أخبار الرعية والبلد
* العائدون :اإلثنين  6602/6/60عـــــاد الــــــــى بيرزيت مــــــن كناتيكات السيد
خليل جريس حنانيا برفقة زوجته مها .األربعاء  6602/3/7عاد الى بيرزيت من
تكساس الشاب إياد أسامة جاسر – حمدا ً هلل على سالمتهم.

المواليد
ُ 6602/3/0رزق السيد طالل جميل الناطور وزوجته رانية وكيلة بمولودهما البكر
أسمياه" جميـل ".
االحد ُ 6602/3/4رزق السيد سمير مقبل زيادة وزوجته سما عبد هللا بمولودهما البكر
أسمياه "عيسى" مبروك ونتمنى لهذين الطفين ان ينموا في السن والفهم والحكمة
والنعمة والحظوة عن هللا والناس.
* دعوة للمشاركة في النشاط الروحي لفئة الشبيبة الثانوية في زمن الصوم :نظمت
األمانة العامة للشبيبة المسيحية في فلسطين نشاطا ً روحيا ً لفئة الشبيبة الثانوية في
متنوعة
بيت لحم وذلك يوم الجمعة الموافق  .6602 / 63 / 60تخلل النشاط فقرات
ّ
وشيقة خاصة بفئة الثانوي ،بهدف عيش مسيرة زمن الصوم االربعيني وشارك عشر
افراد من ابناء رعيتنا.
دعوة للمشاركة في النشاط الروحي لفئة البراعم في زمن الصوم :نظمت األمانة العامة
للشبيبة المسيحية في فلسطين نشاطا روحيا لفئة الشبيبة البراعم في دير الروم
الكاثوليك في رام هللا تحت عنوان " من أنا؟ أنت ابن هللا الحي" وذلك يوم االحد
الموافق  .6602 / 63 / 00يتخلل النشاط مراحل درب الصليب ،بهدف عيش مسيرة
زمن الصوم ا ومطلوب مشاركة  66طفل فقط من أبناء رعيتنا
* دورة للخطاب لعام  :6602بدأت دورة الخطاب استعدادا ً لسر الزواج اعتبارا من
يوم الخميس الموافق  6602/3/0في ديوان الرعية –دير الالتين رام هللا من الساعة
 2-0مساء ،وتستمر الدورة كل يوم خميس في نفس المكان والموعد حتى يوم الخميس
 6602/4/ 60وتختم بتسليم الشهادات .مطلوب من المتقدمين على الزواج حضور
الدورة.
*اثنين العنصرة سيحمل عيدا ً جديداً :عيد مريم أ ّم الكنيسة :أصدر البابا فرنسيس
مرسوما بتاريخ  00شباط  6602حدد فيه عيد مريم أ ّم الكنيسة وذلك بهدف تنمية
الحس األمومي للكنيسة ،وللتقوى المريمية الحقيقية علما ً ان المجمع الفاتيكاني الثاني
ّ
تكرز على مريم “أ ّم” الكنيسة ،واما من حيث تزامن العيد مع العنصرة نظرا ً ألن مريم
تعتبر مرشدة للكنيسة التي ُولدت منها ،وقد بدأت رسالتها األمومية من علّيّة العشاء
السري ،وهي تصلّي مع الرسل بانتظار حلول الروح القدس".
ّ

