جدول االحتفاالت في كنيسة مار افرام لشهر تموز
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االحد الرابع من احاد ما بعد حلول الروح القدس على التالميذ

االحد الخامس من احاد ما بعد حلول الروح القدس على التالميذ

Family Night with Bingo

االحد السادس من احدا ما بعد حلول الروح القدس على التالميذ

االحد السابع من احاد ما بعد حلول الروح القدس على التالميذ

البــابــــا فرنسيـــس األول

هوورئيس ووائفةوووينوئ ريروورائريوويائ منيمرا و ائسو ئسرم وودئم و و ئلووميئسو ئ يو يئسو ئم ووو ئ 6391ئسو ئم يه روووئ
م رل وئ,ئة مئكوهروًئفيئم ثو ثئلميئس ئكونرنئمنولئ ي يئ،6313ئوفةقنوئفيئم و ئوم ميي ئس ئحزييمنئيرن رئ
لو ئ.6331
ُل ئيس ائفةوينوئللىئ ريررائريييائفيئم ثوس ئوم ميي ئس ئف يمييئ.6331ئتيفائسجلوائفةووينوئمنيمرا و ئ و ئ
لوسيئ.1066- 1002ئلضرئفيئم جوس ئم او ـــو-:
م و ةئمإل ه وئوترظ ـــمئمنةيمي
مإلكل ـــيوا
س وهدئم ح وةئم كيةوئوم وتئم ح وةئم يةر ــــو
م جلائم و ريئ ل وسلـــو.

متنوعة :-
بابــــا ّ
مميز ألسباب ّ

منئسج رلوئس ئمنسريئتج لئس ئم و وئفين ا،ئ و وئم نومئوتئ“م خالف” ل ئةو ق هئومه هوئ-:
-6ئهرئفولئ و وئ لكر وئم كوثر ك وئيأتيئس ئخويجئم قو ّيةئمنويو ّو،ئوذ كئسرذئثالثوئلميئيينوً!ئفقدئكونئم وو وو ئم وقوديوائ
غييغرييرائم ثو ثئم ذيئمسادتئح يياهئسوئ ئلوسيئ196ئو،146ئرخيئمنح ويئم يوسون ئم قو س ئسو ئخوويج ئم وقوو ّيةئ
منويو و،ئو و احديدئس ئةرييّو.ئئ،ئي ريئفنهئ
فولئ و وئسرذئييونئيصلئإ ىئم دّةئم طية وئغ يئحوسلئللىئظهيهئلبءئم اوييخئمنويو يئم طريل.وهور ئ ووإلفووفوو ئإ وىئ
ذ ك،ئف ّولئ و وئفيئم اوييخئيأتيئس ئ“م قويةئم جديدة” .ويرا يئم و وئفين ائ و ّذمتئإ ىئم ثقوفوئم الت رو وو ئم و ورواوموية ئفويئ
فسييكوئم جرر و،ئوم ايئتا زئ و وطوئوم نريوئوم دفـــيء.ئفهرئيجدئةهر وئفيئس ونقوئم روائوتق لهمئوم اوحوديوي ئفويئ
ل ر همئلردئم احدثئإ هـــم.
حيئ
صوئ هــم،ئفهمئ و ر وئإ هئفو ريّوئتنيفهوئللىئم
-1ئئيي هئس ئم نقيمءئوم ه ّ م ئفيئم جا ــ ،ئولروياهئم خو ّ
ت و مئمإلنج لئساىئفُ ِخ َذتئللىئسح لئم جدّ،ئوفُ ِيكَ ئس روهوئ ي.ئ ذ ك،ئفإنهئالئيكانيئ ولدةئم نقـيمءئفوئتذك يئم و وم ئ–
حيئ– رمر هم،ئ لئإنهئيحوولئفنئيصل،ئ دفًئس ئم كر وئنن هو،ئإ ىئم زيدئس ئم دم وئمإلما ول ووئ
حيئوغ يئم
م
حائيلري،ئفهرئيمهبئي رلي،ئل ل ئطورمل ئحو ووتوه ئفو و ئ
وم وطوئفيئم ش.ئويا ا ئم و وئفين ائ مكلئخوصئ
ّ
حئم يمليئم صو حئفيئح وتهئم رس ـــو.
من يش وت،ئ ذ كئفإنئه ّ هئهرئتج دئصريةئم
فضائ ــل البابـ ــا فرنسيــس -:
كث يةئهيئم نضوسلئم ايئي ك ئفنئي لّ روئإيوهوئم و ــــوئفين ائوس ئمه هوئ--:ئم
م اقـــرى...
ملزمسيئ لا يفئللىئح وةئم و وئفين ائ و انص لئم كمئم يوم طئم او ـــــــوئ-:

