فر تَعتَ ِزلونَ
كان ق ٍ
 )0العزلة الروحية او االختالء :يدعو يسوع رسله الى العزلة "تَعالَوا أنتم إِلى َم ٍ
اإلنسا ُن
فيه" (مرقس  .)30 :6لكن العزلة في حد ذاتها شر يأتي من الخطيئة" ،ال يَجبُ أَن يَكونَ ِ
َوحدَه" (تكوين  )02 :8ومع ذلك يمكن أن تصبح العزلة مصدر مشاركة إذا اتّحدنا بعزلة يسوع
الوحيد للعالم (يوحنا :3
المسيح مثل عزلة الرسل مع يسوع (مرقس  .)38-30 :6لقد جادَ هللا ِبابنِه َ
 )06لكي يجد الناس من خالل يسوع (عمانوئيل) " هللا معنا" (اشعيا  )03 :7الشركة مع هللا
والتخلص من عزلة الخطيئة.
فقد دعا يسوع تالميذه "أن يكونوا معه "(مرقس  .)03 :3إذ جاء يطلب الخروف الضال وهو في
عزلته (لوقا  )3 :01وجاء لينتزع عزلة الخطأة مثل المرأة السامرية (يوحنا  )،87 :3والزانية
(يوحنا  .)9 :2وبعبارة اخرى علينا ان نعتزل وحدنا مع يسوع المسيح حتى نعيش الشركة مع هللا
ومع الجميع ونتخلص من عزلة الخطيئة.
س ُل ِعندَ يسوع (مرقس  )31 :6كذلك نحن بحاجة الى االجتماع حول مائدة الرب يوم
وكما اجت َ َم َع الرُّ ُ
االحد بعد اداء واجباتنا في بحر االسبوع؛ وذلك لنتمكن من إعادة النظر في حياتنا الروحية
والرسولية .كما يتوجب علينا كل مساء ان نجتمع عند يسوع كي نُطلعه على جميع ما عملناه طيلة
اليوم لكي نصحح عملنا بموجب ارادته ونطوره
 )8الراحة :لم يدعو يسوع تالميذه فقط للعزلة الروحية بل أيضا للراحة "استَريحوا قَليالً" (مرقس
 .)30 :6تتنقل حياة اإلنسان بين العمل والراحة .وهناك سببان للراحة .السبب األول الراحة عالمة
الحرية كما انها اشتراك في راحة الخالق .ومن هذا المنطلق ،فان السبب االول للراحة أنها رمز
للتحرر اذ ال بدَّ لشعب العهد القديم أن يتذكر أنه أعتق من نير األعمال الشاقة في مصر (تثنية :1
.)01
اما السبب اآلخر اشتراك في راحة الخالق فإن اإلنسان الذي يحافظ على السبت يقتدي باهلل ،الذي بعد
ع َم ِله الَّذي ع َِملَه"
وم السَّا ِب ِع من ُك ِّل َ
أن خلق السماوات واألرض ،استراح" .واَستَرا َح هللا في اليَ ِ
(تكوين  .) 3 -8 :8فالراحة "عالمة للتوحيد بين هللا ومؤمنيه" فهي تظهر أن المؤمن هو صورة
هللا :وهذا ال يعني فقط أنه حرٌ  .بل أني ابن هللا.
والسبت ال يعني أن تتوقف عن العمل وحسب ،بل أن يُكرّ س المؤمن قواه لالحتفال في فرح بالخالق
وبالفادي .ويمكن أن نسمي السبت "نعيماً" ،ألن من يحترمه يت َ َنعَّ ُم ِبالرَّ بّ " (اشعيا .)03 -03 :12
ان دعوة يسوع رسله للراحة بعد رسالتهم الشاقة ،بمثابة دعوة لنا ايضا للراحة لنحصل على التوازن
تجاه التوترات وتعب النهار وحره .الراحة الذي يدعو اليها يسوع هي راحة للجسد ،وقوّ ة للروح.

لمزيد من التفاصيل ادخل موقع ابونا Abouna.org

زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
السؤال االول " لماذا خلق هللا الرجل والمرأة أحدهما لآلخر؟
سدٌ
اإلجابة :خلق هللا الرجل والمرأة أحدهما لآلخر لكيال "
ين بعدَ ذلكَ  ،بل َج َ
يكونان اث َن ِ
ِ
اإلنسان (متى  ،)6 :09لذا يتوجب عليهما ان يعشا الحب،
واحد .فما ج َمعَه هللا فال ي ِ ّ
ُفرق َّنه ِ
وان يُثمرا ،ويصبحا عالمة هلل الذي ليس سوى حب فياض .ما اروع الزوجين المسيحيين
الذي يوحدهما رجاء واحد /ورغبة واحدة ،ونظام واحد ،وخدمة واحدة .كالهما ابنان آلب
واحد ،وخادمان لمعلم واحد .ال شيء يفرّ قهما ،ال في الروح وال في الجسد ،بل هما في
الحقيقة اثنان في جسد واحد .وحيث الجسد واحد فالروح واحد ايضا.

