
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :القراءات ا�نجيلية
  

  نذروا وأوفوا الربَّ إلھنا، كلُّ الذين حولَه يأتون بھدايا أ     :المقدمة
  هللاُ معروٌف في يھوذا، واسُمه عظيٌم في إسرائيل

  )١٤-١١: ٩(الرسالة إلى العبرانيين فصٌل من 
ا?تية، واجتاَز  يا إخوة، إنَّ المسيَح الذي جاَء َحبراً للخيراتِ  �

بالَمسِكِن اEعظِم واEكَمِل الغيِر الَمصنوِع بيٍَد، أي الذي ليَس 
ةً واحدة، ليَس بَدِم تُيُوٍس  ِمن ھذِه الخليقة، دخَل اEقداَس مرَّ
وُعجوٍل، بَل بَدِمِه الخاّص، فَوَجَد فِداًء أبديَّاً، Eنَّهُ إن كاَن َدُم 

ُسھُم ثيراٍن وتُيُوٍس وَرماُد َعجلٍَة يُ  سين، فيُقدِّ َرشُّ على الُمنجَّ
وِح  َب بالرُّ لتَطھيِر الجسد، فَكم باEحرى َدُم المسيح، الذي قرَّ
اEزليِّ نفَسهُ \ِ بِ] َعيب، يُطھُِّر ضميَرُكم ِمَن اEعماِل الميِّتِة 

  �.لتَعبُدوا هللاَ الحّي؟
  

  )٤٥-٣٢: ١٠( البشير مرقسفصُل شريف من بشارة القديس :ا�نجيل
  
 *وكاَن يسوُع يَتقدَُّمھُم وھُم ُمنَذِھلوَن يَتبَعونَهُ خائِفين . وكانوا في الطَّريِق صاِعديَن إِلى أُوَرَشليم �

وٱبُن اfِنساِن سيُسلَُم إِلى ُرَؤساِء . ھا نحُن صاِعدوَن إِلى أُوَرَشليم. وطَفَِق يقوُل لھم ما سيَعِرُض له

ويَبُصقوَن . ويَجلِدونَه. فيَھـَزأُوَن به *يِه بالَموِت ويُسلِمونَهُ إِلى اEَُمم فيحُكموَن عل. الكھَنَِة والكتَبَة
َم إِليِه يَعقوُب ويوَحنَّا ٱبنا َزبَدى قائلَين *وفي اليوِم الثالِِث يقوم . ويَقتُلونَهُ . عليهِ  نُريُد أَن . يا ُمعلِّم. فتقدَّ

ھَب لنا أَن يَجلَِس أََحُدنا . قاn لهُ  *تُريداِن أَن أَصنََع لُكما ماذا . فقاَل لَھُما *تصنََع لنا كلَّ ما نسأَلُك 
أَتَستَطيعاِن . إِنَُّكما n تَعلَماِن ما تطلُبان. فقاَل لَھُما يسوع *َعن يَمينَِك وا?خُر َعن يَساِرَك في َمجِدك 

بَغِة التي أَ . أَن تَشَربا الكأَْس التي أَشربُھا أَنا . نَستَطيع. فقاn لهُ  *صطَبُِغ بھا أَنا وأَن تَصطَبِغا بالصَّ
بغةُ التي أَصطَبُِغ بھا فتَصطَبِغان بھا. فقاَل لھُما يَسوع ا الكأُْس التي أَشَربُھا فتَشَربانِھا، والصَّ  . *أَمَّ

ا الُجلوُس َعن يَميني أَو ا َسِمعَ  *بل ھو للَّذين أُِعدَّ لھُم . يَساري فليَس لي أَن أُعطيَهُ  وأَمَّ الَعَشَرةُ  فلمَّ
وَن أَراِكنةَ . فَدعاھُم يسوُع وقاَل لھُم . *أََخذوا يَغَضبوَن على يَعقوَب ويوَحنَّا تَعلَموَن أَنَّ الذيَن يَُعدُّ

ا فيما بَينَُكم ف] يَكِن اEَمُر ھكذا *وُعظَماَءھُم يَتَسلَّطون عليھم . اEَُمِم يَُسودونَھُم بَل َمن أراَد  . *وأَمَّ
َل، يكوُن للَجميِع َعبداً . يُكم كبيراً يكوُن لُكم خاِدماً أَن يَكوَن ف فإِنَّ ٱبَن  . *وَمن أَراَد أَن يَصيَر فيُكُم اEَوَّ

