أخبار الرعية والبلد
*العائدون الثالثاء  8981/0/81عادت من شيكاغو السيدة سهيلة ناصر شاهين برفقة ابنتها أيفا
الياس شاهين .الحمد هللا على سالمتهما.
الزائرون :اإلثنين  8981/0/89قدمت من فلوريدا السيدة ريما حرب سليمان جاسر – أهالً وسهالً
بها بين أهلها وفي بلدها.
المغادرون :االثنين  8981/0/82غادرت السيدة روز سليمان سمندر عبد هللا الى أمريكا .الخميس
 8981/0/82غادر إلى كاليفورنيا السيد فائق يوسف ناصر ،الجمعة  8981/0/87غادر إلى
كاليفورنيا السيد سامي يعقوب عبد النور برفقة زوجته حنان وديع عبد النور ،الخميس
 8981/89/2غادرت الى كاليفورنيا كل من السيدة ليلى متى كيلة برفقة زوجها السيد مروان
فؤاد األحول ،والسيدة سمر سالم كيلة وهبة برفقة زوجها السيد كمال وهبة .على الطائر الميمون
ورافقتهم السالمة.
الوفيات :اإلثنين  8981/0/82انتقل إلى رحمته تعالى في تكساس السيد حنا شحادة نقوال الناطور
عن عمر ( )42سنة ،الثالثاء  8981/89/8انتقل إلى رحمته تعالى في عمان المفكر والكاتب
القومي المرحوم سالمة جورج كيلة عن عمر ( )23سنة ،لهما الرحمة ولذويهما من بعدها طول
البقاء وحسن الصبر وعزاء اإليمان.
*يوم الكتاب المقدس المسكوني الخامس :الجمعة  8981/89/80تحت رعاية رؤساء الكنائس
المسيحية في االرض المقدسة تدعوكم جمعية الكتاب المقدس الفلسطينية الى يوم الكتاب المقدس
المسكوني الخامس في الجامعة االمريكية في جنين وتبدأ الفعاليات الساعة  89:99صباحا
وتستمر حتى الساعة  8:99بعد الظهر .ثم يتم زيارة األماكن المقدسة في جنين وبرقين ودوثان.
للتسجيل عند سكرتيرة الرعية السيدة ماري رقم الهاتف .8189732
* رحلة الى دير رافات بمناسبة عيد سيدة العذراء سلطانة فلسطين
األحد  8981/89/81تحتفل األبرشية البطريركية الالتينية في القدس بعيد شفيعتها سيدتنا مريم
العذراء سلطانة فلسطين ،في مزارها في دير رافات .االنطالق الساعة  7:99صباحا والفطور
في محطة االستراحة ثم القداس اإللهي والدورة التقليدية الساعة  89:39صباحا ويليه تناول
وجبة الغذاء ثم التوجه لزيارة األماكن االثرية في رامات غان ويافا البحرية وركوب السفينة في
البحر األبيض المتوسط .لالستفسار االتصال بالسكرتيرة السيدة ماري على الهاتف رقم
.8189732
* مسابقة ُرسل فلسطين األول  8981لمعرفة الكتاب المقدس للصف التاسع :تحت رعاية الجمعية
البابوية نظمت جمعية ابناء األرض مسابقة ُرسل فلسطين األول  8981لمعرفة الكتاب المقدس.
وسينال الفائزون بالمرتبة اال,ولى والثانية والثالثة في فلسطين على جائزة رحلة دينية وسياحية.
وكل مشترك في المسابقة سيحصل على شهادة اشتراك وكتاب مقدس.

