أخبار الرعية والبلدة
الزائرون :الثالثاء  0202/3/02قدم من كاليفورنيا السيد هيثـم يعقـوب عرنكي ،األربعاء
 0202/3/03قدمت من سان ثوماس  /فيرجن آيالند السيدة عبلــة راجـي كيلــة برفقة
ابنتها سولينا ،االحد  0202/3/02قدمت من كاليفورنيا السيدة سائدة جريس صايج.
الخميس  0202/3/02قدمت مــــن سان فرانسيسكو السيدة ريمـا جريس كيلـــة-أهالً
وسهالً بالجميع بين أهلهم وفي بلدهم.
* المغادرون :األربعاء  0202/3/00غادرت الى ميريالند السيدة ليـلـى باسم بربار
حشمة السبت  0022/3/80غادر الى المانيا السيد عيسى حنا أبو دية برفقة زوجته زينة
وابنهما لؤي(فيليب) وابنتهما جورجينا وجويل .على الطائر الميمون.
*العمادات :السبت  0202/3/80نال سر العماد المقدس الطفل جيدن إياد أسامة جاسر
في كنيسة العذراء سلطانة السالم في بيرزيت .مبروك ونتمنى له ان ينمو في السن
والحكمة والنعمة عند الله والناس.
* ُخطـوبـة :الخميس  0202 /3/00تمت ُخطوبة الشاب عيسى فريدي خـواجا على
اآلنسة لينـا يوسف مسلم في قاعة النادي األرثودوكسي في رام الله – مبروك وعقبال
الفرحة الكبرى.
* مهرجان "قصة ابن البلد" لشبيبة موطن يسوع :لمدة أربعة أيام متواصلة وذلك في
ساحات وقاعات دير الالتين رام الله:
اليوم األول :يوم الجمعة الموافق  0202/2/6االفتتاح الرسمي للمعرض بحضور
شخصيات دينية ووطنية وسيبدأ المهرجان بإطالق الشعار الجديد لشبيبة موطن يسوع
ثم تقام الفقرات الدينية والوطنية والترفيهية .الباصات مؤمنة لكل الرعية.
اليوم الثاني :يوم السبت الموافق  0202/2/ 7دعوة عن طريق األمانة العامة للمدارس
المسيحية في فلسطين لزيارة معرض الكتاب المقدس صبا ًحا .يتخلل النهار ورشة عمل
تحاكي  322سنة من اللقاء التاريخي بين القديس فرنسيس والسلطان محمد المالك
األيوبي بالتعاون مع جامعة القدس أبو ديس ،وورشة عمل ثانية تحاكي هموم تطلعات
وتحديات الشباب في المسيح في فلسطين .سيكون هناك عشاء "بيبل " أي عشاء مرتبط
ارتباط مباشرأ بالكتاب المقدس وستكون التذاكر مع ابناء الشبيبة والدعوة مفتوحة
لجميع العائالت ،وسحب على العديد من الجوائز.
اليوم الثالث :يوم األحد الموافق  0202/2/3يوم كامل مخصص لألطفال "البراعم" مع
مساهمة من قبل االمانة العامة ب  %02من قيمة مواصالت الرعايا .وسماء فعاليات
روحية وترفيهية وسيكون هناك سجود للقربان األقدس.
اليوم الرابع :يوم االثنين الموافق  0202/2/2زيارة المدارس لمعرض الكتاب المقدس
خالل الفترة الصباحية
مالحظة زاوية لالكشاك للرعايا او الشبيبة لمن يرغب.

