
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
 

  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
  الرب يؤتي شعبه قوة، الرب يبارك شعبه بالسالم :المقدمة

  قدموا للرب يا أبناء اهللا، قدموا للرب أبناء الكباش
  :آورنثس إلى  الثانيةرسالة القديس بولس الرسولفصٌل من 

.  اهللا باطالًحرضكم أن ال يكون قبولكم نعمة، إذ نحن معاونون، نُيا إخوة
فهوذا .  خالص مقبول، وأعنتك في يومِ لك في وقت استجبتُيألنه يقول، إن
 لئال شيء في ولسنا نأتي بمعثرة.  خالص مقبول، هوذا اآلن يوماآلن وقتٌ

، في الصبر شيء اهللا في كل  أنفسنا كخدامِرظهِبل نُ.  خدمتنا عيبيلحقَ
والجلدات والسجون، الكثير والمضايق، والضرورات والمشقات، 

واالضطرابات واألتعاب، واألسهار واألصوام، والطهارة والمعرفة، وطول 
 اهللا،  وقوة الحق بال رئاء، وكلمة والمحبة القدسِ والرفق، والروحِةنااأل

بأسلحةالب ر عن اليمين وعن اليسار، بالمجدوالهوان، بسوء السيط وح هسن .
كأنا ملُّضأحياء، كأنا إننانا مائتون وها أون، كأنا مجهولون ونحن معروفون، ك ونحن صادقون 
 لنا شيءغني كثيرين، كأنا ال  ونحن نُ فرحون، كأنا فقراءقتل، كأنا حزانا ونحن دائماًبون وال نُدمَؤ

شيء كل ونحن نملك.   
 

  : البشيرتىمفصُل شريف من بشارة القديس :اإلنجيل
نات، زفأعطى واحداً خمس و. ه أموالَمليهِم ِإه وسلَّعا عبيدسافر، دنسان مإ: قال الربُّ هذا المثل

 و وآخر زنتين، وآخر زنة، كلَّ  و   على قد رِ واحد طاقت  فذَ.  في الحال  ه، وسافرخذَ الذي أَ  هب  الخمـس  
الوز نات، وتاجر  بِ بها، فرح خمس وز خذَوكذلك الذي َأ. رخَ أُ ناتنِيزنتَ الوبِ رح ـ  هو أيـضاً و  ينِزنتَ

 وبعـد زمـانٍ   . هد سـي  ةَض ف ن ودفَ  في األرضِ  ر وحفَ هب الواحدة، فذَ  زنةَ الو ا الذي أخذَ  مَأ. ينيخرُأ
ـ ُأ ناتز و ى خمس دنات، وأَ ز الو  الخمس ذَخَفدنا الذي أَ   .مهب وحاس  العبيد كولِئ أُ  د سي مدويل، قَ طَ  رخَ

 لـه   فقاَل. يها علَ ةًالوها ع تُحبِ قد ر  رخَ أُ ناتوز متَ إلي، وهذه خمس   نات سلَّ  وز د، خمس  يا سي  :قائال
سيده :نأيُّ ماًع  ها العبد ليل، فسأُ  في القَ   أميناً نتَ األمين، كُ   الصالحْلدخُ أُ ثيرك على الكَ  قيم    حِ إلـى فـر 
سيدخَودنا الذي أَ  . ك لاق ف ينِزنتَذ الو : يا سي متَين سلَّ زنتَد، و    وهاتـان و ،أُ زنتـانِ  إلي قـد   يـانِ خر 
تُربحه فقاَل. ما عليهِ ةًما عالو له  سي ده :نعم         ا أيها العبد الصالح األمين، كنت أميناً في القليل، فسأقيمك 

 أنك إنـسان قـاسٍ،      علمتُ يا سيد، : ودنا الذي أخذ الوزنة وقال    . كدح سي ل إلى فر  أدخُ. على الكثير 
تحصد   حيث لم تزر  من حيثُ  لم تبذر     ع، وتجمع .فهـوذا  .  وذهبتُ فدفنتُ وزنتك في األرض     فتُفخ
ع  حيث لم أزر   د أنني أحص  لمتَ الشرير الكسالن، قد ع    أيها العبد : فأجاب سيده وقال له   . كك عند مالَ

 من حيث لم أبذر    ، وأجمع  . فكان ي  فضتي إ  نبغي أن تسلم    أنا أستردُّ مالي    تُملى الصيارفة، ومتى قد 
عطـى فيـزداد،     من له ي    ألن كلَّ  . الوزنات فخذوا منه الوزنة، وأعطوها للذي معه العشر      . بىمع رِ 

