أخبار الرعية والبلد
* يوم المريض العالمي االحد  :1720/1/21يقوم كاهن الرعية بمنح سر مسحة الى
المرضى والمسنين بالزيت المقدس طلبا لنعمة الشفاء ومساعدتهم على تحمل االالم مع
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*زيارة وفد حجاج من النمسا الى رعية بيرزيت
االحد  :1720/1/5قام وفد حجاج من النمسا في زيارة تضامنية مع أبناء بيرزيت حيت
اقام كاهن الرعية قداس احتفاليا بمشاركة االب قسطنطين كاهن رعية في النمسا للصالة
من أجل السالم العادل في األرض المقدسة .وبعد القداس مباشرة تم التعارف واللقاء مع
أبناء الرعية ثم جولة في متحف االثار في الدير واختتمت الزيارة بوجبة غداء.
* رحلة الى بيت لحم للشبيبة الجامعية والعاملة يومي السبت واالحد.1720/1/21-22:
يتخلل هذه الرحلة زيارة األماكن الدينية (كنيسة المهد ومغارة الحليب وحقل الرعاة).
واختالء روحي لمدة  3ساعات يتضمن :محاضرة ونقاش حول نص انجيلي وتأمل
وسجود ولقاء مع رعية بيت ساحور للتعرف عليها وتعزيز روح األخوة بين اعضاء
الشبيبة من خالل االلعاب والنشاطات.
*المشروع الثاني لعام  :1720الجمعة  1720/1/70بعد االنتهاء من المشروع األول
بترميم المنافع الصحية بدانا المشرع الثني وهو طراشة ودهان مركز فعاليات الرعية
ليتالءم مع متطلبات المركز في لقاءات البراعم والشبيبة االعدادي والثانوي والجامعي
ومكان الجتماعات لجنة السيدات واالخوية المريمية باإلضافة في استعمالها للقاء ابناء
الرعية بعد قداس يوم االحد وإلستقبال المهنئين في االعياد وتقبل التعازي عدا
استخدامها للمخيم الصيفي وفعاليات طلبة المدرسة وفعاليات البلدة.
*دور تدريبية وارشاد إلدارة مشروع خا ..تقوم الرعية بدورة تدريبية للشبيبة بششراف
مؤسسة الرؤية العالمية إلدارة مشروع تطوير األفكار الريادية وتطويرها وذلك كل يوم
الجمعة ولمدة ساعتين من  0:77-5:77مساء .من أراد االشتراك فليسجل عند كاهن
الرعية او األخت ارلين عودة.

إعالن من مـركز األوس للبصريات
يسر مركز األوس للبصريات تقديم عرض أسعار لطالبنا األعزاء على النظارات الطبية
والشمسية بنسبة خصم تصل إلى  .%47للمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال مع
األخصائيان شادي علوش وأشرف الريماوي على هاتف رقم 1085810- :أو على جوال
رقم .7500037247 :موقع المركز :رام هللا -عمارة سيتي سنتر – الطابق األرضي.

