أخبار الرعية والبلد
*العائدون الجمعة  7710/1/6عادت إلى كاليفورنيا السيدة ليـلى باسـم بربار بعد
حضورها حفل إكليل اآلنسة أنطوانيت ابنة شقيقها مروان  -رافقتها السالمة.
*اإلحتفال بأصحاب اليوبيل الذهبي والفضي يوم االحد 7710/1/11

أصحاب اليوبيل الذهبي ( )17عاما هم- :
 .1المرحوم نعيم داؤود ابو دية والمرحومة انطوانيت سالمة حنا الحاج (.)1960/9/17
 .7منير نعوم زهران و فريال سليمان موسى ربيع (.)1960/9/72
 .3عيسى توما حنانيا و المرحومة سمية الياس نصر (.)1960/17/79
 .2ماهر يعقوب حلوة و سعاد محفوظ كشك (.)1960/17/77
.1

اصحاب اليوبيل الفضي ( )71عاما هم- :
 .1جوزيف لوقا سالمة سالم و دالل امين ابراهيم فضة (.)1997/1/3
 .7جالل لوقا سالمة سالم و نادية امين ابراهيم فضة (( )1997/1/3الناصرة).
 .3عماد حنا امين شاهين و أمال سهيل ناصر شاهين (.)1997/0/17
 .2مروان باسم ابراهيم بربار و لينا عيد عيسى عيد (.)1997/0/72
 .1جاد نعوم باسيل سمندر و ميسون بطرس عبد هللا (( )1997/8/8السعودية).
 .6انطون سليم عبيـد وهند حنا امين شاهين (( )1997/8/11الناصرة).
 .0سمير نعمة هللا عودة و مها الياس فرحات (( )1997/8/16أمريكا).
 .8يعقوب جورج ابو دية و مها عبيد ابو الزلف (.) 1997/8/73
*الوفيات الثالثاء  7710 / 1 / 17انتقل إلــــــى رحمته تعالى فـــــي بيت لحم الدكتور
ذياب إلياس ناصر نصر عن عمر ) (78سنة  ،وسيقام ذكرى الثالث والتاسع عن نفس
المرحوم يوم األحد  7710 /1/11الساعة  3:37بعد الظهر ،وتقبل التعازي في قاعة دير
الالتين بعد القداس مباشرة من الساعة  8:77- 2:77مساء .له الراحة األبدية ولذويه
من بعده طول البقاء وحسن الصبر وعزاء اإليمان.
*جائزة ألجمل شجرة الميالد :بمناسبة عيد الميالد ورأس السنة الجديدة سيقدم كاهن
المصوتين لها من
الرعية جائزة قيّمة ألجمل شجرة عيد ميالد تحصل على أكبر عدد من
ّ ِّ
خالل فيسبوك الرعية  .Facebook: Louis Hazbounوآخر موعد للتصويت هو
7710/1/19
إنجاز اول مشروع للعام 7710
السبت  7170/1/12تم انجاز اول مشروع لعام وهو ترميم المنافع التابعة للكنيسة ومن
ثم الطراشة والدهان والتبليط وو ضع أثات جديد ،وذلك بفضل تبرع سخي من قبل الشاب
نبيه سالمة عبد هللا وعائلته مشكورا.