النشرة الرعوية االسبوعية
العدد 706

االحد الثالث للصوم
6602/3/00

ورشَليم (يوحنا )62-03 :6
االحد الثالث من الصوم :يسوع المسيح وهيكل أ ُ َ
أ.د .لويس حزبون
يتمحور النص اإلنجيلي حول موقف يسوع من الهيكل كبيت اآلب ،وبيت صالة- :
صرح يسوع لباعة الحمام" ال تَجعَلوا مِن
 )0الهيكل بيت اآلب السماوي وليس بيت تجارةّ :
ِجارة (يوحنا  .) 00 :6حيث ان الهيكل بمفهوم يسوع هو بيت هللا ،بيت الصالة ،بيت
بَي ِ
ت أَبي بَيتَ ت َ
يتحول إلى مكان تجارة ،فطرد منه باعةَ البقَ ِر والغَن ِمَ
أبيه ،فال بد من تطهيره .فقدد ثار عندما رآه
ّ
َّيارفَةَ لكي يط ّهره (يوحنا  ،)04 :6وبهذا حقق يسوع نبوءة الني زكريا " ال يَكو ُن مِن
والح ِ
َمام والص ِ
ُ
ب الق َّوات في ذلك اليَوم( ".زكريا  .)60 :04فكان هذا العمل عالمة تطهير نبوي
تاج ٌر في بَي ِ
ت َر ّ ِ
بَعد ُ ِ
َ
َ
َ
َّ
ً
سيِّد ُ الذي تَلتَمِسونه،
للهيكل لدى ظهور الرب كما ورد في نبوءة مالخي النبي " يَأتي فجأة إِلى َهي َكلِه ال َّ
ب ُمقربينَ تَق ِد َمةً بِالبِ ّر" (مالخي -0 :3
ِلر ّ ِ
...فيُنَقِّي بَني الوي وي ُ َم ِ ّحصُهم كالذَّ َه ِ
ب وال ِفضَّة ،فيَكونو َن ل َّ
 .)4اراد يسوع ان يعيد الهيكل الى نقاوته وقدسيته فمنع في الهيكل كل نشاط غير مقدس بانتظار
غيرةَ
مكرسة للرب مثل هيكله .وقد استخدم يوحنا اإلنجيلي نصًّ من المزمور “ َ
ان تصبح األرض كلها َّ
بَيتكَ أ َ َكلَتني " (مزمور ،)06 :00ويعلق البابا فرنسيس "إن الغيرة على اآلب وعلى بيته ستقوده
حتى الصليب :غيرته هي غيرة المح ّبة التي تقود على التضحية بالذات ،وليست الغيرة الكاذبة التي
تَدَّعي خدمة هللا من خالل العنف" .ويعطي يسوع "عالمة" موته وقيامته "اُنقُضوا هذا الهَيكَل أُق ِْمه ُ
في ثَالث َ ِة أ َ َّيام"(يوحنا  )00 :6كدليل على سلطته على الهيكل وسلطانه على بيت هللا.
 )6الهيكل بيت صالة وليس مغارة اللصوص :قال يسوع عن الهيكل "بيتي بَيتَ صَالةٍ يُدعى
تحول الهيكل لتجارة ونهب وغش
غارةَ لُصوص" (متى )03 :60؛ فقد ّ
َميع األ ُ َمم وأَنت ُم جَعلت ُموهُ َم َ
ِلج ِ
في البيع والشراء  .وسجل التلمود اللعنة على عائلة حنان رئيس الكهنة وعائالت رؤساء الكهنة،
قائال "لقد كان الهيكل يصرخ في وجوههم .أخرجوا من هنا يا أوالد عالي الكاهن لقد دنستم هيكل
هللا" .وكان هذا عثرة للشعب .فقام يسوع بتجديد الهيكل في وظيفته كبيت صالة ُمحققا ما تنبأ به
رضيَّةً على
اشعيا " آتي بِهم إِلى َجبَ ِل قُدْسي وأُفَ ِ ّر ُحهم في بَي ِ
حرقات ُهم وذَبائِ ُحهم َم ِ
ت صَالتي وتَكو ُن ُم َ
َمذبَحي ِألَنَّ بَيتي بَيتَ صَال ٍة " (اشعيا  .)7 :20والمسيح استعاض عن الذبائح بالصالة حين قال "
بَيتي بَيتَ صَال ٍة يُدْعى " .فالهيكل الذي هو مكان صالة وطلب الغفران (0ملوك  )46-36 :2صار
ترسا يحمي اليهودي من غضب هللا وينجيه من عقابه .ومن هذا المنطلق جاءت عبارة " مغارة
اللصوص "؛ فاللصوص يسرقون ويختبئون في مغارة لئال يُكشفوا .واليهود يلجؤون الى الهيكل،
حيث يعتبرون بان نفوسهم بأمان مع انهم اغاظوا رب الهيكل .يو ّ
ضح ارميا النبي هذا الكالم القائل:
ِي بِآسْمي َمغارةَ لُ
صوص أَما َم عُيونِكم؟ (ارميا .)00 :7
ٍ
"أَفصا َر هذا البَيتُ الَّذي دُع َ
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زاوية االسئلة :أنت تسأل ونحن نجيب
السؤال األول :ما هو رمز (رقم  )3في جواب يسوع لليهود" اُنقُضوا هذا الهَيكَل
أ ُ ِق ْمهُ في ثَالث َ ِة أ َ َّيام!" (يوحنا )00 :6؟
الجواب :يشير رقم ( )3الى رقم من األرقام الكاملة وهو رقم للكمال اإللهي ،وهللا مثلث
األقانيم .والمالئكة تسبح قائلة "قدوس قدوس قدوس"؛ كما ورد في العهد القديم
رض ُكلُّها َم ْملو َءةٌ ِمن َمج ِده" (اشعيا  )3 :0وفي
ب القُ َّوات ،األ َ ُ
ُّوس قُدُّوسَ ،ر ُّ
ُّوس قُد ٌ
"قُد ٌ
اإللهُ القَدير الَّذي
الر ُّ
ُّوس قُدُّوس َّ
ُّوس قُد ٌ
هارا ولَيالً(( :قُد ٌ
العهد الجديد "ال تَنفَكُّ تَقو ُل نَ ً
ب ِ
كا َنَ وهو كائِنٌ وسيَأتي" (رؤيا  .)2 :4وهو رقم القيامة أيضا ،فالمسيح قام في اليوم
طن
الثالث ،ويونان الني خرج من جوف الحوت بعد ثالثة أيام " ،كما بَ ِق َي يُونانُ في بَ ِ
َ
َ
وثالث
رض ثَالثةَ أَيَّ ٍام
وثالث لَيال ،فكذلكَ يَبقى ابنُ ا ِإل
ت ثَالثةَ أَيَّ ٍام
ال ُحو ِ
نسان في ج ِ
َوف األ َ ِ
ِ
لَيال (متى .)46 :06