       فحتى ما هو له ي منه ومن ليس له نزع . طَّوالعبد الب الخارجيـة    ال، ألقوه في الظلمة  .   هنـاك يكـون 
  . من له أذنانِ للسماعِ فليسمع:  هذا صاحولما قال. البكاء وصريف األسنان

   
 ):متسلسل(موضوع األسبوع 

  
  ))آنيسة االضطهادات((

  :االضطهاد األخير في االمبراطورية الرومانية
 حتى شرع 285 ما إن استلم ديوقلطياس الحكم سنة :االمبراطورية الحديثة، نظام شمولي - أ

 االمبراطورية إلى أربع أقسام، وفرض على مفقس. باصالح اإلدارة الملكية إصالحاً تاماً
 وازدادت .سيةيالمواطنين ضرائب باهظة، وأخذت الدولة في سبيل ذلك االجراء شمولية بول
عمل الصولجان تالعدالة صرامة، وبلغت عبادة االمبراطور ذوتها، وأصبح االمبراطور يس

ردة المخالفين، من وبدأت مطا. حتفاالت البالطالالتاج، كما أصبحت عبادته مالزمة و
 .ثم من المسيحيين) 290(المانويين أوالً 

 رفض بعض الجنود المسيحيين االشتراك في شعائر عبادة  إن:نحو إبادة المسيحيين  - ب
وفي نظر غاليريوس، شريك ديوقلطيانس في الشرق، . االمبراطور أثار سخط ديوقلطيانس

وهذا يشرح أسباب آخر . طركانت المسيحية تعرض المجتمع القديم التقليدي للخ
، توالت المراسيم وتزايد عنفها كل 304 حتى شباط 303فمنذ شباط . أعنفهاواالضطهادات 

ناجم، مإتالف الكتب المقدسة، وهدم أماكن العبادة، ذبائح لآللهة، والحكم بالعمل في ال: مرة
فرنسا (لغال ففي بالد ا. كان تطبيق هذه المراسيم يختلف من منطقة ألخرى... واإلعدام
 إيطاليا وإسبانيا وفي. ، اكتفى االمبراطور قسطنسيوس كلورس بهدم بعض الكنائس)اليوم

وفي الشرق، في ). 305-303(وإفريقيا، جاءت االضطهادات أعنف، ولكن لمدة قصيرة 
 في حين كان عدد )313-303(مقاطعة غاليريوس، كانت أعنف وأطول مدة وشبه مستمرة 

فنشر غاليريوس كتباً مزيفة ضد . مسين في المئة من عدد السكانالمسيحيين قد بلغ خ
 .المسيحيين، كما أظهر القضاة سادية غريبة

فعوض . ، أخذ نظام ديوقلطيانس السياسي يتزعزع306منذ سنة : انقالب الموقف  - ت
األباطرة األربعة، قام سبعة أباطرة وقامت بينهم النزاعات، فاالمبراطور قسطنطين، ابن 

. وهيالنة المسيحية، تخلَّص في الغرب من منافسيه الواحد تلو اآلخر س كلورسقسطنسيو
، 312وفي معركة جرت بينه وبين االمبراطور مكسنسيوس، على جسر نهر التيبر سنة 

  الملكيين النيابة البطريركية للروم الكاثوليك
  في الكويت

  5652802: ت 

 
، كهرت على قبرِ المالئكية ظ إن القوات:)اللحن السادس( القيامة طروبـاريـة -

فسلبتَ . والحراس صاروا كاألموات، ومريم وقفتْ عند القبر، طالبةً  جسدك الطاهر
فيا من قام من بينِ األموات، . الجحيم ولم تَـنلك بأذى، والقيتَ البتوَل واهباً الحياة

  .يا ربُّ المجد لك
ر، واحفظ البربك وامنح حكامنا الغلبة على  خلص يا رب شعبك وبارك ميراث-

.بقوة صليبك جميع المختصين بك  
 يا نصيرة المسيحيين التي ال تُخزى، ووسيطتهم الدائمة لدى الخالق، ال : القنداق-

بل بما أنك صالحة، بادري إلى . تُعريضي عن أصوات الخطأة الطالبين إليك
يا . هالهلمي إلى الشفاعة، وأسرعي إلى االبت. معونتنا، نحن الصارخين إليك بإيمان

والدة اإلله المحامية دائماً عن مكرميك.  

