أخبار الرعية والبلد
الزائرون
الثالثاء  8102/5/82قدمت مــــن شيكاغـــــو السيدة عفـــاف سالمة عصفور زوجــــة
السيد خليل سليمان عصفور برفقة إبنها سليمـــــان وإبنتيها ديمـــــا وســمر.
األحـــد  8102/6/8قدمــت مــــن نيويورك السيدة لمـى عيسى زهران زوجة السيد زهير
منير زهران،
اإلثنين  8102/6/3قدمــــت مـــــن كاليفورنيــــا السيدة سامية نقوال قسيس برفقة إبنتها
جمانة – أهال وسهالً بالجميع بين أهلهم وفي بلدهم.
*العائدون :اإلثنين  8102/6/3عاد من كندا السيد عيسى جورج كيلة برفقة زوجته سهام
كيلة بعد زيارتهما البنهما جورج الذي يدرس في إحدى الجامعات الكندية – حمدا ً لله على
سالمتهما.

األكاليل
السبت  8102 /5/4تم فـي كنيسة الالتين فــــي رفيديا إكليل الشاب عالء سيمون سعادة
على اآلنسة حنين موسى نعوم عبد الله ،الجمعة  8102/5/30تـــــم فـــــي كنيسة الالتين
فـــي نيوجيرسي إكليل اآلنسة دايانا عصام يوسف عبد الله على السيد جوليو دي
رودريجوس  -مبروك للعرسان ولذويهم.
* التخرج في التوجيهي األمريكي- :
السبت  8102/6/0تخرجت الطالبة سيلينا سمير عابـد وحصلت على شهادة الثانوية
العامة من مدرسة Whitmer High School :في أوهايو ،تهانينا لها ولوالديها
وعقبال الشهادة الجامعية.
*تواريخ هامة في العطلة الصيفية- :
األحد  8102/6/06أحد العنصرة.
الجمعة  8102/6/80إكليل رؤوف سالمة عبد الله على اآلنسة داليا هاني نصار.
السبت  8102/6/88إكليل موسى نائل خوري على اآلنسة رناد موسى أبوديه.
اإلثنين  8102/6/84ميالد القديس يوحنا المعمدان رحلة الى عين كارم.
الخميس  8102/6/82رياضة روحية الى لجنة العائالت لمدة ثالثة أيام.
الجمعة  8102/6/82عماد الطفلة انابيال جريس تاردس الساعة  6:11مسا ًء.
السبت  8102/6/82إكليل نعيم أسامة جاسر على االنسة الكسندرا عيسى غنيم.
اإلثنين  8102/2/0رياضة روحية لكهنة الرعايا لمدة أسبوع.
األحد  8102/2/2أكليل فراس داود ربيع على اآلنسة قمرحنا خنوف (روم).
اإلثنين  8102/2/2بدء المخيم الصيفي لدير الالتين.
الجمعة  8102/2/08خطبة الشاب خالد جورج عودة مشلين فايز (بيت لحم).
السبت  8102/2/03اكليل أدهم جورج مسلم على اآلنسة روزاليا فكتور غزالة.
اإلثنين  8102/2/05بدء أسبوع مهرجان الروزانا .
األحد  8102/2/82أكليل كميل ماهر جادالله على اآلنسة داليا وليد جا د الله (روم).
األحد  8102/2/82إكليل الياس أنور خوري على اآلنسة لورينا أسامة شحادة (طيبة).

