أخبار الرعية والبلد
* الزائرون الخميس  2172/5/77قدمت من كاليفورنيا السيدة نبيلة شكري ناصر مسلم
زوجة السيد توفيق جريس مسلم برفقة ابنتها نداء .األحد  2172/5/21قدمت من تكساس
السيدة لوريس جريس صايج خلف برفقة زوجها فؤاد خلف .األحد  2172 /5/27قدمت من
كاليفورنيا السيدة سهيلة شحادة األعرج .أهال وسهالً بالجميع بين أهلهم وفي بلدهم.
* عماد :السبت  2172/6/2نال الطفل فارس عمرو يعقوب زيادة سر المعمودية المقدسة في
كنيسة العذراء سلطانة السالم في بيرزيت .ونتمنى له ان ينمو في السن والحكمة والنعمة عند
هللا والناس .مبروك
* خطوبة الخميس  2172/5/17ت ّمت خطوبــــة الشاب موسى نائـــــل خوري على اآلنسة
ريناد داود موسى أبو دية في قاعة الجراند في بيرزيت .ومبروك وعقبال الفرحة الكبرى.
* مشاركة رعية بيرزيت في الصالة المريمية في جفنا :الثالثاء  2172/5/22شارك أبناء
رعية بيرزيت صالة شهر المريمي مع أبناء رعية جفنا فساروا مشيا على االقدام من ساحة
دير الالتين في بيرزيت الى كنسية جفنا حيث قام االب فراس عريضة مع األخوية المريمية
باستقبالهم وبعد تالوة السبحة الوردية وحضور القداس اإللهي ث ّم لقاء وضيافة بين ابناء
اإلخـوة والمودة واختممت الزيارة في متنزه دريم.
الرعيتين في جو من
ّ
* اختتام صالة شهر أيار :الخميس  2172/5/17اختتمت رعية بيرزيت الشهر المريمي
بمناسبة عيد الزيارة بتالوة السبحة الوردية والترانيم الروحية وقداس احتفالي تراسه كاهن
الرعية ثم وتلى القداس التطواف التقليدي إكراما لمريم العذراء الى مزارها في بستان الدير
واختمم االحتفال بصالة سيدتنا مريم العذراء سلطانة فلسطين من اجل السالم في بالدنا مع
البركة والضيافة قدمتها عائلة سعادة.
* تهنئة بالتخرج من الدراسة الثانوية :جريس يعقوب القورة (توجيهي) ،يعقوب إبراهيم
بربـــار (توجيهي أمريكي) ،فراس جوني راجــي خوري (البكالوريا الدولية – مدرسة الفرندز
 /رام هللا) ،باسل سامي وديع ناصر (البكـــالوريا الـــــدولية -مدرسة الفرندز -رام هللا
وحصولـــه علـــى درع الطالـــب المثــــالـي مـــن بين خـــريجـي دفعـــة  2172وشقيقته ليان
سامي وديع ناصر (البكالوريا الدولية – مدرسة الفرندز).
*تهنئــــة بالتخرج مــــن الجامعــــــة :سهام إياد سليم كيلة بمناسبة تخرجهــــا مـــــن
 State University of New Yorkوحصولها علـــــى درجة البكالوريوس فــــي الصحة
العامـــة ،جود ُمشيرعلم بمناسبة تخرجها من State University of New York
وحصولها على درجة البكالوريوس فـي إدارة األعمال وشقيقتها جيهان ُمشير علم بمناسبة
تخرجهــا مــن نفس الجامعة وحصولها على درجــــــة البكالوريوس فـــي التسويق ،عُدي
صقر راجي كيلة بمناسبة تخرجــه من جامعة San Francisco State University
وحصوله على درجة البكالوريوس في التسويق.