  11 العدد 2008 أكتوبر/ تشرين األول19 األحد
  تذآار القّديس الشهيد فاروس  -  تذآار القّديس النبّي يوئيل



عبرة
صة و

ق

وقد علّق على الحدث، كتّاب مسيحيون هم لقطنظيوس .  أهليةوضع انتصاره حداً لحرب
 جاء نتيجة تدخّل إلهي حيث رأى قسطنطين في واوسابيوس، مشيرين إلى أن هذا االنتصار

فاهتدى إلى المسيحية وكتب على ". بهذه العالمة تنتصر: "السماء صليباً مضيئاً مكتوباً عليه
 .راياته الحروف األولى من اسم يسوع المسيح، وهكذا تم له النصر

. توقفت االضطهادات في الغرب منذ بضعة سنوات): 313(السالم الشامل للكنيسة   - ث
وفي الشرق، كان غاليريوس، وهو على فراش المرض، وقد شارف على الموت سنة 

 اتفق 313وسنة . ، قد اصدر مرسوم تسامح لصالح المسيحيين لم يطبقه خلَفه311
االمبراطوران قسطنطين وليقينيسوس على اتباع سياسة دينية موحدة، وذلك في رسالة إلى 

تعترف هذه الرسالة بحرية العبادة التامة " وم ميالنومرس: "حاكم بيتينية أسموها فيما بعد
فأصبحت كل ديانات االمبراطورية . لجميع مواطني االمبراطورية، إلى أية ديانة إنتموا

لكن سرعان ما اختل هذا التوازن، لصالح المسيحيين هذه . متساوية في الحقوق، نظرياً
وأخذ الناس .  وإلى االمبراطورية، بدأ عهد جديد بالنسبة إلى الكنيسة313فسنة . المرة

  ".امبراطورية مسيحية"وعن " كنيسة قسطنطين"يتحدثون عن 
  

   ))4 ـ جزءشرح القداس اإللهي ((  
  :لبس الحّلة الكهنوتّية

 إنسان عادي، ينتقل عند تقديمه الذبيحة ويكون في يـد اهللا وذو طـابع      :الكـاهن 
إلهي، لذلك فاألفعال التي يقوم بها والمالبس التي يرتديها تتخذ معنـى سـماوي              

إنّه يلبس ثياب المسيح ليقوم بخدمة كهنوتية هي في األساس مـن مهـام              . معين
  .السيد له المجد
  :الكاهن األعظم

 كل خدمة الهيكل ويكون مزركشاً في أسفله وعلى ظهره صليب، ويرمز إلى              مشترك بين  :القميص
ألوهية سيدنا يسوع المسيح، كما يدّل على ثوب النور والخالص والطهارة التي يجب أن يتحلّى بها                

  .خدمة الهيكل
 وهو عصابة طويلة من القماش مرسوم عليها ثالث صـلبان وكلمـة             ):األوراريون(زنّار الشماس   

ثالثاً، وهي العالمة الخاصة بالخدمة التي يقوم بها الشماس، ويرمز إلـى النعمـة، ويمثّـل        " سقدو"
أجنحة المالئكة المحيطين بعرش الحمل يسبحون اهللا بالنشيد المثلّث التقديس، يرفعه الـشماس بيـده               

  .اليمنى ليوجه به الشعب
والكهنة، ويمثّل نير المسيح الخفيف      ومعناه ما يوضع على العنق، وهو محفوظ لألساقفة          :البطرشيل

ويرمز أيضاً  . والعذب، كما يرمز إلى الحبل الذي سيقَ به المخلّص أمام رؤساء الكهنة إلى الجلجلة             
  .للنعمة اإللهية المفاضة على الكاهن ومن الكاهن على الشعب

ى التمنطق بالقوة    ويستعمل لشد القميص حول الخصر ويستعمله األساقفة والكهنة، ويرمز إل          :الزنّار
  .استعداداً للعمل والخدمة

 وتُستعمل لشد أكمام القميص حول الذراعين لئالّ تتلوث أو تمس القرابين المقدسـة، وهـي                :األكمام
ترمز إلى ذراع اهللا القوية التي صنعت اإلنسان وجبلته من تراب، والتي تسند المحتفل في خدمتـه                 

  .وحياته
عة الزوايا في وسطها صليب أو أيقونة، ويلبـسه أصـحاب الرتـب     وهو قطعة نسيج مرب  :الحجـر 

ويرمز للسيف الروحي، سيف الحق والقوة والشجاعة الـذي  . الكنسية كعالمة لحقّهم بالوعظ والتعليم 
 .يقهر أعداء اإليمان

