أخبار الرعية والبلد
العائدون
الثالثاء  7710/1/10عــاد إلــى بيرزيــت مــن متشجـــن السيد باسم توفيق خليل شحادة
بعد زيارته لألهل والقارب هناك .حمدا ً هلل على سالمته.

المغادرون
األربعاء  7710/1/11غادرت إلى أوهايو السيدة سميرة سالمة حنا مسلم ،كما غادرت
في نفس اليوم إلى أوهايو السيدة لينـا ناصر سليمان نصر ،وغادرت شقيقتها السيدة
سهيلة ناصر سليمان نصر إلى شيكاغو .السبت  7710/1/71غادر بيرزيت إلى هنغاريـا
السيد إبراهيم مفيـد صايج لمتابعة عالجه هناك .رافقتهم السالمة جميعاً.

أسبوع الصالة من اجل وحدة المسيحيين

بدأ أسبوع الصالة من اجل وحدة المسيحيين إعتبارا ً من يوم الثالثاء الموافق
 7710/1/10حتى يوم  ، 7170 /1 /72وكان شعــــار صالة الوحــــــدة لهــــذه السنة
"ألَن َمحبةَ المسيح تَأ ُخذُ ب َمجامٍ ع قَ ْلبنا"( 7قورنتس  " )11 :2قد ماتَ من أَجْ ل جَميع
الناس ،فجَمي ُع الناس إذًا قد ماتوا . 15ومن أَجْ لهم جَميعًا ماتَ  ،كَيال يَحْ يا األَحيا ُء من بَعدُ
ف أ َ َحدًا بَعد َ اليَوم َمعرفةً بَشَرية.
أل َ ْنفُسهم ،بل للذي ماتَ وقا َم من أَجْ لهم . 16فنَحنُ ال نَعر ُ
فإذا ُكنا قد ع ََر ْفنا المسي َح يَو ًما َمعرفةً بَشَرية ،فلَسْنا نَعرفُه اآلنَ هذه ال َمعرفَة . 17فإذا
ق جَديد .قد زالت األَشيا ُء القَديمة وها قد جا َءت أشيا ُء
كانَ أ َ َحدٌ في المسيح ،فإنه َخ ْل ٌ
َ
َ
جَديدة . 18وهذا ُكلُّه منَ هللا الذي صالَحَنا بالمسيح وأعْطانا خد َمة ال ُمصالَحَة19 ،ذلك
بأَن هللا َ كانَ في ال َمسيح ُمصال ًحا للعالَم و َ
ب لَهم على َزالتهم ،و ُمستَودعًا إيانا
ير ُمحاس ٍ
غ َ
سبيل المسيح وكأَن هللاَ يَع ُ
ظ بأَلسنَتنا .فنَسأَلُكُم باسم
سفَرا ُء في َ
كَل َمةَ ال ُمصالَحَة . 20فنَحنُ ُ
اّللَ يُصال ُحكُم.
المسيح أَن تَدَعوا ه

االحتفال بأصحاب اليوبيل الذهبي والفضي

االحد  7710/1/12أقام كاهن الرعية القداس اإللهي عن نية أصحاب اليوبيل الفضي
والذهبي لعائالت بيرزيت طالبا من هللا سبحانه وتعالى الصالة من اجل األحياء منهم لسنين
مديدة بالصحة والعافية واألمانة ويحفظهم مثاال وذخرا ألبناء الوطن ولجميع المتوفين
منهم لينعموا في مقر النور والسعادة والسالم.

الفائز بمسابقة أجمل شجرة عيد ميالد لعام 7712
الخميس  : 7712/1/11بمناسبة عيد الميالد أرسل المشتركون في المسابقة صورة عن
شجرة الميالد او مغارة الميالد الى فيس بوك الرعية وقد فازت فــي المسابقة الطالبة
ميسم زاهر فرحات والحائزة على (  ) 201صوت ،وتكون قد حصلت على أكثر أصوات
ال ُمعجبين ونالت جائزة قيمة بلغت ( 177دوالر أمريكي ) ،مبروك للطالبة ميسم ،وحظ
اوفر لآلخرين.