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 772

أحد جسد الرب
2172/6/1

القربان االقدس كيف نعيشه؟ (مرقس )26-22 ،76-72 :71
أ.د .لويس حزبون
في عيد جسد الرب ودمه يتكلم مرقس اإلنجيلي عن تأسيس سر القربان االقدس في العشاء الفصحى
األخير ،وهذا القربان يدل على المعنى العميق لحياة يسوع وموته :حين اعطى ذاته هلل وللبشر من
خالل سر القربان ،ودعا تالميذه ان يصنعوا ما صنعه يسوع كعالمة عهد حب وخالص وحضوره
وسط احبائه (مرقس  .)26-22 ،76-72 :71ومن هنا ال بد من االستعداد الروحي .وهذا االستعداد
يتطلب منا ان نكون في حالة النعمة والمصالحة األخوية والصوم القرباني والشكر بعد المناولة.
 )7حالة النعمة مطلوبة لتناول القربان األقدس :من تناول القربان االقدس على خالف
االستحقاق يُعتب ُر ُجرما ً موجها ً الى جسد الرب ،وان تناول القربان حسب االستحقاق يعتب ُر شركة في
ب
ب إِّلى َج َ
ب كَأ َ
سه ولَم يَك ُْن أ َ ْهالً لَهما فقَد أذنَ َ
ب أَو ش َِّر َ
الر ّ ِّ
الر ّ ِّ
س ِّد َّ
جسد المسيح ودمه "ف َمن أَكَ َل ُخب َْز َّ
يس
ودَ ِّمه" ( 7قورنتس " .)27:77أَلَي َ
شاركَةً في د َِّم المسيح؟ أَلَ َ
باركُها ُم َ
أس الب ََرك ِّة الَّتي نُ ِّ
ست َك ُ
س ِّد المسيح؟" ( 7قورنتس  .)76:71قال القديس قبريانوس عن
ال ُخ ْب ُز الَّذي نَك ِّ
شاركَةً في َج َ
س ُره ُم َ
الذين يتناولون االفخارستيا دون توبة وال مصالحة" :انهم يغتصبون جسد الرب ودمه ،فهم يخطئون
اآلن اليه باليد والفم ،فيأتون جرما أكبر من نكرانهم له"
 )2المصالحة االخوية مطلوبة لتناول القربان االقدس :ال يمكن ان يتناول القربان االقدس
ب قُربانَكَ ِّإلى ال َمذبَح وذكَرتَ
من ال يكون في عالقة قويمة مع اآلخرين .فيقول الكتاب "ف ِّإذا كُنْتَ تُقَ ِّ ّر ُ
هُناكَ أَنَّ أل َخيكَ علَيكَ شيئاً ،فدَ ْ
عدْ فقَ ِّ ّر ْب
ع قُربانَكَ هُناكَ عِّندَ ال َمذبح ،واذهَ ْب أ َ َّوالً فصا ِّل ْح أَخاك ،ث ُ َّم ُ
قُربانَك" (متى  .)21 :5ال تكون التقوى حقيقية إال إذا احببنا هللا والقريب في آن واحدِّ " .إذا قا َل أَحَد:
ب هللا وهو يُبغِّضُ أَخاه كانَ كا ِّذ ًبا" ( 7يوحنا  .)21 :1لذا نالحظ في القداس نجد رتبة المصالحة
ِّإنِّّي أُحِّ ُّ
الرب يسوع المسيح قد جاء ليبحث عنك ،أنت يا
قبل التناول .ويعلق القديس يوحنا الذهبي الفم "إن ّ
من كان بعيدًا عنه ،وهو يريد أن يت ّحد بك ،وأنت ،أال تريد أن تت ّحد مع أخيك؟ "
 )1المشاركة مطلوبة لتناول القربان األقدس ال بد من المشاركة في القداس االلهي للمتقدم
الى تناول جسد الرب فيتحد فكرا وقلبا بالقداس اإللهي ،حيث يتناول جسد المسيح ودمه ،وتساعد
ب دَمي فلَه الحَياةُ األَب ِّديَّة وأَنا أُقي ُمه
سدي
المناولة المؤمن لالستعداد للحياة االبدية " َمن أَكل َج َ
وشر َ
ِّ
الرب يسوع المسيح وبدمه ،نصبح جسدًا واحدًا
في الي ِّ
َوم األَخير" (يوحنا  )51 :6وبمناولة جسد ّ
ود ًما واحدًا معه .بهذه الطريقة ،وبحسب القدّيس بطرس ،نصبح "ش َُركا َء ال َّ
لهيَّة" (2
طبيعَ ِّة ِّ
اإل ِّ