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 387

األحد  00للسنة
0202/2/0

االحد الثاني والعشرون :مفهوم يسوع في التواضع والضيافة (لوقا )01-7 ،0 :01
أ .د .لويس حزبون
يتمحور انجيل االحد التواضع في مفهوم يسوع المسيح؟
َ
سه ُو ِضع ،و َمن َو َ
سه
ض َع نَ ْف َ
 )0مبدا التواضع :قدّم لنا سيدنا يسوع المسيح مبدأ التواضع " َمن رف َع نَ ْف َ
ُرفِع))( .لوقا  .)00 :01فالتواضع هو االعتدال ،عكس الزهو وحب الظهور .إن اإلنسان المعتدل البعيد
عن االدّعاءات الكاذبة ،ال يتكل على ُحكْمه الذاتي بل يقبل الواقع كما هو ،ويقول المثل المأثور "ليعلم
كل واحد قدره وحجمه" .وليس التواضع إذالال بل اعترافا بالواقع ،والواقع هو انه لسنا وحدنا صانعي
صرح بولس الرسول " ف َم ِن الَّذي يُ َميِّ ُزكَ ؟
الخير الذي فينا ،بل نحن مدينون به للغيرـ وال سيما لله كما ّ
ْ
َ
ي شَيءٍ لَكَ لم تَنَ ْله؟ ف ِإن كُنتَ قد نِ ْلتَه ،ف ِل َم تَفتَ ِخ ُر كأ َ َّنكَ لم تَنله؟ " ( 0قورنتس  .)7 :1وفي هذا
وأ َ ُّ
الصدد يقول القديس جان فيا ِنّيه " ان يكون االنسان متواضعا ال يعني ان يعتبر نفسه أدنى مما هو
عليه من الذكاء او المعرفة او الفضيلة .يكفي المرء ان ال يدَّعي أكثر مما له ،ان يعترف بفضل الناس
عليه وفضل ربه ،ان يقف أمام الله بحقيقته أي بالقليل من الخير الذي به وبالكثير من الشر .التواضع
هو الصدق مع الذات"
 )0مفهوم التواضع :المتواضع في اللغة اليونانية  ταπεινόςهو الشخص الذي ال يرتفع كثيرا عن
األرض .أ َّما الوديع في اليونانية  πραΰςفهو المتواضع الذي يجعل خضوعه لله صبوراً ،وهكذا نرى
ق ال
س ِح ُ
لب ال ُمن َكس ُِر ال ُمن َ
أن التواضع هو اتجاه قلب" ،تواضع الذهن" ،كما ورد في المزمور "القَ ُ
ت َ ْزدَريه يا أَلله" (مزمور  ،)02 :20وليس مجرد سلوك خارجي (متى  .)02 :00ومن هنا التواضع
الرب (مزمور  .)1-0 ،082أ َّما التواضع على الصعيد
هو فهم الذات عن طريق رؤية أنفسنا كما يرانا
ّ
الالهوتي فهو عكس الكبرياء ،وهو موقف الخليقة الخاطئة أمام الله الكلي القداسة؛ فالمتواضع يعترف
ي شَيءٍ لَكَ لم تَنَ ْله؟ ف ِإن كُنتَ قد
أن ما لديه قد ناله من الله ،وهنا يسأل بولس "ف َم ِن الَّذي يُ َم ِّي ُزكَ ؟ وأَ ُّ
نِ ْلتَه ،ف ِل َم تَفت َ ِخ ُر كأَنَّكَ لم ت َ َن ْله؟ ( 0قورنتس  ،)7 :1أ َّما الكبرياء  )8عكس التواضع الكبرياء  :الكبرياء
له انماط متباينة ،فهناك ال ُمعجب بنفسه ،الذي يطالب بمراتب الشرف كما كان يعمل الكتبة والفريسيون
دور ال َمجا ِل ِس في ال َمجامع" (متى  ،)7-6 :08وهناك الذي
"يُ ِحبُّونَ ال َمقعَ َد األَ َّو َل في المآدِب ،و ُ
ص َ
س ْد بَعضُنا بَعضًا"(غالطية  ،)06 :2وهناك الوقح
يحسد اآلخرين " ال نُعج ْ
َب ِبأ َ ْنفُسِنا وال يَت َح َّد وال يَح ُ
ساخ ًرا ألَنَّه يَع َم ُل بتَكبُ ٍر زائِد" (أمثال ،)01 :00
مى ِ
الساخر المترفع العينين "ذو التَّكبُ ِر وا ْالنتِفاخِ يُ َ
س َّ
وهناك أيضا المتكبر المرائي الذي يصنع كل ما يصنع ليَظهر للناس ،وكله غارق في الرذيلة كما كان
يفعل الفريسيون "جَمي ُع أَعما ِلهم يَع َملونَها ِليَن ُ
اس إِلَيهم :يُعَ ِ ّرضونَ عَصائبَهم ويُ ِ ّطولونَ
ظ َر النَّ ُ
ب أَن يُ َوبَّخ وإِلى
اخر ال ِ
س ِ
أَهدابَهم"(متى  ،)2 :08وأخيرا ً هناك المتكبر الساخر ال يقبل التوبيخ" ال ّ
يح ّ
َماء ال يَذ َهب"(أمثال )00 :02
ال ُحك ِ