السؤال الثاني :ما هو رمز رقم ( )40في قول اليَهود ليسوع" بُنِ َي هذا الهَي َكلُ في
أو أَنتَ تُقي ُمه في ثَالَث ِة أيَّام؟ (يوحنا .)66 :6
س ٍّ
ِ
ت وأَربَعينَ َ
سنَةَ ،
الجواب :يرى القديس اوغسطينوس تفسيرا رمزيا لرقم  40الذي يعادل حروف اسم آدم
في اليوناني  Aδαμحيث أ َّن ألفا) (Aتعادل رقم  ،0ودلتا ) (Δتعادل رقم  ،4ومو )(M
تعادل رقم  .46فكلمة آدم تعادل  . 40=46+0+4+0هذا هو الهيكل أو الجسد الذي أخذه
الكلمة يسوع من آدم فنقضه ليقيمه في ثالثة أيام ليتمتع باألبدية ،إذ أقامه اآلب بإرادته
واالبن بقوته ،والروح القدس بكونه روح القيامة".

ع
ست َّ ِة أ َ َّيام مضى يسو ُ
ست َّ ِة أ َ َّيام" في اآلية "وبعدَ ِ
السؤال الثالث :ما هو رمز " ِ
ويعقوب ويو َحنَّا فانفَ َردَ ِب ِهم َوحدَهم على َجبَ ٍل عا ٍل ،وت َ َجلَّى ِب َمرأَى منهم".
س
َ
ِببُ ُ
طر َ
(مرقس .)6 :0
للمرة األولى،
الجواب :تشير عبارة " ِ
ست َّ ِة أَيَّام" أوال الى الوقت الذي تكلّم يسوع لتالميذهّ ،
عن موت الصليب الّذي كان سيعانيه في أورشليم (مرقس  ،)30 ،2بعد وعده لتالميذه أن
منهم من سوف يرون ابن اإلنسان آتيًا في ملكوته ،وها هو هنا يريهم عربون المجد األبدي
في الملكوت .تقع األيام الستة بين يوم الوعد ويوم التجلي .ويشير الرقم ( )0الى العدد
النقص ويجد كماله في يوم السابع (رقم  )7في التجلي .وبهذا نتحضر ويحضرنا الرب
لندخل معه في الكمال .أ َّما العالمة أوريجانوس يُعلق بقوله "إن هذه األيام الستة تشير إلى
راحتنا الحقيقية في الرب بعبورنا ستة أيام الخليقة ودخولنا إلى اليوم السابع أو السبت
الروحي".

برنامج االسبوع وفعالياته من  6602/3/00إلى 6602/3/02
االحد  :6602/3/ 00االحد الثالث للصوم :القداس  02 :06صباحا ً.
 مشاركة وفد الماني (عدد  )0في القداس اإللهي.
 نشاط لفئة البراعم في دير الروم الكاثوليك في رام هللا .
االثنين  6602/3/06القداس الساعة  0:66مسا ًء.
 كاهـن الرعية متواجد في القدس.
الثالثاء  :6602/3/03القداس الساعة  2:66مسا ًء.
 اجتماع لجنة سيدات الرعية الساعة 4:30مسا ًء مع األخت هنرييت .
االربعاء  :6602/3/04القداس الساعة  2:66مسا ًء.
 يتواجد محاسب الرعية في الدير.
الخميس  6602/3/02القداس الساعة  7:02مسا ًء.
 اجتماع أخوية الوردية الساعة  4:36مسا ًء مع األخت هنرييت.
الجمعة  6602/3/00يوم صوم وانقطاع.
 رياضة درب الصليب مع القداس الساعة  2:66مسا ًء والصالة.
 تدريب طلبة اول مناولة (الصف  (4مع األخت مريم الساعة  06:66- 0:66صباحا ً.
(الصف  )0مع األخت ميرا الساعة  06:66- 0:66صباحا ً.
 تدريب طلبة التثبيت
السبت  :6602/3/07القداس الساعة  2:66مسا ًء.
 اجتماع الشبيبة االعدادية  4:66مسا ًء مع اللجنة اإلعدادية واألخت ميرا.
 اجتماع الشبيبة الثانوية الساعة  4:66مسا ًء لقاء الشبيبة الجامعية الساعة  0:66مسا ًء
مع األخت ميرا واالخت مريم.
االحد  6602/3/02االحد الرابع للصوم :القداس  02 :06صباحا ً.
 مالحظة :اجتماع عام لكهنة البطريركية يومي  6602/3/60 – 66في مركز سيدة السالم
في عمان.

 رحلة الى القدس للمشاركة في دورة الشعانين التقليدية ودرب الصليب- :
االحد  5102/3/52المغادرة بعد القداس مباشرة من ساحة دير الالتين ثم تناول وجبة
الغداء من البيت في بيت إبراهيم في القدس وشرح عن القدس ثم تطواف الشعانين من
بيت فاجي الى كنيسة الصالحية وثم درب الصليب في شوارع القدس وزيارة كنيسة
القيامة ثم التسوق في أسواق .للتسجيل في مكتب الرعية الهاتف .5201132