بطرس  .)1 :7لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع Abouna.org :
www.birzeitchurch.ps
موقع الرعية:
إيميل األب لويس abunalouis@latin.org.il :
فيسبوك األب لويس Facebook: louishazboun.com :

زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
السؤال األول :ما معنى الكاروبيم (تكوين )21 :1؟
اإلجابة :الكاروبيم كلمة عبرية כְּרּובִים معناها ملئ المعرفة ،وهي جمع مفردها كلمة כְּרּוב.
وتعني في اآلرامية " القريب " .حيث ان المالئكة الكاروبيم هم األقرب الى مجد هللا وحامليه.
الصنف
فاألقرب هو” المراقب ،الحارس ،وهو حامل مجد هللا" .فالكاروبيم هم فرقة المالئكة أو
ُ
ال ُمت َّميز بكمال المعرفة ،يُحيطون باهلل وينش ُرون ضيا َء مجده ،يتنقلون به ،وتعتبر أحد أقسام
المالئكة في اليهودية والمسيحية ،ووظائفها ال تختلف عن وظائف المالك ،بخصوص نقل البشرى
كحارس على شجر الحياة
والرسالة .وهي مذكورة في عدة مواضع من الكتاب المقدس كاروبيم
ٍ
(التكوين  )21 :1وصنع موسى ” كاروبَين ” من ذهب وضعهما على تابوت العهد من طرفي
ُ
يتحدث
الغطاء الذي فوقه ،وجه ُ الواحد الى اآلخر ،باسطين أجنحتهما فوق الغطاء ،ومن بينهما
هللا الى موسى (خروج  .)22-72 :25وفعل كذلك سليمان الملك عند بنائه الهيكل ( 7ملوك :6
 )16-21وذكرهم حزقيال النبي وكأنهم يحملون مجد الرب (حزقيال  ،)72-72 ،1 :71وتحتهم
دواليب اربعة ،مليئة بالعيون (أي المعرفة) ،ولكل كاروب أربعة وجوه تشبه وجه ثور وأسد ونسر
وبشر للداللة ان كل تلك الخالئق مستعدة على الدوام إلتمام إرادته بصبر الثور وشجاعة األسد
وسرعة النسر وتعقل االنسان.

السؤال الثاني :ما معنى "السرافيم " ((أشعيا )6-2 :6؟
اإلجابة :السرافيم هي كلمة عبرانية שְּ ָרפִים ،أصلها آرامي ،تعني " الحرقة " مثل اللدغة.
يت َّح ُ
الشعب وشفاهم هللا من ” حرقتها ” بح َّية ٍ نحاسية .وللمالك
ت نارية لدغت
دث الكتاب عن َّحيا ٍ
َ
ق السرافيم أمام هللا وال يفنوا ،ويُنَّقوا األنسان
الذي أحرق خطايا (اشعيا  .)7-6 :6حيث يحتر ُ
ق من المالئكة يتم َّيزون بمرتبة خاصة .ذكر اشعيا
بالنار األلهية (7قورنتس  .)75-71 :1وهم فري ٌ
ين يَست ُ ُر َوجهَه وبآثنَي ِّن يَست ُ ُر
سرافونَ قائمونِّ ،
فوق عرش مجد هللاَ ،
ست َّة ُ أَجنِّ َح ٍة ِّلكُ ِّ ّل واحِّ دِّ ،بآثنَ ِّ
ب القُ َّوات ،األَرضُ كُلُّها
ُّوس قُدُّوسَ ،ر ُّ
ُّوس قُد ٌ
ين يَطير وكانَ هذا يُنادي ذاكَ ويَقول :قُد ٌ
ِّرجلَيه وبآثنَ ِّ
َم ْملو َءةٌ مِّن َمجدِّه" (اشعيا .)1-2 :6