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 077

االحد الثاني  :قانا الجليل
7710/1/11

يسوع حمل هللا بشهادة النبي يوحنا المعمدان (يوحنا )32-79 :1
أ .د .لويس حزبون
يتمحور إنجيل االحد حول شهادة يوحنا المعمدان بان يسوع المسيح المنتظر هو "حمل
هللا " وأبن هللا" .ومن هذا اإلطار يمكن ان نطرح سؤالين:
 )1ما مغزى حمل هللا؟ وتدل هذه العبارة " حمل هللا " التي وردت مرتين (يوحنا ،79 :1
 ) 36على ان يسوع هو المسيح المنتظر ،حمل هللا الذي يمثل من ناحية عبد هللا المتألم،
ومن ناحية أخرى يمثل حمل الفصح.
َ
َ
ا) يسوع َح َم ُل هللاِّ الذي يَرفَ ُع َخطيئ َة العالم" أشار يوحنا المعمدان الى يسوع بعبارة "
َح َم ُل هللاِّ الذي يَرفَ ُع َخطيئ َةَ العالَم " .ويعلق أُريجين "أن خروفين حوليين كانا يُقدمان كل
يوم دائما ،واحد كتقدمة صباحية دائمة ،واآلخر كتقدمة مسائية دائمة ".وقد تنبا أشعيا ان
ْح كنَع َج ٍة
المسيح ،عبد الرب عبد هللا المتألم سيقاد الى الذبح كحمل "ك َح َم ٍل سي َ
ق إِّلى الذب ِّ
صامت َ ٍة أَما َم الذينَ يَ ُج ُّزونَها ولم يَفتَحْ فاهُ "(أشعيا  .)0 :13وطبقت صورة عبد الرب على
ِّ
المسيح الذي كان مزمعا أن يموت ليكفر عن خطايا شعبه .فدفع يسوع عقوبة الخطيئة
بتقديم ذبيحة جسده على الصليب فنلنا الغفران عن خطايانا (1قورنتس  .)0 :1وعليه فان
موته يُشكل مظاهر التضحية القربانية والنيابية والفدائية .وهذا هي قمة التضحية
والمحبة.
َ
ب) يسوع َح َم ُل الفصح :حمل الفصح هو َح َم ٌل تا ٌّم ذك ٌَر حَو ِّل ٌّي الذي أمر هللا كل أسرة ان
تذبحه ،وتأكله ليال ،وتنضح بدمه عضادتي بابها .وبفضل هذه العالمة يفتديهم (خروج
 .)1 :17فأمكنهم أن يصبحوا " شعبا مقدّسا " و" مملكة أحبار" (خروج  .)6 :19إن
التقليد المسيحي قد رأى في المسيح "حمل الفصح الحقيقي .ويعلق العالمة اُريجين "
صار حمل هللا حمال صغيرا بريئا يُقاد للذبح لكي ينزع خطية العالم"؛ وقد أكّد بطرس
الباطلَ ِّة التي
سيرتِّك ُم
الرسول " وقَد َ
ِّ
ع ِّلمت ُم أَنكم لم ت ُفتَدَوا ِّبالفاني ِّمنَ ال ِّفض ِّة أَو الذ َهب ِّمن َ
َيب فيه وال دَنَس ،د َِّم المسيح"(1
َو ِّرثت ُموها عن آبائِّكم ،بل ِّبد ٍَم كريم ،د َِّم ال َح َم ِّل الذي ال ع َ
بطرس .)18 :1
 )7ما مغزى يسوع المسيح "ابن هلل"؟ يحتل موضوع البنوة اإللهية مكانا مرموقا عند
القديس يوحنا .يسوع يتحدث بعبارات واضحة عن هذه العالقة بين االبن واآلب :تقوم
بينهما وحدة في العمل والمجد " الحَق الحَق أَقو ُل لَكم :ال يَستَطي ُع االبنُ أَن يَفعَ َل شيئا ِّمن
اآلب يَفعَلُه .فما فَعَلَه اآلب يَفعَلُه اال ْبنُ على ِّمثا ِّله "(يوحنا :1
عن ِّده بل ال يَفعَ ُل إِّال ما يَرى
َ
 .)19وعندما يرجع يسوع إلى هللا ،يُم ِّ ّجد اآلب االبن لكي يُمجده االبن " َم ِّ ّج ِّد ابنَكَ ِّليُ َم ِّ ّجدَكَ
ابنُكَ "(يوحنا  .) 1 :10وهكذا تتجلى عقيدة التجسد :أرسل هللا ابنه الواحد إلى العالم
ليُخلص العالم " ما َ
الوحيدَ إِّلى العالَم ِّلنَحْ يا
ظه ََرت بِّه َمحبةُ هللاِّ بَينَنا هو أَن هللا َ أَرسَ َل ابنَه َ
سل" (يوحنا .)79 :6
بِّه .والعمل المطلوب هو اإليمان باالبن " َ
ُؤمنوا بِّ َمن أَر َ
ع َم ُل هللاِّ أَن ت ِّ
من يؤمن باالبن له الحياة األبدية" ف َمشيئةُ أَبي ه َي أَن كُل َمن رأَى ِّاالب َن وآ َمنَ ِّبه كانَت
له الحياةُ األَبَدِّية " (يوحنا .)27 :6

زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
السؤال األول :ما هو رمز الحمامة في الكتاب المقدس؟
الجواب :في أيام نوح كانت الحمامة رمز السالم ألنها أعلنت نهاية الطوفان" .عادَت إِّلَيه

يتون َخ ْ
عن األَرض"
ضراء .فَعَ ِّل َم نُو ٌ
ح أَن ِّ
الحَمامةُ َو ْقتَ ال َم ِّ
ساء وفي فَ ِّمها َو َرقَةُ َز ٍ
المياهَ قَلت ِّ
(التكوين  .)11 :8والحمامة رمز األمانة الزوجية وهي الطير لوحيد الذي يقدّم ذبيحة في الهيكل
كما ورد في حياة يوسف ومريم العذراء اللذين جاءا الى الهيكل " ِّليُقَ ِّ ّربا كما َو َردَ في شَريعَ ِّة
َي يَ َم ٍام أَو فَر َخ ْي حَمام( " .متى  .)17 :76اما يسوع فرأى في الحمامة رمز الوداعة
الر ّ
بَ :ز ْوج ْ
َمام ساذِّجي " (متى )16 :17؛ واما في عماد السيد المسيح
" فكونوا كالحَيا ِّ
ت حاذِّقين وكالح ِّ
َ
َ
ج ِّل َوق ِّته ِّمنَ
ر
خ
و
يسوع
َ
د
م
ت
اع
"
هللا
ومحبة
الجديد
والخلق
القدس
الروح
رمز
فكانت الحمامة
َ
َ
ٌ
هللا يَه ِّب ُ
ط كأَنه حَمامة ويَ ِّنز ُل علَيه"(متى .)16 :3
الماء ،ف ِّإذا الس َمواتُ ق ِّد انفتَحَت فرأَى ُرو َ
ح ِّ
وأالن توضع الحمامة عند بيت القربان االقدس وعلى منبر الوعظ لتمثل جسد يسوع المسيح.

السؤال الثاني :ما هو رمز البجعة البرية في الكتاب المقدس " شابَهتُ بَ َجعَةَ البَ ِّ ّرية "
(مزمور )0 :177
الجواب :البجعة هو الطائر الذي يذبح نفسه ليقيت صغاره .فيرمز الى جرح قلب المسيح الذي
يخرج منه د ٌم وما ٌء فيروي بدمه المؤمنين .ولهذا الطائر القدرة على االنبعاث من الرماد ،بعد
موته بثالثة ايام ،ويستعيد شبابه ،ويعيش حياة جديدة ،لذا رأى المسيحيون فيه رمز الى قيامة
المسيح والى أحياء لعازر.

السؤال الثالث :ما هو رمز اإلكليل في الكتاب المقدس؟
الجواب :اإلكليل يستعمل لربط ما تهدّل من الشعر .فصار االكليل في سفر الحكمة رمز المجد

الرب ثَوابُهم ولهم ِّعنايةٌ ِّمن لُد ُِّن العَ ِّل ّي ف ِّلذلكَ سيَنالونَ ِّإكْلي َل
ْرار فسيَحيَونَ ِّلألَبَد و ِّعندَ
َ
"أَما األَب ُ
ميهم وبذِّرا ِّعه يَسترهم" (الحكمة )16 :1؛ وفي
البَهاء وتا َ
ج الجَما ِّل ِّمن يَ ِّد الر ّ
ب ألنه ِّبيَمينه يَحْ ِّ
َ
ف ما ست ُعاني ِّمنَ اآلالم ...ك ُْن أمينا حَتى ال َموت،
سفر الرؤية  ،اإلكليل هو رمز الحياة " ال ت َ َخ ْ
فسأعْطيكَ إِّكْلي َل الحَياة (رؤية )17 :7؛ واما في االنجيل المقدس فاإلكليل هو رمز الملوكية "
واني ،فقا َل لَهم بيال ُ
طس :ها ه َُوذا الر ُجل !"
ج يسو ُ
ف َخ َر َ
ع وعلَيه ِّإكْلي ُل الش ِّ
وك ِّ ّ
والردا ُء األُر ُج ّ
(يوحنا  .)1 :19اما أكليل من ذهب عالمة مميزة للملوك ،وإكليل من السنديان عالمة مميزة
للقواد المظفرين ،الن السنديان يعبّر عن القوة والصالبة وعلو النظرة؛ وإكليل من غار عالمة
مميزة للرياضيّين ،الن الغار رمز الخلود والمجد واالنتصار؛ وإكليل من زهر الليمون عالمة
مميزة للعروسين ،وإكليل من الورد هو عالمة مميزة للموتى والراهبات المكرسات والبنات
اللواتي يتناولن القربان المقدس للمرة األولى ،الن الورد رمز الحب الصافي والنقاوة والبتولية
وحب الشهداء اما اإلكليل الذي يوضع على األبواب بمناسبة عيد الميالد ،فهو رمز الى المسيح
المولود من مريم العذراء ال بداية له وال نهاية.