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 074

االحد السادس من السنة
1720/ 1 / 12

االحد السادس من السنة :ال َّ
شريعة القديمة والشريعة الجديدة (متى )30-20 :5
أ .د .لويس حزبون
يتمحور إنجيل االحد حول الشريعة خاصة الوصايا العشر وموقف يسوع منها الشريعة.
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 .)11عندما تكلم موسى النبي عن القتل أوضح يسوع أنه ال يكفي ان نتجنب القتل إالّ في
حالة الدفاع عن النفس (لوقا  )33 :11بل يجب ان نتجنب الغضب والحقد وهو لب
القضية ويعلق القديس أوغسطينوس" من يعلّمنا عن عدم الغضب ال ينقض الوصيّة
الخاصة بعدم القتل بل باألحرى يكمّلها إذ في عدم الغضب نتنقّى من الداخل في قلوبنا
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َزنى بِها في قَلبِه( .متى  .)18-10 :5عندما قال موسى في الشريعة عن الزنى أوضح
يسوع انه ال يكفي االبتعاد عن الزنى بل يجب ان نحفظ قلوبنا من الشهوة ونكون أمناء.
هنا ا ّكد يسوع أنه إذ ا كان فعل الزنى خطيئة فالنية أيضا خطيئة( .متى .)37-10 :5
ويعلق القديس أوغسطينوس "إن الخطيّئة تتم على ثالث مراحل :إثارتها التلذّذ بها ثم
إرضائها" إن كان الناموس قد حرّ م تنفيذ الزنى فشن المسيح جاء ليقتلع جذورها .القلوب
طهار القُلوب ف ِشنَّهم يُشا ِهدونَ هللا " (متى .)4 :5
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 .)33-31عندما قال موسى في شريعة الطالق أوضح يسوع انه ال يكفي ان نتزوج
زواجا شرعيا بل يجب ان نحيا بمقتضى التزامات الزواج (متى  .)31-32 :5كان سفر
تثنية االشتراع يجيز الطالق ( )2 :14لكن يسوع عارض هذا القانون واستبدله بقانون
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ش ِ ِّرير( .متى  .) 30-33 :5عندما تكلم موسى عن النذور أوضح يسوع بانه ال يكفي
بان ننذر بل يجب ان نتجنب التعهد بطريقة متسرعة وغير مسؤولة امام هللا (متى :5
 .)30-33اوصى يعقوب الرسول " ال تَح ِلفوا بِال َّ
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زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
السؤال األول :كيف نستطيع أن نضبط لساننا عن كلمات الغضب؟ (متى )11 :5
الجواب :يجيب القديس أوغسطينوس "إننا نرتعب ألنه َم ْن من الناس ال يخاف من كالم المسيح

"أَمَّا أَنا فأَقو ُل لَكمَ :من َ
ب ُح ْك َم ال َقضاء َو َمن قا َل أل َخي ِه(( :يا أَح َمق))
ب على أَخي ِه استَو َج َ
غ ِض َ
نار َجهنَّم" (متى  )11 :5وفي
ب حُك َم ال َمج ِلس و َمن قا َل لَه(( :يا جا ِهل)) اِستَو َج َ
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اس أَن يَق َه َرهِ .إنَّه بَ ِليَّة ال
نفس الوقت يقول الكتاب المقدّسِ " :
سان ال يَستَطي ُع أ َ َحدٌ ِمنَ النَّ ِ
س ٌّم قاتِل" (يعقوب  .)8 :3يستطيع اإلنسان ترويض الوحوش المفترسة أمّا لسانه
تُضبَط ِملُؤه َ
فال يقدر أن يلجمه .يستطيع أن يهذب كل ما يخاف منه وكل ما ينبغي أن يخشاه لكنّه ال يقدر
أن يهذّب نفسه التي ال يخافها .إذن لنلجأ إلى هللا الذي يستطيع أن يلجمه .لنبحث بدورنا عن هللا
تروضون األسد الذي لم تخلقوه أفال يستطيع خالقكم أن يروّ ضكم؟ من أين
لكي يروّ ضنا .أنتم ّ ِ
خضعون الحيوانات المفترسة؟ هل تستطيع صورة هللا (اإلنسان) أن
أتيتم بهذه القوّ ة التي بها ت ُ ِ
تروض األسد المفترس وال يستطيع هللا ترويض صورته؟

السؤال الثاني " :أَمَّا أَنا فأَقو ُل لكمَ :من طلَّقَ امرأَتَه ِإالَّ في حال ِة ال َف ْحشاء عرَّ ضَها ِل ِ ّ
لزنى
و َمن ت َ َزوَّ َج ُم َطلَّقَةً فقَد َزنى( .متى )31 :5؟ كيف نفهم الكلمة اليونانية  πορνείαالتي
نترجمها بالفحشاء؟
الجواب :تدل الكلمة اليونانية على "قران يغر شرعي" (احبار  )28كالزواج بين أقرباء
العصب وفي هذ الحال ال بد من االفتراق إذ اننا امام زواج غير شرعي .وفي هذه الحالة ال
يقضي الطالق على مفهوم عدم االنفساخية.
وإذا كانت كلمة فحشاء تعني الزنى في هذه الحالة المرأة الزانية بسوء سيرتها فسخت قداسة
الزواج وان واصل الزوج العيش معها قد اشترك في خطيئتها فهل يجوز لإلنسان ان يعقد زواجا
آخر؟ فالكنائس الشرقية تستند الى النص الوارد أعاله (متى  )31 :5فتجيز للزوج البريء ان
يعقد زواجا ً آخر .لكن هذه الكنائس مصرّ ة على مبدأ عدم انفساخيه الزواج .وتضيف ان الحكم
محفوظ هلل وان الكنيسة تعيش هي في زمن الرحمة .اما الكنيسة الالتينية فمازالت محافظة على
عدم االنفساخية وقد حر .المجمع التريدنتيني على عدم شجب ممارسة الكنائس الشرقية.
والىان تتم أبحاث أخرى تم ّكن الكينسة من توضيح هذه المسالة يحسن بنا ام نذ ّكر بأمرين في
نظر متى اإلنجيلي  :األول هو ان الزواج غير قابل االنفساخ /والثاني ان القاعدة األولى التي
يجب على الجماعة ان تتقيد بها في عملها الرعوي هي الرحمة الن هللا رحمها.