ويرمـز للثـوب    .  وهو معطف واسع يغطّي الكاهن من األكتاف إلى القدمين         ):الفيلونيون(المعطف  
  .كما يرمز إلى البر اإللهي والبهجة والعدل. زي الذي جعله الجنود على كتفي السيد وقت آالمهالقرم

 وهو ثوب قصير مفتوح من جانبيه عريض األكمام، يلبسه األسقف بدالً من معطف :الصاكوس
الكاهن، ويرمز إلى ثوب الرب غير المخيط الذي اقترع عليه الجنود، ويذكّر بواجب األساقفة على 

  .التعليم القويم ضد الهرطقات التي تمزق ثوب المسيح
 وهي عصابة قماش عريضة يضعها األسقف حول عنقه متدلّية على كتفيه            ):األوموفوريون(المشلح  

من األمام ومن الوراء، ويشير إلى دور األسقف الرعائي، إذ يرمز إلى الخروف الضال الذي يحمله                
  . كما يرمز للصليب الذي حمله السيد وصعد به إلى الجلجلةالراعي الصالح ليعيده إلى الحظيرة،

 ويوجد في رأسه صليب وعلى جوانبه أيقونات تمثّل عادةً اإلنجيليين األربعة أعمدة الكنيسة،     :التـاج 
  .وهو يرمز إلى رأس الكنيسة المحلية

رضـية، برأسـها    وتكون عادة من معدن في أعالها حيتين ملتفّتين حول الكرة األ          : العصا الراعوية 
الحيتان ترمزان إلى الفطنة والحكمة اللتين تميزان األسقف بنوع خاص، وإلى الحية التـي              . صليب

  .رفعها موسى قديماً، وتشير العصا إلى سلطة الرعاية التي يتمتّع بها األسقف
  

 للسيد المـسيح، إذ     إن لتهيئة الذبيحة داللة كبيرة، فنحن فيها نستحضر الحياة الخفية         : تهيئة الذبيحة 
              ة بمثابة المزود، والقربانة بمثابة العذراء التي منها يرفعيكون هيكل التقدمة بمثابة المغارة، والصيني
الحمل ويوضع داخل الصينية التي هي المزود، ثم يؤتى بالنجم ليوضع على الصينية داالً على النجم                

ثم نرى تذكيراً بسر الفداء أثناء تهيئة       . كان فيه الصبي  الذي أتى من المشرق ليدلَّ على المكان الذي         
فالحمُل يذبح ويطعن ومن هذه الطعنة ينبع الدم والماء اللذان يجهزان داخل الكأس، رمـز               . الذبيحة

للطعنة التي وجهت إلى جنب يسوع على الصليب، أما البخور المقدم أثناء التقدمة فيشير إلى التقدمة                
 من قبل المجوس عند زيارتهم للمغارة، كذلك يشير إلى الطيوب التي قد كفّن بها جـسد                 التي قُدمت 

ذاكراً الكاهن  : ويكون ترتيب القرابين داخل الصينية على الشكل اآلتي        .المسيح عند وضعه في القبر    
            يسين من يشاء من األحياء واألموات لتكون الصينيد المسيح والعذراء مريم والقدة جامعـة   بعد السي

  ).الكنيسة المجاهدة(واألرض ) الكنيسة الظافرة(لكنيستي السماء 
  

   "غير قادر على الدفع"
  

وإذا وجد . كان الدكتور بول طبيباً مشهوراً برحمته، وكان يعالج بعض الناس مجاناً
إنساناً غير قادر على دفع قيمة الكشف أو الدواء يكتب في السجل عنده أمام إسمه 

بعد أن مات . وكان يكتب هذه الكلمات باللون األحمر"  غير قادر على الدفعمعفى ألنه"
وجدت زوجته هذا السجل، وعرفت أنه قد سامح الكثيرين، وأنها إذا طالبت بتلك الديون 

فذهبت إلى المحكمة وقدمت الشكوى ضد كل . فسوف تجمع مبلغاً كبيراً من المال
إنه ال توجد محكمة في العالم كله : قاضيفأجابها ال. المديونين، وقدمت ذلك السجل

تستطيع أن تحكم لصالحك في قضية واحدة من هذه القضايا، ألن الدكتور بول كتب 
  ."معفى ألنه غير قادر على الدفع"بخط يده أمام كل منهم 

هذا ما فعله السيد المسيح معنا بدمه، إذ صفح عن آل خطايانا بسفك دمه من أجلنا 
ًا أن نوفي ديون خطايانا، وقد وعد بأنه ال يعود يذآرها لنا فيما ألننا لم نستطع أبد

  .بعد
  

  