 � ولِيَبُذَل نفَسهُ فِداًء عن َكثيرين. اfِنساِن لم يأِْت ليُخَدَم بل ليَخُدم
  

  للروم الكاثوليك الملكيين؟" الدرجات الكھنوتيّة" ذا تعرف عن ما
 

الذي يحتوي على الصلوات لمختلف " اfفخولوجيون"في كتاب نجد 
  :الظروف واEحوال، تعداًدا للدرجات الكھنوتيّة وھي

ويمكن . يمكن أن يكون راھبًا أو علمانيًّا :القارئ والمرتّل في الكنيسة -١
كما يمكن . أن تكون ھذه الدرجة كمقّدمة لدرجة أخرى من رتب الكھنوت

تجري الرسامة في بدء القداس أو في ص]ة . ذاتھاأن تكون درجة قائمة ب
  . الغروب

ھذه الدرجة تحّول صاحبھا القراءة والترنيم في  :الشّماس الرسائلي -٢
ولكن صاحب . الكنيسة وقراءة الرسائل بخاصة، كما في الدرجة السابقة
ا في الكنيسة، ويقوم بخدمات أخرى لمساعدة المط ران والكاھن في ھذه الدرجة يعتبر خادًما مختّصً

  .الليترجيّا
بعد أن : "تجري رسامة الشماس اfنجيلّي بعد نھاية اEنافورا أي قبل طلبة :الشماس ا!نجيليّ  -٣

يُدعى الشماس إنجيليًّا Eنه يحّق له أن يقرأ  .في ليترجيا القّداس اfلھيّ ..." ذكرنا جميع القديسين
ھذا وإّن دور .كما يوّزع القربان المقّدس مع الكاھن. اfنجيل ويرنّمه في ليترجيّا القداس اfلھي

ا، كما نرى في الكتب الطقسيّة وله دوٌر مھمٌّ أيًضا . الشماس اfنجيلّي في الليترجيّا اfلھيّة كبير جّدً
. وھو دوًما الى جنب المطران أو الكاھن. في ص]ة الغروب والسحريّة وفي خدمة اEسرار المقّدسة

ّي أن يختار العزوبيّة أو الزواج قبل الرسامة الشّماسيّة، إذ n يحّق له أن يتزّوج على الشماس اfنجيل
درجة .الكھنوت واEسقفيّة: ھذا القانون ينطبق كما ھو معروف على الدرجات ال]حقة. بعد الرسامة

ا وn مانع أن يبقى الشماس شماسً . الشماس اfنجيلي قائمة بذاتھا، وليست ضرورة مرتبطة بالكھنوت
  .مدى الحياة

تصير رسامة الكاھن ". شرطونيّة"أو باليونانيّة " وضع يدّ "الرتب السابقة كلّھا تسّمى  :الكاھن -٤
نحب أن نحّرض عائ]تنا المؤمنة لكي  .في الليترجيّا اfلھيّة بعد نقل القرابين أو دورة الشيروفيكون

اكتشاف  إلىأن يوّجھوا اھتمامھم  كما نطلب من الكھنة. تشجع أبناءھا على الدعوة الكھنوتيّة
  .في العائ]ت وفي المدارس وفي منظّمات الشباب) للشبّان والشابات(الدعوات الكھنوتيّة والرھبانيّة 

توجد رتب كھنوتيّة كثيرة، تختلف حسب اخت]ف اEعمال والوظائف  :رتب كھنوتيّة أخرى -٥

لُِننشْد نحن المؤمنين ونسجْد للكلمة،  ):الخامساللحن (القيامة  طروبـاريـة -
)نه ارتضى أن . *ِصناا)زلي% مع ا#ِب والروح، المولوِد من العذراِء لخ

 يصعَد بالجسِد على الصليب، ويحتمَل الموت، وُينِھَض الموتى بقيامِته المجيدة
 

ر، خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حكامنا الغلبة على البرب -
  .واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك

  
لدى الخالق، B  يا نصيرة المسيحيين التي B ُتخزى، ووسيطتھم الدائمة: القنداق -

بل بما أنك صالحة، بادري إلى معونتنا، . ُتعريضي عن أصوات الخطأة الطالبين إليك
يا والدة اHله . ھلمي إلى الشفاعة، وأسرعي إلى اBبتھال. نحن الصارخين إليك بإيمان