للتفاصيلEmail: sonearth@outlook.com :

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 709

األحد السادس والعشرون للسنة
8981/89/7

االحد السابع والعشرون تفسير " في حال ِة الفَحْ شاء "(متى .)38 :4
أ .د .لويس حزبون
ق امرأَتَهِ ،إالَّ في حال ِة الفَحْشاء
يتمحور انجيل االحد حول الطالق .نطرح سؤال ما هو تفسير " َمن طلَّ َ
"(متى  .)38 :4وللجملة االستثنائية " إِالَّ في حال ِة الفَحْشاء " باليونانية "الفَحْشاء ( )πορνείαلها
أربعة معاني رئيسية وهي- :
مرأَةً وت َ َز َّوجَها ،ث ُ َّم
" )8امر غير الئق" أي عيب كما ورد في سفر تثنية االشتراع " إِذا ات َ َخذَ َر ُج ٌل ا َ َ
ِتاب َ
صر ْفها ِمن
الق ُوي َ
ير الئِق و َجدَه فيها ،ف ْلي ْ
َكتب لَها ك َ
س ِلّ ْمها إِيّاه ولَ ِ
مر غَ ِ
لم تَنَ ْل ُح ْظ َوةً في عَينَيه ،أل َ ٍ
ط ٍ
بَيته" (تثنية االشتراع  )8 :82في هذه الحالة يحلل نص التثنية صرف امرأة ألسباب شت ّى.
 )8الزنى أي خيانة المرأة لزوجها .وبالتالي فهو الفعل الذي ينتهك حرمة تابعية امرأة لرجلها أو
الزاني َّ
آمرأ َ ِة قَريبِه) ،ف ْليُقت َ ِل َّ
والزانِيَة"(أحبار :89
آمرأ َ ِة َر ُجل (الَّذي ي َْزني ِب َ
ي َر ُج ٍل َزنى ِب َ
خطيبها " وأ َ ُّ
 .)89في هذه الحالة يجيز النص نفسه تسريح المرأة الزانية .وترى الكنيسة االرثوذكسية في هذه اآلية
تسهيال قدَّمه يسوع للسماح بزواج لمن وقع ضحية الزنى .فالزنى يجعل الزانية جسد واحد مع الرجل
اآلخر ،وبهذا االمر هي قطعت عالقة الجسد الواحد مع زوجها .وال تقبل الكنيسة الكاثوليكية في قوانينها
مثل هذا التأويل انما تطلب التعامل بالرحمة مع الطرف الضعيف كما فعل يسوع مع المرأة الزانية
(يوحنا .)88-8 :1
المحرم :من االهل واالقارب كما ورد في الكتاب المقدس (احبار  )81-2 :81وهو معنى
 )3الزواج
َّ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َّ
وح القد ُِس ولد َينا أال يُلقى عليكم مِ نَ األعبا ِء
ورد على األرجح في اعمال الرسل " فقد َحسُنَ لدى ُّ
الر ِ
َ
صنام والد َِّم وال َميت َ ِة والفحْشاء .ف ِإذا احت َ َرست ُم مِنها ت ُحسِنو َن
بائح األ َ ِ
سِوى ما ال بُدَّ ِمنُه ،وه َُو اجت ُ
ِناب ذَ ِ
المحرم
يحرم يسوع كل تسريح امرأة اال في حاالت الزواج
َ
ّ
ع َمالً " ( .)80-81 :84في هذه الحالة ّ
الوارد في االحبار (.)81-2 :81
 )2حالة زواج غير شرعي :يقصد به األشخاص الذين يتساكنون معا دون زواج شرعي .وفي هذه
الحالة ال نتكلم عن الطالق بل عن ابطال هذه الحالة الغير الشرعية .من المفروض االَّ يعيش هؤالء
األشخاص معا .ونستنتج مما سبق ان أيَّة كانت قيمة هذه االفتراضات ،تقوم أهمية نص انجيل مرقس
( )82-8 :89على التذكير بعدم انفساخيه االتحاد الزوجي ،علما بأن التقليد األرثوذكسي يجد فيه أساس
للتحقق في حالة الزنى من وجود طالق .ال طالق في التقليد الكاثوليكي ،الن الزواج ال ينفصل عندما
يكون سرا .إنه سر ال ينفصم عراه .ومن هذا المنطلق الزواج المسيحي قائم على الثبوتية وعدم االنحالل
حفاظا ً على األمانة الزوجية والمساواة بين الزوج والزوجة وتأمين تربية االوالد البدنية واألدبية وخير
االسرة والمجتمع والمحافظة على سر اتحاد المسيح بكنيسته.