وطوئوم نقــــيئ,ئئم ارمفــــ ئوئ

http://www.youtube.com/watch?v=4l2Xxq1wid1

حزيــــــران

شهر قلب يسوع األقدس
إنئمــذويئهذهئم اقرى ل و ةئيلبئي رع ا ساأصلوئفيئةيئم اج دئف رمةطوئيلــبئي رعئظهيتئ صريةئملو وو ئسوحو ووئ
هللائ ل مييــو.ئو هذمئفإنئل و ةئيلبئي ــرعئمنيدائمنص لوئتحوفظئللوى ئسو وونو وهوو ئوت واوقوطوب ئ موكول ئخووص ئم ورونورائ
م ا طموئإ ىئيح وئهللائير رعئسوءئم ح وةئم ذيئالئي يئغريهئوم قو يئللىئييئصحويىئم يوحئكيئير رم يمــــوء.
م و وئ ردكاائم و ائلمي
تاريــــخ عيد قلب يسوع االقــــدس
ل و ةئيلبئي رعئس دفهوئس ئم ادمءئم كر وئم قدةوئ رهو،ونمأتئلردئمةنلئم صل ب،ئالنئسييمئهيئمولئس ئةجد ئ وهوذمئ
ئوميمهمئميحئمر هئومسيئترسوئمن ئيضو ئفو وهئ
م قلبئم ط رنئالملرو،ئثمئمنئي رعئس ئ دئي وساهئظهيئ االس ذهئم جا
مص ه.ئوس ئثمئيميروئملظمئيدي يئم صريئمالو ىئوسوئ دهوئيدئت قرمئفيئ حيئهذهئم و ةئم ىئحو و ئشووءهللا ئوموحووهووئ
طييقوئخصرص وئوشيفئ هوئمالزسونئم اوخــيةئ.مسوئم و ةئم جهييوئم رس ـوـوـوو ئ وقولوب ي ورع ماليودا ئفوقوط ئحونوظو ئ
الهو يئم قينئم و ئلميئوفخيمئ لكوئفين وئم ايئف هوئنمأتئ.ئمسوئم رنائم ودة ئم واوي ئمخواوويهوو ئهللا ئومولوز ئم و وهووئ
و رمةطاهوئهذهئم و ةئفهيئيمه وئتق و ســ يه ون وئم زيوية،تني تئ صدقئح هوئوخلرصئتقرمهوئ ،ئمةو وهوو ئسويغووييواووئ
حئ هئم قديةئوم جدئئويولئ هوئ :ئ ئهوئهرئذمئم قولوب ئم وذي ئمحوبئ
سييم ئ 6130-6141ئائفظهيئ هوئيرسوئم يبئي رعئم
م ميئكلئهذمئم حب،ومفرىئذمتهئ ال وئللىئح هئ هوم ئ،ومنوو ئال ئميى ئسوروهوم ئلورر ئم موكويمن ئةورى ئم وكونويمن ئومالحواوقوويئ
ومالهونوتئوم رنوقئوم يو ةئنحرئةيئسح ايئئوم ذيئيحزنريئكلئحزنئمنئذ كئيصديئس ئيلربئخصص ئ يائو هذمئمطولوبئ
منئي دئفيئم ــر ئم ثوســـ ئ دئل دئةيئم ديئ ئل دئم قي ونئائوهرئير ئم ج و وو ،ئلو ود ئالكويم ئيولو وي ،ئو و واورووول ئفو وهئ