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 071

االحد الثالث من السنة
7710/1/77

رسالة يسوع في الجليل دعوة التالميذ األولين (متى )72-17 :1
أ .د .لويس حزبون
يتمحور إنجيل االحد حول موضوعين-:
 )1ما هو موضوع رسالة يسوع في الجليل؟ إنتقل يسوع من موطنه في الناصرة الى
كفرناحوم الواقعة على بعد 27كم الى الشمال الشرقي من بحيرة طبرية .وكانَ انتقال
يسوع الى كفرناحوم لعدة أسباب ،منها االبتعاد عن المقاومة والالمباالة في الناصرة،
ولنشر رسالته الى أكبر عدد ممكن من الناس ،اذ كانت كفرناحوم مدينة كبيرة من ناحية،
ولالستفادة من موارد إضافية لـتأييد خدمته اذ كانت كفرناحوم مستعمرة رومانية وتجارية
ومورد صيد السمك من ناحية أخرى .فموضوع رسالة يسوع في الجليل
ع من ذلك الحين يُنادي
أ) التوبة :بدأ يسوع خدمته مرددا ً اقوال يوحنا المعمدان " بَد َأ َ يسو ُ
مفر من التوبة من أجل
فيَقول" :ت ُوبوا ،قد اقت َ َ
رب َملكوتُ الس َموات" (متى  .)10 :1فال ه
الدخول إلى ملكوته .ففعل "توبوا" يدل على في االصل اليوناني Μετανοεῖτεعلى
تغيير في العقلية ،وبالتالي تغيير أسلوب التفكير والحياة؛ اما في االصل العبري ׁשבּוובּו فيد ُّل
ب القُوات الجهميع
على تغيير الطريق والعودة بال قيد او شرط الى هللا ،إله العهد كما ينادي َر ُّ
"إرجعوا إلَي أَرج ْع إلَيكم" (مالخي  .) 0 :2فالتوبة هي تغيير جذري في السلوك ومسار
الرب اإلله ،وتترك ال ه
ظلمة،
التحول عن الخطيئة إلى
حياة لدخول ملكوت السماوات ،أي
ه
ه
َ
ه
ُ
ور
ن
ا
ن
"أ
ح.
ي
المس
ور
ن
في
السلوك
و
ة
ي
واألنان
والكبرياء
ظلمة الخطيئة وك هل عبوديهات المال
ه
ُ
نور الحَياة" )يوحنا )17 :1
العالَم َمن يَتبَعْني ال يَ ْمش في الظالم بل يكونُ له ُ
ب) ملكوت هللا قريب :كان يسوع يعلن ان ملكوت هللا قريب .وملكوت هللا اقترب عندما
دخل هللا نفسه الى تاريخ الجنس البشري كإنسان من خالل ابنه يسوع المسيح .يقول البابا
الرب إقترب منا بواسطة
الرب قريب منا حتى في أحلك لحظات حياتنا.
شنودة الثالث"
ه
ه
السيهد المسيح .لقد جاء إلى أرضنا .وعاش بيننا .ونصب خيمته في وسطنا .وصار بشرا ً
الرب ليس ببعيد ،وال هو غريب وال هو مخيف .إنه
مثلنا .إنه
الرب قريب ،واسمه عمانوئيل
ه
ه
ً
الرب
الرب يسوع ،بل هذا ما جسهده ايضا" .إذا
الرب معنا .ليس هذا فقط ما بشر به
أي
ه
ه
ه
قريب منا ،لما ندعه يملك على حياتنا ويقودنا ويوجههنا.
 )7لماذا دعا يسوع تالميذه االوائل؟ احتاج يسوع الى شركاء حقيقين في رسالته لنشر
ملكوت لكي تصل إلى أكبر عدد من الناس .كان بطرس واندراوس ويعقوب ويوحنا هم
أوائل تالميذ يسوع المسيح الذين عملوا معه ،فتركوا عملهم في الصيد وتبعوه .وبقبولهم
يتفرغوا يدا ً وعقال ً
جرد الكامل عن هموم الوظيفة ال ه
سابقة لكي ه
لل ُمه همة الجديدة ،اختاروا الت ه ه
وقلبا ً للرسالة الجديدة .فمن يعرف المسيح حقيقة يترك كل شيء حاسبًا إياه نفاية ويكرس
قلبه كليا للمسيح كما حدث مع بولس الرسول " أَعُدُّ كُل شَيءٍ ُخسْرانًا من أَجْ ل ال َمعرفَة
ع المسيح َربهي .من أَجْ له َخسرتُ كُل شَيء وعدَدتُ كُل شَيءٍ نُفايَة
الساميةَ ،معرفة يسو َ
ألَربَ َح المسي َح" (فيلي .)1 :2