 .المحامية دائماً عن مكرميكِ 

  ١٠٠ العدد – ٢٠١١ أبريل/نيسان ١٠ا�حد 
  مريم المصرّية تذكار أّمنا الباّرة – قبل الفصح والثاني من الصوم الخامسحد ا�

رة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةرة أالسـبوعيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصصصصــــــــنرشة العننرشة العننرشة العننرشة العن     
  النيابة البطريركيةتصدر عن 

  الملكيين للروم الكاثوليك
  ٢٥٦٥٢٨٠٢: ت  -  في الكويت

    



علمانيّين  إلىبًا فخريّة، أو وظائف يُسند بعضھا الكاھن، فيمكن أن تكون ألقا إلىالكنسيّة التي توكل 
أن ھذه الرتب والدرجات وھي n توجد كاملة أو في أكثرھا إnّ  إلىونشير . كھنة إلىوليس ضرورة 

  :وإليك بعًضا منھا. في الدوائر اEسقفيّة أو البطريركّية الكبرى
ولكن جرت . يار الكبرى من الرھبانھذه الرتبة تعطى لرؤساء اEد .ا0رشمندريت أو رئيس الدير - أ

  .العادة أن تُعطى للنائب اEسقفّي العام ولكبار الكھنة وأصحاب الوظائف الكنسيّة
كما يعطى لقب . وتعطى ھذه الرتبة لوكيل اEوقاف في اEبرشيّات :ا!يكونوموس أو الوكيل - ب

  .إيكونوموس شرفيًّا
وھو عادة لقب فخرّي، يعطى لذوي الوظائف  ينظر في الدعاوى على الكنيسة :ا!كسرخوس - ت

  .اfداريّة في الكنيسة
  .مقّدس للشعب في المدارسوھو المولج من قبل اEسقف بتعليم اfيمان ال :معلّم التعليم المسيحيّ  - ث
بكلمة أخرى . وھو المولج من قبل اEسقف بشرح اfنجيل والمزامير :)أو الديدسكالوس(المعلّم  - ج

  .ھو الواعظ، ويمكن أن يكون علمانيًّا
وبالطبع n ضرورة أن . أو رئيس المرنّمين أو مدير الجوق أو الخورص :البروتوبسالتيص - ح

  .يكون كاھنًا أو شّماًسا
العبارات المستعملة للدرجة . كلّھارئاسة الكھنوت ھي قّمة الدرجات الكھنوتيّة  :المطران -٦

 .اEسقفيّة مختلفة باخت]ف الكراسي اEسقفيّة أو اEبرشيّات
وعبارة . مشتقّة من اليونانيّة وھو اnسم الخاص بالدرجة اEسقفيّة أو رئاسة الكھنوت: أسقف  -أ

  .المناظر أو المشرف بحدب وحب " أسقف تعني 
أو " أم -مدينة"والمطران ھو اEسقف في . اليونانيّةمشتقّة من  :متروبوليت أو مطران - ب
  .أو عاصمة" متروبول"
في الواقع كثيًرا . ھو اEسقف في وnية كنسيّة الذي له وnية على أساقفة آخرين: رئيس ا0ساقفة - ت

ولكن ھذه اEلقاب كانت فعليّة في . ما تكون ھذه العبارات اليوم ألقابًا فخرية، دون وnية فعليّة
  .لتاريخ القديما

  .قبل قراءة الرسائل واEناجيل تتم رسامة المطران - ث
) أو مجمعه(البطريرك ھو الرئيس اEعلى في البطريركيّة وھو يؤلف، مع سينودسه  :البطريرك -٧

في .ومع كل اEساقفة التابعين لوnية البطريركيّة، السلطة العليا في الكنيسة المحليّة في البطريركيّة
كما يحمل لقبين إضافيّين . الروميّة الملكيّة الكاثوليكيّة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق كنيستنا

لى كل الروم الملكيّين الكاثوليك في إ  عمليًّا تمتد وnيته. وأورشليم شخصيّين وھما اnسكندريّة
مھاجر، بحيث وھم حوالي خمس مئة ألف في الب]د العربيّة، وحوالي سبع مئة ألف في ب]د ال. العالم