م ؤسررنئم ديئت ريضوئل ئخطويوهمئم ايئ هوئيه ررنئ هوئةيئسح ايئح ئيكرن ئسصو ور م ئلولوى ئم و وذم وح ئم و وقودةووئ
وهونذمئملدكئمنئيل يئي رحئنو و وو ئكوثو وية ئو ويكووت ئغوزيوية ئالو وئوك ئم وذيو ئيوكويسورنوه ئموي و ورن ئفوي ئمكويمسوه ئفوي ئهوذهئ
م صرية... .وير بئم ضئ دفئهذهئم و ةئةروئ،6199ئللىئيدئفاوةئتدلىئ"فنجلوه" ئم واوي ئ خولو ئفخوريوو ئ ورووت ئسوييومئ
وطل ئإ ىئم ذيمءئم قدي وئفنئت رحهوئل و ةئشديدةئ قلبئي رعئم رهوئمإل هي.ئفوةاجو ئم ذيمءئطل واوهوو ئوف وهو واوهوو ئفنئ
ت ىئ اخص صئشهيئحزييمنئ و ةئيلبئي رعئللىئسررملئشهيئفيويئم خصصئ اكييو وهوو ،ئوكوون ئذ وك ئةوروو ئ.6199ئ
ويــدئمةاطول ئفنجلهئفنئتقر ئس ؤو اهوئ نكيتهوئوكذ كئف ل ئس ئيس ائفةوينوئ وييائفجوءت ئسورمفوقواوه ئنمول ئيمورعئ
م خطوةئوخالصئفين ــو.ئوفيئ19ئس ئشهيئربئةروئ6121ئفصديئسج ئم طقــورا ئسويةورسوو ئ وون ئمنب ئمنيودا ئم و وو ووئ
رائم اوة ئيلز ئم كر وئكلهوئ ونئتحانلئ دئيلبئي ــرعئمنيدائوتق مئصالتهئم نيف ــوو ئويويى ئما ووء ئم و ويةولورنئ
سؤ نــــرئكاــوبئتأسالتئشهـــيئيلــبئي ــــرع.
عالم اليــــــوم ...
لو روئم ــر ئموســ ئولطمونئإ ىئحبئولدلئوةــال .ئيةو اروئك ح ئمنئن دئهذمئم جرعئونيويئهذمئم طش.ئ كرروئ
الئن اط ئم ق و ئ هذهئم يةو و،ئسوئ مئت ك ئسح وئهللائومإلن ونئفيئيلر روئ و يوحئم قدا،ئسح وئنغيفهوئسو ئيولوب ئي ورعئ
منيدا،ئس ئذ حاهئوو اهئم قي ون و.ئإنئيلبئي رعئمنيدائيسزئولالسوئ يئح هئفيئةيئم قي ون ،ئحو وث ئم ود ئحو وهئ
منلظمئ ذلئذمتهئذ حوئفدمءئللىئم صل ب،ئو اقديمئم دهئو سهئخ زمئوشيم وئة وويوئ لح وةئم جديدةئف روئوفيئم و م.
فيهــوئم قلبئمإل هيئم ميي،ئيلبئي رعئمنيدائويلبئسييمئم طوهي،ئففضئم حبئفيئيلر روئوفيئيلربئم ئم روا،ئ كيئ
ي شئم و مئفيئم حق قوئوم دم وئوم حييوئوم ال ،ئوي دئكلئإن ـــون.
و ر ضوتئم حبئس ئيلر روئنيف ئنم دئم جدئوم ا حئ آلبئومإل ئوم يوحئم قدا،ئم ىئمن د،ئرس ـــــ .