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

زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
السؤال األول :ما معنى مالك؟
الجواب :كلمة كنعانية وآرامية وعبرية מַ לְאַ ְך معناها ال ُمرسل أو المبعوث ،يعتبر على نطاق واسع
رسل من هللا (تكوين  .)7 :82لم ترد كلمة ( َمالَكٌ) في القرآن وردت بصيغة ( َملَكٌ ) وهي ترد أكثر في
صيغة الجمع (المالئكة) (سورة األنفال﴾0 ،

السؤال الثاني :الى كم قسم يُقسم المالئكة؟
الجواب :يُقسم المالئكة الى تسعة أجواق :المالئكة ورؤساء المالئكة وهم سبع ،واالرباب والسالطين
القوات ،السيادات ،العروش والكاروبيم (כ ְֻרבִים ومعناها حامل عرش الخالق) (تكوين )82 :3
والساروفيم( שְ ָרפִים )(اشعيا )8 :2

السؤال الثالث :ما هي مهمة المالئكة؟
الجواب :تقوم مهمتهم بتأمل باهلل وبحبه وتمجيده ،كما بتنفيذ مشيئته ألجل سير الكون وخالص
البشر.
ا لسؤال الرابع :ما معنى اسم المالك ميخائيل؟
الجواب :معنى ميخائيل َمن مثل هللا؟ ويظهر على انه المنتصر على الشياطين وقد جعلته الكنيسة
ب ال ِت ّنِّي ُن
حاربوا التِ ّنِّين،
سماء ،ف ِإنَّ ميخائي َل و َمالئِ َكتَه
المحامي عنها" .نَ ِ
وحار َ
َرب في ال َّ
َ
َ
شبَت ح ٌ
َ
سماء " (رؤيا  )1 -7 :88ورد اسمه أيضا في كتاب
َقو علَيهم ،وال بَ ِق َي لهم َمكانٌ في ال َّ
و َمالئِ َكت ُه ،فلَم ي َ
دانيال (.)88-83 :89

السؤال الخامس :ما معنى اسم المالك جبرائيل؟
الجواب :معنى جبرائيل هللا قوي .أنه أمالك الذي تدخل أ ليعلن عم مجي المسيح المخلص " .وفي
اص َرة ،إِلى عَذْرا َء َم ْخطو َب ٍة
س َل هللاُ الـ َمالكَ ِجبرائي َل إِلى َمدينَ ٍة في الجَلي ِل ا ْ
سادِس ،أَر َ
َّهر ال َّ
س ُمها النَّ ِ
الش ِ
ْ
ت داودَ اس ُمهُ يوسُفَ ،واس ُم العَذراءِ َمريَم( ".لوقا  .)87 -82 :8وظهر أيضا الى دانيال
ل َِر ُج ٍل مِن بَي ِ
النبي ولزكريا.

السؤال السادس :ما معنى اسم المالك رافائيل؟
 َ
بر َ
الجواب :معنى رافائيل هللا يشفي كشف رافائيل عن نفسه الى طوبيا " أَر َ
سلَني هللا ُ ِألَش ِفيَكَ وأ ُ ِ

الرب " (طوبيا :88
سارةَ كنَّت َكَ .أَنا رافائيل ،أ َ َحد ُ ال َمالئِك ِة ال َّ
َضر ِة َمجْ ِد َ
سبع ِة الواقِفينَ والدَّاخِ لينَ في ح َ
)84 -82

السؤال السابع :ما هي الطرق الخمس التي تؤدّي إلى االهتداء والحياة األبدية؟
للرب
النبي" :قلت :أعترف
األول هو إدانة أخطائنا :قال صاحب المزامير
ّ
الجواب  :طريق االهتداء ّ
ّ