حمكَ " (اشعيا )0 :58
السؤال الثالث :ما معنى العبارة " أَن ال تَتَوارى عن لَ ِ
الجواب :تشير هذه العبارة الى ضرورة محبة اليهودي لليهودي اآلخر .في حين محبة يسوع
لآلخر بال قيود وال حدود على مثال السامري الرحيم (لوقا .)30-15 :27

برنامج االسبوع وفعالياته 1720/1/20 – 1720 /1/21
االحد  :1720/1/21األحد السادس من السنة :القداس الساعة  27:25صباحا ً.
 بمناسبة يوم المريض العالمي يُمنح سر مسحة الى المرضى والمسنين بالزيت
المقدس طلبا لنعمة الشفاء.
االثنين  :1720/1/23القداس الساعة  5:77مساءً.
الثالثاء  :1720/1/24القداس الساعة  5:77مساءً.
 اجتماع لجنة السيدات بششراف األخت كرميال الساعة  4:77مساءً.
 اجتماع األخوية المسيحية الجامعية الساعة  3:77مساءً.
االربعاء  :1720/1/25القداس الساعة  5:77مساءً.
الخميس  :1720/1/ 23القداس الساعة  3:77مساءً.
 اجتماع البراعم الساعة  4:77مسا ًء مع لجنة البراعم بششراف األخت مريم.
 اجتماع أخوية سلطانة الوردية الساعة  4:37مسا ًء بششراف األخت كرميال.
الجمعة  :1720/1/20قداس الساعة  3:77مساء.
 تدريب طلبة اول مناولة الساعة  22:77صباحا ً بششراف األخت مريم.
 تدريب طلبة التثبيت الساعة  22:77صباحا ً بششراف األخت شذى.
 تدريب الجوقة الساعة  4:77مسا ًء مع االخت كرميال.
 محاضرة في جامعة بيت لحم  3:37 – 0:77مسا ًء.
السبت  :1720/1/28قداس الموعوظين الساعة  3:77مساءً.
 دعوة الشبيبة للقاء الموعوظين.
 اجتماع الشبيبة االعدادية  5:77مسا ًء مع اللجنة اإلعدادية واألخت مريم.
 اجتماع الشبيبة الثانوية الساعة  5:77مسا ًء مع اللجنة الثانوية واالخت شذى.
 لقاء الشبيبة الجامعية الساعة  0:77مسا ًء مع اللجنة الجامعية والشماس.
االحد  :1720/1/20االحد السابع من السنة .القداس الساعة  27:25صباحاً.
 مشاركة فرقة الموعوظين في القداس زيارة البيوت.
 تنبيه زواج :ان الشاب شادي تادرس توما حنانيا يريد ان يتكلل على االنسة
ميشل ماي كرشايكي من أمريكا وهذا هو التنبيه األول .

لإلتصال مع كاهن الرعية - :
هاتف االدير  / 1827034 :جوال رقم7501101302 :
 موقع إنترنت الكنيسة www.birzeitchurch.ps :
 موقع األب لويس حزبون على الفيسبوك
Facebook : Louis Hazboun
 البريد األلكتروني الخا .بكاهن الرعية
abunalouis@latin.org.il