برنامج االسبوع وفعالياته 7710/1/77 – 7710 /1/12
زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
السؤال االول :لماذا الوحدة المسيحية ضرورية في رؤية سيدنا يسوع المسيح؟
الجواب :الوحدة المسيحية ضرورية في نظر سيدنا يسوع المسيح لعدة أسباب واهمها :الوحدة
المسيحية ( )1هي رغبة المسيح التي عبهر عنها في صالته الكهنوتية إذ صلى يسوع قبل آالمه
فقال " َوأنا َو َهبتُ لَهم ما َو َهبْتَ لي منَ ال َمجْ د ليَكونوا واحدا ً كما نَحنُ واحد" (يوحنا .)77 :10
( )7الوحدة المسيحية هي انعكاس للوحدة بين االب واالبن والروح القدس "يا أَبَت القُدُّوس
احفَ ْظهم باسمكَ الذي َو َهبتَه لي ليَكونوا واحدا ً كما نَحنُ واحد" (يوحنا  )2( .)11 :10الوحدة
المسيحية هي شهادة ليؤمن العالم "لْيكونوا بأ َج َمعهم واحداً :كَما أَنكَ في ،يا أَبَت ،وأَنا فيك
سلتَني" (يوحنا  )1( .)71 :10الوحدة المسيحية
فَ ْليكونوا هُم أَيضا ً فينا ليُؤمنَ العالَ ُم بأَنكَ أَنتَ أَر َ
ف العالَ ُم أَنكَ أَنتَ
الوحدَة ويَعر َ
هي شهادة ليعرف العالم المسيح “أَنا فيهم وأَنتَ في ليَبلُغوا كَما َل َ
سلتَني وأَنكَ أَحبَبتَهم كَما أَحبَبتَني" (يوحنا  )2( )72 :10الوحدة المسيحية هي العالمة الفارقة
أَر َ
للمسيحيين " إذا أَحَب بَع ُ
اس جَميعا ً أَنكُم تَالميذي "(يوحنا )22 :12
ضكُم بَعضا ً ع ََرف الن ُ
()2الوحدة المسيحية هي أحد األهداف لموت سيدنا يسوع على الصليب" أَن يسو َ
ع سيَموتُ
عَن األُمة ،والعن األُمة فَقَط ،بل ليَج َم َع أيضا ً ش َْم َل أَبناء هللا ال ُمشَتتين  " .يوحنا .)21 :1

السؤال الثاني :لماذا الوحدة المسيحية ضرورية في رؤية بولس الرسول؟
الجواب :الوحدة المسيحية ضرورية في رؤية بولس الرسول  )1الوحدة المسيحية ضرورية
الن المسيح واحد ،فعلينا ان نكون واحد كمـــا يقــــول بولس الرسول " كُل واح ٍد منكُم يَقول:
س
((أَنا لبولُس)) و((أنا ألَبُلُّس)) و((أَنا لص َْخر)) و((أَنا للمسيح)) .أَت ُرى المسي ُح انقَ َ
سم؟ أَبول ُ ُ
س اعت َ َمدت ُم؟ ( 1قورنتس  )7 .)17-11 :1الوحدة المسيحية
ُ
صل َ
ب من أَجْ لكُم؟ أَم باَسم بولُ َ
ٌ
َ
ْ
ب لجَميع ال َخلق
ضرورية الن "هُناكَ َرب واحدٌ وإيمانٌ واحد ٌ و َمعْمودية واحدة ،وإلهٌ واحد ٌ أ ٌ
وفوقَهم جَميعًا ،يَع َم ُل بهم جَميعًا وهو فيهم جَميعًا"(أفسس .)2-2 :1