عيد الرسولين بطرس وبولس
بقلم نادر اندراوس
تحتفل الكنيسة بعيد القديسين والرسولين بطرس وبولس في يوم  29يونيو حزيران الجاري والكنيسة تحتفل بذكرى القديسين للتأمل
واالقتداء بحياتهم .وننتهز ذكرى هذا العيد لنتأمل في حياة اعظم قديسين وكيفية اختيارهما وما قدماه هلل وللكنيسة ولنا نحن كمسيحيين .كال منهما
دعاه المسيح دعوة خاصة وخصهما بميزة عن االخرين .ويشاء هللا ان تكون شهادتهما وموتهما في سبيل هللا في ذات اليوم ولكن ليس ذات العام.
عندما نتأمل الرسولين نجد ان كال منهما يكمل االخر .بطرس الرسول هو القائد المقدام وبولس الرسول هو المفكر ذو الحكمة .بطرس
الرسول هو اول بابا وبولس الرسول هو المبشر الذي بشر االمم .بطرس الرسول شاهد على االله المتجسد وعاش مع المسيح لمدة ثالث سنوات
وبولس الرسول شاهد على المسيح االله القائم من بين االموات وقاهر الموت عندما ظهر له في طريقه الى دمشق لقتل المؤمنين .كال منهما
آمن بالمسيح حتى الموت وكال منهما شهد للمسيح امام اقوى امبراطورية في ذلك الزمان ولم يخف من العقاب.
ان عظمة بطرس تتبلور في عدة نقاط وهي اهميته في تاريخ الكنيسة كأول اسقف لروما اي بابا روما والمسيح خصه بخصوصية عن
غيره من الرسل .واالهمية االخرى هي ما ذكر عنه في االناجيل االربعة وفي اعمال الرسل كدليل على تلك الخصوصية ونرجو قرأة االناجيل
واعمال الرسل .بطرس الرسول هو الصخرة التي بنى المسيح عليها كنيسته والمسيح غير اسمه من سمعان الى بطرس يعني الصخرة
باليونانية .وان لم تكن تلك الصخرة متينة وقوية وال يقدر عليها اي قوة اولم يرى المسيح ان ايمانه قوي ومحل الثقة لما بني المسيح عليها
كنيسته .واوصى المسيح ايضا بطرس بأن يرعى شعبه .وان لم يرى المسيح في بطرس الراعي الصالح الذي سيرعى القطيع ولن يرضى
بضررهم فما اوصاه بهذا .وما قال له ارعى شعبي .ونرى ايضا في عدة مناسبات الدليل على اهميته بين الرسل حيث كانوا يستمعوا لبطرس
ويجعلوه في المقدمة النه هو القائد .ومن االمثلة على ذلك اوال عند ذهاب يوحنا مع بطرس ليروا القبر الفارغ .وصل يوحنا اوال ولكنه انتظر
بطرس حتى يدخل بطرس القبر اوال وهذا دليل على االحترام والتقدير) .انجيل يوحنا االصحاح  .(20ثانيا عندما سردت اسماء االثني عشر
رسول كان بطرس اسمه في مقدمة القائمة دليال على خصوصيته واولويته .ثالثا هو الرسول الذي اعلن ان المسيح هو ابن هللا الحي عندما سال
المسيح الرسل عن ماذا يقولون عنه .ويوم صلب المسيح هو الذي اخرج سيفه للدفاع عن المسيح .وحتى بعدما انكر المسيح ثالث مرات لم يفقد
ايمانه بان المسيح سيغفر له وندم من قلبه ولم يقتل نفسه مثل يهوذا .والفارق بين بطرس ويهوذا ان يهوذا فقد ثقته في رحمة هللا وانتحر بعدما
ندم اما بطرس طلب الرحمة والمغفرة ولم يفقد ثقته .كما نرى في اعمال الرسل انه بعد حلول الروح القدس وقف وخطب لليهود ليعلن ان
المسيح الذي صلبوه قد اقامه هللا وكان كالمه فيه شجاعة ويحمل حرارة ايمان ليس لها مثيل) .اعمال الرسل االصحاح الثاني( وبطرس الرسول
صلب منكس الراس حتى ال يكون صلبه مثل المسيح النه راى انه ال يستحق ان يكون مثل المسيح .كما ان بطرس كتب رسالتين هامتين في
العهد الجديد وفيهما نصائح وتعزية وطلب االستعداد الدائم لمجيء الرب.
بولس الرسول هو رسول االمم واالناء الجديد الذي يحمل اسم المسيح لالمم واالمم هنا تعني كل من هو ليس يهودي .نجد في اعمال
الرسل كيف كان بولس يضطهد المسيحيين النه كان فريسي ويفسر العهد القديم بحسب التفسير اليهودي ولم يكن يدرك ان المسيحيين يؤمنون