برنامج االسبوع وفعالياته 7710/1/77 – 7710 /1/11
االحد  :7710/1/11االحد الثاني  -عرس قانا الجليل القداس الساعة  17:11صباحا.
 اإلحتفال باليوبيل الفضي والذهبي للعائالت بيرزيت للصالة من اجل األحياء منهم
لسنين مديدة بالصحة والعافية واالمانة ولجميع المتوفين منهم لينعموا في مقر نور
والسعادة والسالم.
 ذكرى الثالث والتاسع للفقيد الغالي المرحوم الدكتور ذياب إلياس ناصر في الساعة
 3:37مساء ويليه تقبل التعازي في قاعة دير الالتين حتى  .8مساء.
االثنين  :7710/1/16القداس الساعة  1:77مساء.
الثالثاء  :7710/1/10القداس الساعة  1:77عيد القديس انطونيوس الكبير(امطانس).
 اجتماع األخوية المسيحية الجامعية الساعة  6:77مساء.
االربعاء  :7710/1/18القداس الساعة  1:77مساء.
 اجتماع لجنة السيدات بإشراف األخت كرميال الساعة  2:77مساء.
الخميس  :7710/1/ 19القداس الساعة  6:77مساء.
 اجتماع البراعم الساعة  2:77مساء مع لجنة البراعم بإشراف األخت مريم.
 اجتماع أخوية سلطانة الوردية الساعة  2:37مساء بإشراف األخت كرميال.
الجمعة  :7710/1/77القداس الساعة  6:77مساء عيد القديس افتيموس.
 تدريب طلبة اول مناولة الساعة  11:77صباحا بإشراف األخت مريم.
 تدريب طلبة التثبيت الساعة  11:77صباحا بإشراف األخت شذى.
 تدريب الجوقة الساعة  2:77مساء مع االخت كرميال.
 محاضرات في جامعة بيت لحم.
السبت  :7710/1/71قداس الموعوظين الساعة  6:77مساء.
اجتماع الشبيبة االعدادية  1:77مساء مع اللجنة اإلعدادية واألخت مريم.
اجتماع الشبيبة الثانوية الساعة  1:77مساء مع اللجنة الثانوية واالخت شذى.
 لقاء الشبيبة الجامعية الساعة  0:77مساء مع اللجنة الجامعية والشماس.
االحد  :7710/1/77االحد الثالث من السنة.

زيارة البيوت وتكريسها بمناسبة عيد الغطاس
بمناسبة عيد الغطاس بدأ كاهن الرعية بزيارة البيوت بيوتكم وأفراد عائالتكم بالمياه
حتى يباركها ويكرسها بالمياه المقدسة حيث يتم تكريس البيوت حسب األحياء ،فمن
يرغب منكم أن يقوم الكاهن بزيارته في موعد آخر ،يمكنه اإلتصال مسبقا بكاهن
الرعية على هاتف الدير رقم  ،4370182 :وفي وقت التكريس حاولوا ان تجمعوا
أفراد عائلتكم للصالة ،وتذكروا ان البيت هو الكنيسة الصغرى وله قدسيته.
كل عام وأنتم بخير