السؤال الثالث :السؤال ما معنى " صباؤوت "( ،رومة )22 :2؟
اإلجابة " :صباؤوت " ،كلمة من أصل يوناني . Σαβαὼθوتعني ” جيوش ” أو ” جماهير”.
والجيش يعني ” القـوة ” والقدرة على إتيان أفعال عظيمة ،السيما كالتي تتطلب عنفا وجهادا مثل
الحروب والغزوات ،التي ت َّحطم القوة المقابلة والمناهضة ،وتفنيها .فاهلل هو الذي يمتلك القوة
ب القدير" على كل شيء ،وهو وحده
الر ُ
والقدرة الالمتناهية .فهو " ُّ
رب الجيوش " ،وهو " َّ
الذي ال يعصى عليه شيء .فهو هللا القدير.

المخيم الصيفي للفئة العاملة  :تنظم األمانة العاملة للشبيبة المسيحية مخيم صيفي في
بيت ساحور إعتبارا ً من يوم الخيمس  2172 / 6/71ولغاية يوم األحد 2172/6/77
يتخلله فقرات روحية وترفيهية ومشاغل متنوعة .مدعو من كل رعية  7اشخاص يبلغون
من العمر (  ) 21سنة .آخر موعد للتسجيل يوم اإلثنين .2172/6/77

برنامج االسبوع وفعالياته من  2172/6/1إلى 2172/6/71
االحد  :2172/6/ 1أحد جسد الرب ودمه األقدسين .القداس الساعة  71:75صباحا
 مشاركة وفد سويسري في القداس عدده  71شخص.
 عماد الطفل هاني أميل امعيد الساعة  6:11مساء
االثنين  2172/6/1القداس الساعة  5:11مساء
 إفطار الساعة  7:11مساء للهيئة التدريسية للمدرسة البطريركية بيرزيت
الثالثاء  :2172/6/5القداس الساعة  6:11صباحا
 عيد القديس بونيفاسيوس االسقف الشهيد
 رياضة روحية للكهنة في القدس
اجتماع لجنة سيدات الرعية الساعة  1:11مسا ًء مع األخت هنرييت
 االربعاء  :2172/6/6القداس الساعة  6:11مساء
الخميس  :2172/6/7القداس الساعة  6:11مساء
 لقاء مع محاسب البطريركية صباحا
 اجتماع أخوية الوردية الساعة  5:11مسا ًء مع األخت هنرييت
الجمعة  :2172/6/2عيد قلب يسوع االقدس
القداس الساعة  71:11صباحا مع ذكرى السنة للمرحومة ليلي حنا شاهين (ام داود).
السبت  :2172/6/2القداس الساعة  6:00مساء.
 عيد قلب مريم الطاهر وعيد افرام السرياني معلم الكنيسة.
 اجتماع الشبيبة االعدادية  1:11مسا ًء مع اللجنة اإلعدادية مع األخت ميرا.
 اجتماع الشبيبة الثانوية الساعة  1:11مسا ًء مع االخت مريم
 لقاء الشبيبة الجامعية الساعة  7:11مسا ًء واالخت مريم
االحد  :2172/6/71االحد العاشر من السنة :القداس الساعة  71:75صباحا

 تكريس األطفال للقديس أنطون البادواني
نهيب بالعائالت بتكريس أطفالهم للقديس انطون البادواني يوم األربعاء الموافق
 8132/6/31اثناء القداس اإللهي في تمام الساعة  6011مساء وذلك بارتداء ثوب مار
أنطون طلبا لحمايته وشفاعته.