بالمسيح الذي ذكر في اشعياء وتنبأ عنه االنبياء .ولكن في ذات الوقت كان له ايمان قوي ويحب هللا بالرغم من ان تلك المحبة ترجمت بطريقة
خاطئة وكان يظن ان باضطهاده للمسيحيين يرضي هللا اال ان هللا يعلم بما في القلوب ويعلم بالنيات ويعلم ان شاول يحبه ولكن هذا الحب كان
مترجما بطريقة خاطئة النه لم يكن يدرك الحقيقة .ولهذا اراد هللا ان يهدي شاول مضطهد المسيح ليكون رسول المسيح .وهذا ايضا كان نتيجة
لما راه المسيح في بولس من فهم عميق وعلم وثقافة بالتوراة كفريسي وايضا القدرة على الشهادة لليهود وغير اليهود ومخاطبة العالم .والمسيح
القائم من الموت ظهر له ومن هنا عرف المسيح وعرف ان من يضطهد المسيحيين يضطهد المسيح ذاته عندما قال له المسيح "شاول شاول
لماذا تضطهدني" .اعمال الرسل االصحاح التاسع وعرف ايضا المسيح الملك القائم من االموات الذي له سلطان وقوة .ونجد في اعمال الرسل
في االصحاح التاسع حنانيا يقول للرب انه سمع بفظاعة هذا الرجل بولس عندما دعاه الرب للذهاب لرؤيته اال ان المسيح قال له "فقد اخترت
هذا الرجل ليكون اناء جديدا ليحمل اسمي امام الملوك واالمم وبني اسرائيل وسأريه كيف يتألم من اجل اسمي" .فقابله حنانيا وسقوط القشور
من عين بولس كان رمزا لرؤية الحق .كأن الفهم الخاطيء للشريعة هو قشور تحجب رؤية نور الحق والمسيح انار عقله .فبعد ايمانه شاهدنا
تحوله الكامل من مضطهد الى مدافع عن المسيح .فألن بولس هو اكثر من يعرف الشريعة كان هو االكثر قدرة على ان يشهد ببطالن الشريعة
بعد قيامة المسيح وان الشريعة لن تؤدي الى الخالص والخالص هو بالمسيح فقط .ولهذا كان هو االفضل واالقدر ان يعلن لليهود ان المسيح
هوالمسيح المنتظر .كما ان ثقافته اليونانية جعلته قادرا على ان يذهب الى العالم ليتحدث بالمنطق وعلى اقناع الناس بان االيمان بالمسيح هو كل
ما تشير اليه الفلسفات وان الفضيلة التي تنادي بها الفلسفات لن يكون لها وجود اال بالمسيح والعمل بوصاياه .ونرى بكل وضوح في اعمال
الرسل كيفية قدرته على الحوار مع غير اليهود .عندما ذهب الى اثينا بلد الفالسفة والثقافة في االصحاح السابع عشر قال "يا اهل اثينا اراكم
متدينين كثيرا في كل امر .فبينما كنت اتجول الى معابدكم وجدت معبدا مكتوبا عليه الى االله المجهول .فهذا االله الذي تعبدونه وال تعرفونه فانا
ابشركم .انه هللا الذي خلق الكون وكل ما فيه ".فنرى اللباقة والذكاء والحنكة والمنطق في طريقة الحديث وكيفية الدخول في الموضوع بطريقة
محببة وغير منفرة حتى يجذب غير المؤمنين لالستماع لما يريد قوله واقناعهم .وفي النهاية قطعت رأسه من اجل المسيح النه آمن بان "مع
المسيح ذاك افضل جدا") .فيلبي االصحاح االول( كما ان بولس كتب معظم العهد الجديد .كتب ثالثة عشر رسالة والرسالة للعبرانين لم تحمل
اسمه انما من المرجح انه هو كاتبها )اذا قرانا اعمال الرسل االصحاح الثالث عشر نجد ان خطبة بولس في انطاكيا تتشابه مع مقدمة رسالة
العبرانيين وعبارة "انت ابني انا اليوم ولدتك" المأخوذة من المزمور مذكورة في المكانين" وبهذا يكون قد كتب اربعة عشر رسالة .ورسائله
تعتبر هي اهم مصدر لتعاليم الكنيسة وتحتوي على شرح العقائد المسيحية .وكل رسالة تناقش قضية وفكرة عقائدية اوفيها تعاليم انسانية
وتوجيهية.
وفي النهاية نطلب شفاعتهما من اجل ان يعطينا هللا شجاعة بطرس لنعلن ايماننا وقدرة بولس على شرح ايماننا شرحا صحيحا .ومن
اجل حماية البابا والكنيسة والعالم ومن اجل السالم ومن اجل ان تعم المحبة العالم.
الرجاء قراءة اعمال الرسل ورسائل بولس ورسالتي بطرس!