السؤال الثاني :ماذا يهدد الزواج؟
اإلجابة  :زواجات كثيرة مهددة بسبب قلة الحوار وقلة االنتباه المتبادل .أضف الى ذلك،
المشاكل االقتصادية واالجتماعية .لكن الدور االول يبقى لحقيقة الخطية :حسد ،تسلط،
عنف ،شهوة ،عدم أمانة .وباختصار ،إن ما يهدد الزواج هو الخطيئة ،وما يجدده هو
الغفران ،وما يقويه هو الصالة والثقة بحضور هللا.

السؤال الثالث :لماذا تمنع المسيحية تعدد الزوجات في آن واحد؟
اإلجابة  :تمنع المسيحية تعدد الزوجات في آن واحد ألنه تعدد الزوجات ينقض المساواة
في الكرامة الشخصية بين الرجل والمرأة في نطاق الحب المتبادل والكامل ويناقض الحب
الزوجي في وحدانية الزواج كما أعلنه السيد المسيح "ف ُمنذُ َب ْد ِء ال َخليقَة ((ج َعلَهما هللاُ ذَكَرا ً
تر ُك الرَّ ُج ُل أَباهُ وأُمَّه ويَ َ
سدا ً واحداً))(( .فال
صير
لز ُم امرأَتَه .ويَ ُ
وأ ُ ْنثى .و ِلذ ِلكَ َي ُ
االثنان ج َ
ِ
اإلنسان" (مرقس -6 :01
سدٌ ِ
يكونان اثنَي ِْن بَعدَ ذلك ،بل ج َ
واحد .فما َج َمعَه هللا فَال يُفَ ِ ّرقَنَّه ِ
ِ
.)9

السؤال الرابع :لماذا ال يحل الزواج؟
اإلجابة  :الزواج ال يفصم لثالثة اسباب :اوال ،الن بدل الذات المتبادل دون تحفظ يتناسب

برنامج االسبوع وفعالياته من  8102/7/88إلى 8102/7/89
االحد  :8102/7/ 22االحد السادس عشر من السنة :القداس الساعة  01:01صباحاً.
 إكليل الشاب راكان عصام ربيع على اآلنسة مجد حنا جاسر الساعة  6:11مساءً.
االثنين  8102/7/83القداس الساعة  6:11مساءً.
الثالثاء  :8102/7/83القداس الساعة  6:11مساءً.
االربعاء  :8102/7/81القداس الساعة  6:11مساءً.
 عيد القديس يعقوب الرسول ،شفيع يافا الناصرة.
الخميس  :8102/7/86القداس الساعة  6:11مساءً.
 عيد القديسين يواكيم وحنة والدا مريم البتول.
 اجتماع أخوية الوردية الساعة  1:11مسا ًء
الجمعة  :8102/7/87القداس الساعة  61:11مساء
السبت - :8102/7/82
 رحلة الى األماكن المقدسة في سبسطية ونابلس ورفيديا تحت إشراف األخوية المريمية
وأن آخر موعد للتسجيل عند رئيسة راهبات الورية يوم الثالثاء  ،8102/7/83لالستفسار
الهاتف  8201630والجوال .1199727611
 حفلة تخرج الطالب أمير لؤي جاسر في بستان الدير الساعة  7:11مساءً.
االحد  :8102/7/89االحد السابع عشر من السنة :القداس الساعة  01:01صباحا ً.

المخيم الصيفي الثاني للبراعم لعام 8102
ينظم دير الالتين مخيمه الصيفي الثاني للبراعم ويتخلله الرياضة واأللعاب الحرة وفن رسم
وخط ،وتلوين وأفالم وحركات مع موسيقى ومسابقات ،صلوات ،أناشيد ،أشغال يدوية،
ومباريات ،وسباحة ومدينة المالهي ورحالت ويوم مفتوح واعياد ميالد .الرجاء التسجيل عند
سكرتيرة الرعية السيدة ماري (تلفون .)8201733

مع جوهر الحب؛ ثانياًَّ ،
الن الزواج هو على صورة أمانة هللا المطلقة تجاه خليقته .وثالثا،
الن الزواج المسيحي ال يُفصم ألنه عالمة بذل المسيح ذاته لكنيسته حتى الموت على
سبي ِل أ َ ِحبَّا ِئه"
سه في َ
يس أل َ َح ٍد حُبٌّ أَعظ ُم ِمن أَن َيب ِذ َل نَفَ َ
الصليب كما أعلن يسوع " َل َ
(يوحنا .)03 :01

تنبيه زواج

خواطر

ان الشاب راكان عصام ربيع يريد ان يتكلل على اآلنسة مجد حنا جاسر يوم االحد 8102/7/88
في كنيسة العذراء سلطانة السالم وهذا هو التنبيه الثالث واألخير.

 يكتمل الحب في االمانة المتبادلة
 إن حب االنسان لشخص ما ،يجعله يراه كما يريده هللا.

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