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 285

األحد السابع للفصح
8102/6/2

واحدا ً (يوحنا )86-81 :02
صالة يسوع الكهنوتية :فَ ْليكونوا ِبأَج َم ِعهم ِ
أ .د .لويس حزبون
يتمحور انجيل اليوم حول صالة يسوع من اجل وحدة كنيسته- :
 )0وحدة المسيحيين :يتسع طلب يسوع في صالته الكهنوتية من الصالة ألجل ذاته الى الصالة من
ؤمنونَ
أجل التالميذ واخيرا الى الصالة من اجل الكنيسة" :ال أَدْعو لَهم َوحدَهم بل أَدْعو أَيضا ً ِللذينَ يُ ِ
كالمهم" (يوحنا  .)81 :02يصلي يسوع للذين يؤمنون به عن يد الرسل وتالميذهم بما فيهم
بي عن ِ
نحن الذين نتبعه اليوم طالبا ً الوحدة .المطلوب الوحدة في الفكر والهدف والمشاعر بال انقسامات أو
تحزبات ،فنحن جسد واحد في المسيح (أفسس  ،)6-3 :4لذلك مطلوب تتخ ّطى الفروقات في روح
المحبّة والتضامن.
 )8وحدة المسيحيين شركة :صلي يسوع لوحدة المسيحيين لتكون شركة في وحدة اآلب واالبن
واحداً :كَما أَنكَ فِي ،يا أَبَتِ ،وأَنا فيك َف ْليكونوا هُم أَيضا ً فينا" (يوحنا .)80 :02
"فَ ْليكونوا بِأَج َم ِعهم ِ
إنّ األلوهيّة التي نتشارك فيها ال يمكن تقسيمها إلى أجزاء منفصلة ،ويتتبّع منها بالضرورة أننا ،نحن
الروح الواحد ونشكّل جسدًا واحدًا
أيضًا ،عندما نشارك فيها بشكل حقيقي ،نصبح غير منفصلين عن ُّ
الرب يسوع المسيح.
مع ّ
 )3وحدة المسيحيين عالمة :صلى يسوع لوحدة المسيحيين لتكون عالمة للعالم تدل على ان
سلتَني" (يوحنا :02
يسوع أتى من الله فعال .فهي العالمة األولى للبشارة " ِليُ ِ
ؤمنَ العالَ ُم ِبأَنكَ أَنتَ أَر َ
 .)80إنّ الوحدة بين المؤمنين هي عالمة ورمز للوحدة بين يسوع واآلب .وحدة المؤمنين ،ليست
ضكُم بَعضا ً
مجرد مسألة تنظيمية ،بل هي ثمرة العمل اإللهي والعالم يحتاج لرؤية وحدتنا " .إذا أَحَب بَع ُ
اس جَميعا ً أَنكُم تَالميذي" (يوحنا  .)35 :03فالعالمة الوحيدة التي تركها يسوع إلخوته ليست
ع ََرف الن ُ
تنظيما كنسيا ،وال جماال للمراسيم الدينية ،وال تماسكا لعقائدنا ،بل الوحدة في الحب المعاش في عالقاتنا
األخوية اليومية )4 .وحدة المسيحيين شهادة :صلى يسوع لوحدة المسيحيين لتكون شهادة حب
اآلب ..إن أعظم رغبة يطلبها يسوع لتالميذه هي أن يكونوا واحدا ً كشهادة قوية حقيقة لمحبة اآلب
الوحيد ِلكَي ال
للبشرية ،التي أظهرها تعالى ببذل ابنه الواحد "ف ِإن اللهَ أَحب العالَ َم حتى ِإنه جا َد ِبابنِه َ
ؤمنُ ِبه بل تكونَ له الحياةُ األَبدِية "(يوحنا  .)06 :3وتتم هذه الوحدة باشتراك التالميذ
يَه ِلكَ ُك ُّل َمن يُ ِ
فيهم وأَنتَ
بمجد يسوع الذي وهبه لهم ألنهم كلهم به أبناء ويتمتعون بالحب الواحد ،حب اآلب" :أَنا ِ
سلتَني وأَنكَ أَح َببتَهم كَما أَحبَبتَني" ( .)83 :02أكبر
ف العالَ ُم أَنكَ أَنتَ أَر َ
عر َ
فِي ِليَبلُغوا كَما َل َ
الوحدَة ويَ ِ
عثرة تعطل اإليمان هي عدم المحبة بين المؤمنين .واإليمان ا ّلذي ال يتم تقاسمه ،ينطفئ ،ويموت .
فهل نعمل على اتحاد جسد المسيح أي الكنيسة لنكون شركة في وحدة اآلب واالبن ،وعالمة حضور
المسيح بيننا وشهادة حب الله للبشرية؟ للتفاصيل موقع .أبونا abouna.org

زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
ؤمنونَ بي
سر اآلية "ال أَدْعو لَهم َوحدَهم بل أَدْعو أَيضا ً ِللذينَ يُ ِ
السؤال األول :كيف نف ّ
كالمهم"(يوحنا )81 :02؟
عن ِ
الجواب :تشير اآلية الى صالة يسوع الذي يشفع الى الجماهير الغفيرة التي تأتي إليه ويؤمنون به
خالل كرازة تالميذه ورسله .فهو يشفع من يقبل عمله الفدائي ،لكي يصير الكل واحدًا ،يتمتعون بالوحدة
الحقيقية والمجد الذي من عند اآلب؛ يصلي يسوع الى مسيحيي العصور المقبلة ،يصلي من اجلنا كلنا.
إذ تشمل صالة يسوع جماعة المؤمنين به عن طريق تبشير تالميذ يسوع (يوحنا )48-35 :4؛ ويعلق
صا ،بل يجب إيصاله وإعالنه .ال يعيش المؤمن لنفسه؛
المطران بيتساباال "إنّ اإليمان ليس شأنًا خا ً
ّ
حيث أنّ اإليمان المسيحي ّ
يتعزز وينمو عندما تت ّم الشهادة له .إن اإليمان الذي ال يتم تقاسمه ،ينطفئ،
ويموت" وتمتد هذه الصالة لتشمل البشرية المستعدة لقبول الخالص عبر كل األجيال حتى انقضاء
عرفَ ِة الحَقّ " (0طيموتاوس ." )4-3 :8
الدهر ،ألن الله " يُري ُد أَن َي ْخلُصَ جَمي ُع الن ِ
اس و َيبلُغوا ِإلى َم ِ

واحد"(يوحنا )88 :02؟
واحدا ً كما نَحنُ ِ
سر اآلية " ِل َيكونوا ِ
السؤال الثاني :كيف نف ّ
الجواب :تشير اآلية الى كالم يسوع عن وحدة التالميذ؛ ومثال هذه الوحدة هي وحدة اآلب واالبن ،ال
وحدة المصالح والمكاسب ،بل وحدة المحبة والتواضع والبذل والوداعة .وتتحقق الوحدة بحب بعضهم
لبعض .ويؤكد السيد المسيح أن مصدر الوحدة هو قبوله ،كابن اإلنسان ،المجد من أبيه ليهبه لمؤمنين
كأمر أساسي وجوهري ،وهي ليست بالوحدة الظاهرية
به .وهكذا يركز السيد المسيح على الوحدة
ٍ
كتجمع القيادات الكنسية م ًعا ،لكنها وحدة عمل الروح القدس الذي يضم الكل بالروح لغاية مقدسة
كاملة .وهذه الغاية هي أن يصير الكل واحدًا في اآلب واالبن كما هما واحد .فمن يقبل السيد المسيح
"الطريق" يسير به إلى حضن اآلب متحدًا معه ،كما يسير به إلى قلوب المؤمنين ليختبر وحدة اإلخوة.
والن الروح القدس هو روح اآلب وروح االبن ،لذا يرى البعض أنه روح الوحدة ،هو واهب عطية
الوحدة ،إذ يجمع الكل معًا ليعمل الكل في الكل ( 0قورنتس  .)4 :08ويعلق القديس باسيليوس بقوله
واحد ألنه عندما يكون الله الذي هو واحد في كل واحدٍ ،فإنه
واحداً كما نَحنُ ِ
"إن يسوع صلى ِليَكونوا ِ
يجعل الكل واحدًا ،ويضيع العدد في حلول الواحد".