  .تعّد كنيستنا حوالي مليون ومئتي ألف
  

     عبرة  و  قصة
  

  >>!؟ ھل ستقطع الحبل<< 
  

قرر تحقيق حلمـه في تسلق أعلى  ،الجبال من ھواة تسلق يحكى أن رج]ً 
في أكبر قدر  اً بعد سنين طويلة من التحضير وطمعو. وأخطرھا جبال العالم

  الرحلة كما خطط وبدأت ..وحده المغامرةبھذه  القيام من الشھرة والتميز قرر

الليل بظ]مه  هفــاجأ ..سريعة و دون أن يشعر مرت الساعات .لھا ومعه كل ما يلزمه لتحقيق حلمه 
أكثر صعوبة  ربما يكون الرجوع ..للتراجع إلى نصف الطريق حيث n مجال وكان قد وصل تقريبًا

طريقه الذي ما عاد يراه وسط  الرجل سوى مواصلة وخطورة من إكمال الرحلة و بالفعل لم يعد أمام
  ..يخبئه له ھذا الطريق المظلم من مفاجآت وn يعلم ما ،القارصھذا الظ]م الحالك و برده 

قمة  إذ بالرجل يفقد اتزانه ويسقط من أعلى جھًدا وقبل وصوله إلى القمة، بعد ساعات أخرى أكثر و
  !!ربما أقل من لحظات يق حلم العمر، أوبعد أن كان على بُعد لحظات من تحق الجبل

  !!الجبل وھو يرتطم بكل صخرة من صخور كانت أھم أحداث حياته تمر بسرعة أمام عينيهو
ولحسن  سقوطه تمسك الرجل بالحبل الذي كان قد ربطه في وسطه منذ بداية الرحلة أثناء يوف 

جد الرجل نفسه فو الجبل، صخور بقوة من الطرف ا?خر بإحدى الحظ كان خطاف الحبل معلقاً 
 ، ممسكةبالدم n حدود له ويديه المملوءة تحت قدميه سوى فضاء n شيء ،يتأرجح في الھواء

التقط الرجل أنفاسه كمن عادت  ،وقسوته وسط ھذا الليل ..وإصرار بالحبل بكل ما تبقى له من عزم
 :صرخ الرجل ،فيه n أمليأس  فيو ..باحثــًا عن أي أمٍل في النجاة يمسك بالحبل له الروح،

  " !أعـنّيِ  إلھـــي ،تعال ..إلھـــــي"
  "؟أن أفعل  يماذا تـريـــدن": فاخترق ھذا الھدوء صوت بداخله يجيبـه

  "!!رب أنقذني يا : "أجاب
  "من حقــًا أني قادٌر على إنقاذك؟أتــؤ": فأجابه الصوت 

  "!أن ينقذني ومن غيرك يقدر!! ھيمن يا إل، أؤبكل تأكيد : "قال الرجل
  "الحبل الذي أنت ممسٌك به اقطع ..إذن: "أجابه الصوت

  ..تعلق الرجل بحبله أكثر فأكثر، لم تطل،وبعد لحظة من التردد  
، اEرض اfنقاذ على جثة رجل على ارتفاع متر واحد من سطح فريق عثر، وفي اليوم التالي 

   !! ر واحد فقط من سطح اEرضمتعلى ارتفاع  اً بيده حب] وقد جمده البرد تمامـ ممسك
  
ھل تؤمن بأن هللا قادر أن  حبالك سوف تنقذك؟ ھل مازلت تظن أن ھل قطعت الحبل ؟ ماذا عنك ؟و

  !!ينقذك وتثق به ثقة عمياء بأنه سيتكفل بك مھما جرت اEمور
 نىمع فأعلم أنه ينقصك الكثير كي تــعلم حكمتك وذكائك، تتكل على، إن كنت وسط آnمك ومشاكلك

  ..اfيمان
  

   www.rcckw.com :الموقع اDلكتروني للكنيسة
  melkite@safatmail.com: اDيميل اDلكتروني للكنيسة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   ١٠٠مبروك لنشرتنا عددھا ال 
  التي أمدنا إياھانشكر هللا القدير على قوته 

  ونشكر الرعية العزيزة تشجيعھا لقراءة ھذا العمل
  ونشكر ا0ب بطرس غريب رعايته لنا وتقديره

  
  روزانا قسطنطين، ميرنا فرنسيس: التحرير

  بإشراف ا0ب بطرس غريب
 