بمعاص ّي وأنت رفعت وزر خطيئتي" (مزمور .)4 :38أ ّما الطريق الثاني ،وهو أالّ نحقد على أعدائنا،
ِ
ّ
ق المعلّم؛ "فإن
بح
اقترفناها
التي
الخطايا
على
الغفران
ننال
بذلك
ه
ن
أل
الدرب،
رفاق
أخطاء
نغفر
و
ّ
الحارة من
تغفروا للناس زالّتهم يغفر لكم أبوكم السماوي" (متى .)82 :2الطريق الثالث هو الصالة
ّ
صميم القلب .والطريق الرابع هو الصدقة .والطريق الخامس هو التواضع وهي وسيلة لها أهم ّيتها
الستئصال الخطيئة من جذورها (لوقا  .)0 :81هذه هي الطرق الخمس التي تؤدّي إلى االهتداء.

برنامج االسبوع وفعالياته من  8981/89/7إلى 8981/89/82
األحد  :8981/89/ 7األحد السابع العشرون من السنة :القداس الساعة  89:84صبـاحـاً.
 عيد سيدة الوردية شفيعة راهبات الوردية.
 ذكرى اليوبيل الفضي للكلمة المتجسد في األرض المقدسة.
 ذكرى األربعين لوفاة المرحومة إعانة عيسى خليل بربار.
 تدريب خدام الهيكل في تمام الساعة  0:99صباحا قبل القداس.
 تدريب على التراتيل مع الشماس مايكل واالخت مريم بعد القداس مباشرة.
االثنين  8981/89/1القداس الساعة  2:99مسا ًء  -عيد القديسة بيالجيا.
الثالثاء  :8981/89/0القداس الساعة  2:99مسا ًء  -عيد القديس إبراهيم أبو اآلباء.
 ساعة سجود الساعة  2:39مسا ًء تتخلله بركة القربان المقدس.
 اجتماع اخوية السيدات الساعة  4:99مسا ًء.
االربعاء  :8981/89/89القداس الساعة  2:99مسا ًء .عيد القديس دانيال.
الخميس  :8981/89/88القداس الساعة  7:84صباحا ً .عيد القديس فيلبس.
 اجتماع براعم مدرسة األحد الساعة  2:99– 2:39مسا ًء مع األخت مريم.
 اجتماع أخوية الوردية الساعة  4:99مسا ًء تحت اشراف األخت هنرييت.
الجمعة  :8981/89/ 88قداس احتفالي الساعة  2:99مسا ًء.
 تدريب طلبة اول مناول (من الصف الرابع) كل يوم جمعة الساعة  0:99صبـاحـاً.
 تدريب طلبة الثبيت (من الصف السادس) كل يوم جمعة الساعة  89:99صبـاحـاً.
السبت  :8981/89/83القداس الساعة  2:99مسا ًء.
 اجتماع الشبيبة االعدادية  4:99مسا ًء مع اللجنة اإلعدادية.
 اجتماع الشبيبة الثانوية الساعة  4:99مسا ًء مع اللجنة الثانوية.
 لقاء الشبيبة الجامعية الساعة  7:99مسا ًء مع األخت مريم والشماس مايكل.
األحد  :8981/89/82االحد الثامن العشرون من السنة :القداس الساعة  89:84صبـاحـاً.

رحلة الى دير رافات بمناسبة عيد سيدة العذراء سلطانة فلسطين
األحد  8981/89/81تحتفل األبرشية البطريركية الالتينية في القدس بعيد شفيعتها سيدتنا مريم العذراء
سلطانة فلسطين ،في مزارها في دير رافات .االنطالق الساعة  7:99صباحا والفطور في محطة
االستراحة ثم القداس اإللهي والدورة التقليدية الساعة  89:39صباحا ويليه تناول وجبة الغداء في
رامات غان ثم التوجه لزيارة األماكن االثرية في يافا البحرية وركوب السفينة في البحر األبيض
المتوسط .لالستفسار االتصال بالسكرتيرة السيدة ماري على رقم الهاتف .8189732