للمزيد من التفاصيل يُمكنكم الخول الى موقع abouna.org

زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
َ
ض
ش ِ ِّرير ،بَل َمن لَ َط َمكَ على َخ ِ ّدكَ األ ْي َمن
السؤال األول :يقول يسوع "ال تُقا ِوموا ال ّ
فاعر ْ
ِ
لهُ اآل َخر" (متى  )82 :2ما معنى كلمات يسوع هذا؟
صا ألن "اللطمة" إهانة أكثر
الجواب :المعنى هو عدم الرد على العنف بالعنف ،وخصو ً
للكرامة .فالمسألة ليست مسألة ضربة بل إهانة للكرامة من طبيعتها االستفزاز والدعوة إلى
العنف من الطرف اآلخر .والواقع عندما يلطم أحدهم آخر تأتي اللطمة على الخ ّد األيسر ال
غدرا أي من الخلف أو مواجهة
األيمن .لكن يسوع أضاف "األيمن" ليب ّين أنّ اللطمة أتت
ً
ولكن من طرف اليد ،وهي أيضًا إهانة .وقصد يسوع هنا ال أن يكون المسيحي نذالً بل ان
يتحدّى المعتدي المهين بالحلم ويغلبه باللطف والحلم ويخجله ويحرجه لعدم النزول إلى
مستواه ،بما أن العنف ضعف .وبالفعل ،يسوع نفسه ،لم يعرض له الخد اآلخر عندما لطمه
خادم رئيس الكهنة .بل ناقشه وأفحمه .وبالنتيجة النهائية ما ر ّد يسوع على العنف بالعنف بل
أفحم صاحبه وأوقف دائرة العنف التي يصعب إيقافها .ر ّد الفعل العنيف هو ضعف .واما الحوار
وتحدّي المعتدي فهو حكمة وكرامة ال ذ ّل وال هوان .ويرفض يسوع فكرة التعدّي والتجاوز
واالعتداء معلنًا لبطرس في الجسمانية "أغمد سيفك ،ألن من يأخذ بالسيف ،بالسيف أيضًا
يهلك" (متّى .)20 :06

السؤال الثاني :من هو يسوع في رؤية لوقا اإلنجيلي؟
الجواب :يسوع هو الرب (لوقا :07 ،3 :06 ،02 :08 ،10 :00 ،82 :00 ،0 :02 ،08 :7
)80 :00 ،3 :02 ،6 :03 ،6-2؛ ويسوع هو المخلص (لوقا  ،00 :0واعمال الرسل ،80 :2
.)08 :08

السؤال الثالث :من هم األشخاص الذين اهتم بهم انجيل لوقا؟
الجواب :اهتم لوقا اإلنجيلي أوال بالمساكين والصغار (لوقا )00 :02 ،00 :7 ،02 :6 ،03 :1
واهتم أيضا بالخاطئين (لوقا  .)02-0 :02 ،0-0 :02 ،22-81 :7 ،80-02 :2وأخيرا اهتم
بالنساء لوقا .)10-83 :02 ،8-0 :3 ،22-86 :7 ،02- 00 :7