سر اآلية " أَنكَ أَحبَبتَهم كَما أَحبَبتَني "(يوحنا )84 :02؟
السؤال الثالث :كيف نف ّ
َ
َ
نشاء العالَم ِلنَكونَ في
الجواب :تشير اآلية الى اآلب يُحبنا في االبن " ،ذ ِلك بِأنه
اختارنا فيه قب َل إِ ِ
َ
ب في ال َمحبة"(أفسس  .)4 :0ويميّز القديس أوغسطينوس بين حب اآلب البنه
نَ َظ ِره قِ ِ ّديسينَ بِال عَي ٍ
ب االبن من جهة الهوته ،إذ ولده مساويًا لنفسه .ويُحبه أيضًا كونه جسدًا،
وحب اآلب لنا .إن اآلب ي ُح ُّ
ألن االبن الوحيد صار إنسانًا ،وبكونه الكلمة ،فإن جسد الكلمة هو عزيز عليه .أما بالنسبة لنا اآلب
يحبنا بكوننا أعضاء في ذاك الذي يحبه ،ولكي ما نصير هكذا؛ لقد أحبنا لهذا السبب قبل أن يخلقنا"؛
وبعبارة أخرى "حب أالب البنه حب سرمدي ،أما حبُّه لنا بالنعمة التي تؤهلنا لهذا الحب "كما يعلق
حب تالميذه ،لكن ابوه أيضًا
القديس أمبروسيوس .وقد أوضح السيد المسيح هنا أنه ليس وحده يُ ُّ
يُحبهم.

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

برنامج األسبوع وفعالياته من  8102/6/2إلى 8102/6/06
األحد :8102/6/2 :األحد السابع للفصح القداس الساعة  01:05صباحا ً.
 االحتفاــــل باليوبيل الــــذهبي (  51سنة ) فـــــي الحياة الرهبانية الوردية الى األخت
إيــــفــا شحادة .
 افتتاح مخبز التيرين قرب المطاحن الذهبية في برهام الساعة  3:31مسا ًء.
االثنين  :8102/6/01صالة قلب يسوع والقداس الساعة  6:11مسا ًء ثم تكريس البيوت.
الثالثاء  :8102/6/00صالة قلب يسوع والقداس الساعة  6:11مسا ًء ثم تكريس البيوت.
االربعاء  :8102/6/08صالة قلب يسوع والقداس الساعة  6:11مسا ًء ثم تكريس البيوت.
الخميس  :8102/6/03القداس الساعة  8:00صباحا ً.
 عيد القديس انطونيوس البادواني.
 قداس شكر لخدمة راهبات دوروتيا لمدة ( )21عاما في البطريركية الساعة 5:11
مسا ًء.
 اجتماع األخوية المريمية بإشراف األخت هنرييت الساعة  5:11مسا ًء.
الجمعة  8102/6/04صالة قلب يسوع والقداس الساعة  6:11مسا ًء ثم تكريس البيوت.
السبت  8102/6/05صالة قلب يسوع والقداس الساعة  6:11مسا ًء ثم تكريس البيوت.
 لقاء الشبيبة الجامعية الساعة  2:11مسا ًء مع االخت مريم
االحد :8102/6/06:أحد العنصرة حلول الروح القدس القداس الساعة  01:05صباحا ً.

تنبيهات زواج
 )0ان الشاب رؤوف سالمة عبد الله يريدان يتكلل على اآلنسة داليا هاني نصار .وهذا هو
التنبيه الثاني.
 ) 8ان الشاب نعيم أسامة جاسر يريد ان يتكلل على اآلنسة الكسندرا عيسى غنيم وهذ اهو
التبنية االول .فمن يعلم بوجود أي مانع من موانع الكنيسة بينهما الرجاء إعالم كاهن الرعية
بذلك

*رحلة الى عين كارم ويافا *
االثنين  8102/6/84تنظم الرعية رحلة لزيارة عين كارم ويافا بحسب البرنامج التالي:
االنطالق الساعة  2:11صباحا .القداس مع رعية القدس في مزار ميالد القديس يوحنا
المعمدان الساعة  2:11صباحا .الفطور في دير راهبات الوردية في مزار ماري الفونسين في
عين كارم ثم التوجه الى مزار زيارة العذراء ألليصابات ومن ثمة الى يافا للغداء في المطعم
(او من البيت) وزيارة االماكن االثرية والتسوق.