السؤال الثالث :كيف يمكن ان تتحقق الوحدة المسيحية في نظر بولس الرسول؟
الجواب :الوحدة المسيحية تتحقق في نظر بولس الرسول عن طريق األمور التالية:

( )1المحبة والمشاركة " :إذا كانَ عندَكم شأ َ ٌن لل ُمناشَدة بالمسيح ولما في ال َمحَبة من تَشْجيع،
الروح والحَنان والرأفة ،فأَت ُّموا فَ َرحي بأَن تَكونوا على رأي ٍ واح ٍد و َمحَب ٍة واحدة
شاركة في ُّ
وال ُم َ
ب واح ٍد وفك ٍْر واحد" (فيلبي )7-1 :1
وقَ ْل ٍ
( )7التواضع" :ال تَفعَلوا شَيئ ًا بدافع ال ُمنافَسة أَو العُجْ ب ،بل على ُك ٍ هل منكم أَن يَتوا َ
ض َع ويَعُد
َ
ض َل منه 1 ،وال يَن ُ
يره أَف َ
ظ َرن أ َ َحدٌ إلى ما لَه ،بل إلى ما لغَيره" (فيلبي )1-2 :1
غ َ
َ
ْ
ُّعور الذي هو أيضا ً في ال َمسيح يَسوع"
( )2التخلق بأخالق المسيح ":فليَك ُْن فيما بَينَ ُك ُم الش ُ
(فيلبي .)2 :1

االحد  :7710/1/77االحد الثالث من السنة :القداس الساعة  17:12صباحاً.
 يعرض التلفزيون الفلسطيني قداس يوبيل الذهبي والفضي الساعة  17:77صباحاً.
االثنين  :7710/1/72القداس الساعة  2:77مسا ًء.
الثالثاء  :7710/1/71القداس الساعة  2:77مسا ًء.
اجتماع األخوية المسيحية الجامعية الساعة  2:77مسا ًء.
االربعاء  :7710/1/72القداس الساعة  2:77مساء
 اختتام أسبوع الصالة من اجل وحدة الكنائس.
 ذكرى أهتداء القديس بولس الرسول
 اجتماع لجنة السيدات بإشراف األخت كرميال الساعة  1:77مسا ًء.
الخميس  :7710/1/ 72القداس الساعة  2:77مسا ًء.
 عيد القديسين طيموتاوس وطيطس تلميذي بولس الرسول.
 اجتماع البراعم الساعة  1:77مسا ًء مع لجنة البراعم بإشراف األخت مريم.
 اجتماع أخوية سلطانة الوردية الساعة  1:27مسا ًء بإشراف األخت كرميال.
الجمعة  :7710/1/70القداس الساعة  2:77مسا ًء.
 تدريب طلبة اول مناولة الساعة  11:77صباحا ً بإشراف األخت مريم.
 تدريب طلبة التثبيت الساعة  11:77صباحا ً بإشراف األخت شذى.
 تدريب الجوقة الساعة  1:77مسا ًء مع االخت كرميال.
 محاضرات في جامعة بيت لحم.
السبت  :7710/1/71قداس الموعوظين الساعة  2:77مسا ًء.
اجتماع الشبيبة االعدادية  2:77مسا ًء مع اللجنة اإلعدادية واألخت مريم.
اجتماع الشبيبة الثانوية الساعة  2:77مسا ًء مع اللجنة الثانوية واالخت شذى.
لقاء الشبيبة الجامعية الساعة  0:77مسا ًء مع اللجنة الجامعية والشماس.
االحد  :7710/1/71االحد الرابع من السنة .القداس الساعة  12 :17صباحا ً.
 يقام القداس راحة لنفس المطران المناضل إيالريون كبوشي ،مطران القدس سابقا
وعاشق فلسطين ورمز الوحدة الوطنية.
لإلتصال مع كاهن الرعية  :هاتف االدير  / 7117021 :جوال رقم7217717201 :
 موقع إنترنت الكنيسة www.birzeitchurch.ps :
 موقع األب لويس حزبون على الفيسبوك
Facebook : Louis Hazboun
 البريد األلكتروني الخاص بكاهن الرعية
abunalouis@latin.org.il