السؤال الرابع :ما هي ميزات التلميذ في انجيل لوقا؟
الجواب :يتميز تلميذ السميح في انجيل لوقا بالتوبة (لوقا  )80 :2وااليمان ( )02 :0والمحبة
األخوية ( )10-07 :6والصالة ( )08-0 :00والزهد في النفس ( )03-00 :2والفرح اما
التبشير بالخالص ( )03-01 :0وآنية الخالص ( )00 :0والخالص ال ُمحقق في آخر االزمة
(.)06 :2

السؤال الخامس :ما معنى الكرازة في انجيل لوقا ()12-11 :01؟
الجواب :الكرازة في أصل اليوناني ( κηρύσσω,معناها المناداة) وهي جوهر االيمان الذي
يُنادى به غير المسيحيين الستمالة قلوبهم .واهم مواضيع الكرازة ،هي :آالم المسيح وقيامته
(لوقا  ،)16 :01والتوبة لغفران الخطايا (لوقا  ،)17 :01والرسل كشهود للمسيح (لوقا :01
 )13وموهبة الروح القدس للشهود للقيام بالكرازة (لوقا .)12 :01

برنامج األسبوع وفعالياته من  0202/2/0إلى 0202/2/3
االحد :0202/2/0:االحد  00من السنة القداس الساعة  02:02صباحا ً.
االثنين  :0202/2/0القداس الساعة  7:02صباحا ً .محاضرات في بيت لحم.
الثالثاء  :0202/2/8القداس الساعة  6:22مسا ًء  -عيد القديس غريغوريوس الكبير.
 رياضة روحية للكهنة في القدس .
 اجتماع لجنة السيدات بإشراف األخت كاترينا الساعة  2:22مسا ًء.
االربعاء  :0202/2/1القداس الساعة  6:22مسا ًء عيد القديس موسى النبي .
الخميس  :0202/2/2القداس الساعة  7:02صباحا ً.
 عيد القديسة االم تريزا دي كلكوتا.
 فعالية البراعم الساعة  1:82مسا ًء مع األخت مريم وطلبة الجامعة.
 اجتماع أخوية سلطانة الوردية بإشراف األخت كاترينا الساعة  2:22مسا ًء.
الجمعة  0202/2 /6القداس الساعة  3:22صباحا ً .محاضرات في بيت لحم.
 مهرجان "قصة ابن البلد" في دير الالتين رام الله الساعة  6:82مساء ويتخلله فقرات
دينية ووطنية وترفيهية .الباصات مجانية.
مكرس لقلب يسوع االقدس.
 اول جمعة من الشهر ًّ
السبت  0202/2/7القداس الساعة  6:22مسا ًء .اول سبت من الشهر لقلب مريم.
زيارة بيوت المرضى ومناولتهم وزيارة مركز االب أنطون ومناولة المسنين
اجتماع فئة الشبيبة االعدادية والثانوية  2:22مسا ًء.
اجتماع فئة الجامعية العاملة الساعة  7:22مسا ًء.
دعوة للمدارس المسيحية في فلسطين لزيارة معرض الكتاب المقدس صبا ًحا .يتخلل النهار
ورشة عمل تحاكي  322سنة من اللقاء التاريخ بين القديس فرنسيس والسلطان محمد
المالك األيوبي بالتعاون مع جامعة القدس أبو ديس ،وورشة عمل ثانية تحاكي هموم
تطلعات وتحديات الشباب في المسيح في فلسطين.
االحد :0202/2/3:االحد  08من السنة القداس الساعة  02:02صباحا ً.
 عماد الطفل حنا سمعان مسلم الساعة  6:22مسا ًء.
 يوم "البراعم" مع مساهمة من قبل االمانة العامة ب  %02من قيمة المواصالت.

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

