
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  !!لماذا أنا؟
 

 
 

 )أبرشية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك –منقول عن نشرةة الوديعة (
  

الذي ت+وفي بس+بب جرثوم+ة انتقل+ت إل+ى جس+ده إث+ر عملي+ة ) آرثر آش( قرأت عن نجم كرة المضرب 
. وكان باستمرار مشجعا في الملع+ب وخارج+ه ذا أخ+@ق عالي+ة، يحس+ن التص+رف. جراحية في القلب

إن سألت لماذا أنا في ھذا الم+رض؟ فھ+ذا ت+ذمر : " ومع ذلك عرف قيمة نفسه، وقدر بركات هللا وقال
: أتس+اءل. لماذا S أس+أل ع+ن برك+ات هللا ال+ذي أعط+اني زوج+ة جميل+ة ووھبن+ي ول+داً رائع+ا. واحتجاج

ا؟ وخط+ط ل+ي لماذا يعطيني المأكل والمشرب؟ لماذا يھتم بكل أموري وحياتي؟ ولماذا يباركني روحي
علين+ا . إنن+ا نحص+ل عل+ى برك+ات كثي+رة ج+دا S نس+تحقھا" طريق السماء بدم يس+وع؟ ولم+اذا؟ ولم+اذا؟

كمؤمنين أن نقدرھا جميعا [ننا نختلف عن أھل العالم الذين S يقدرون قيمتھا، وS يفھم+ون البرك+ات 
  .ل البعيدالروحية المعطاة لنا من هللا، والتي موجودة منذ القديم وإلى المستقب

إن ھذا يذكرني بزيارتي لعائلة تجمعنا بھا صداقة، كانت قد فقدت ابنت+ه الش+ابة كان+ت جذاب+ة وناجح+ة 
وخ+@ل تل+ك الجلس+ة . وكان س+بب الوف+اة ح+ادث س+يارة. وذكية، أتمت دراسة الجامعة قبل وفاتھا بأيام

. ولم يتعّز حتى وS بكلمة ال+رب لماذا نحن؟ لماذا ابنتنا؟ لماذا ليس غيرھا؟ وتذمر،: كان والدھا يقول
لم يرض أن يعترف أن ك+ل ا[م+ور تس+ير بمش+يئة هللا ب+ل ك+ان . وكان متمنيا موت أي شابة غير ابنته

يعدد انتصاراتھا ونجاحھا وجمالھا وما عمل لھا وم+ا ص+رف عليھ+ا م+ن م+ال لتعليمھ+ا وش+راء س+يارة 

ف أن ك++ل م++ا عمل++ه ھ++و م++ن عطاي++ا هللا ولكن++ه ل++م يع++دد برك++ات هللا، ول++م يعت++ر. وبي++انو وغي++ر ذل++ك
ل+و فكرن+ا ببرك+ات هللا . ع+دد أعمال+ه ولكن+ه ل+م يعت+رف ب+اe ال+ذي يعط+ي بس+خاء وS يعيّ+ر. وإحساناته

لم+اذا أن+ا؟ : فلنشكره حتى ولو جاءتنا تجربة أو مرض ف@ نقول. الروحية لقّدرنا فيضان نعمه الزمنية
وھو يشبع الجي+اع . ينه على مشيئته وحفظه لنا كحدقة عينهنثق أننا ندعوه لمعونتنا متمسكين به شاكر

ھل سألت نفسك مرة لماذا لي عائلة وأوSد وأقارب وأصدقاء؟ ولماذا أحصل عل+ى . ويروي العطاش
كل ما أحتاج من طعام ومأوى وصحة وبيت يحتوي على كل ما يلزم؟ بينما ھناك كثيرون ب@ م+أوى 

ماذا لي عين+ان ص+حيحتان بينم+ا ھن+اك كثي+رون عمي+ان؟ ولم+اذا أو يسكنون الخيام؟ وھل أسأل نفسي ل
ل++ي رج++@ن وي++دان بينم++ا غي++ري مص++ابون بالش++لل وS يس++تطيعون الس++ير؟ وھ++ل س++ألت لم++اذا ي++ا رب 
أعطيتني حياة بينما الم@يين ماتوا بالزSزل والفيضانات واiنفج+ارات؟ لم+اذا ولم+اذا؟ ل+ذلك ب+دS م+ن 

يا رب [نني في مخططك اiلھي و[نك أنت فّي وھا أنا ما أنا من فضل  شكرا: التذمرلماذا أنا؟ أقول
 .نعمتك ومحبتك لي

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 

   :القراءات ا�نجيلية
   :المقدمة

  بحَسِب اتِّكالِنا عليك لتَُكن يا ربُّ رحمتَُك علينا،
بّ  ديقوَن بالرَّ   بالُمستَقيميَن يليُق التَّسبيح. ابتَِھجوا أيُّھا الصِّ

  
  )٢٠-١٢: ٦(الرسالة القديس بولس ا"ولى إلى كورنثوس من  فصلٌ 

  
كلُّ شيٍء . يا إخوة، كلُّ شيٍء يجوُز لي، ولكن ليَس كلُّ شيٍء يَنفَع� 

إنَّ ا[طعمةَ لَجوِف والجوَف  يجوُز لي، ولكن S يتسلَّطُ عليَّ شيٌء،
نى بَ . وسيُبيُد هللاُ ھذا وتلك. لsطعمة ا الجسُد فليَس للزِّ والربُّ . ل للربأمَّ

تِه، أَما تعلَموَن أنَّ  للجسد، وهللاُ قد أقاَم الرّب، وسيُقيُمنا نحُن أيضاً بقوَّ
أجساَدُكم ھَي أعضاُء المسيح؟ أفآُخُذ أعضاَء المسيِح وأجعلُھا أعضاَء 

أَوما تعلَموَن أنَّ َمن اقتَرَن بزانية يصيُر مَعھا جسداً  !زانية؟ حاشى
ا الذي يقتَِرُن  يصيراِن ك@ھُما جسداً واحداً،: يلَ واحداً؟ [نَّهُ قد ق أمَّ

إن القواِت الم�ئكية ظھرت على ): سادسالاللحن (القيامة  طروبـاريـة -
اَس صاروا كا)موات، ومريَم وقفْت عنَد القبر، طالبة ً جسَدك  قبِرك، والحر*

فيا من . الجحيَم ولم َتـنلَك بأذى، و0قيَت البتوَل واھباً الحياة فسلبتَ . الطاھر
.قاَم من بيِن ا)موات، يا رب5 المجُد لك  

 
ر، خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حكامنا الغلبة على البرب -

.واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك  
 

ھم الدائمة لدى الخالق، يا نصيرة المسيحيين التي 0 ُتخزى، ووسيطت: القنداق -
بل بما أنك صالحة، بادري . 0 ُتعريضي عن أصوات الخطأة الطالبين إليك

ھلمي إلى الشفاعة، وأسرعي إلى . إلى معونتنا، نحن الصارخين إليك بإيمان
يا والدة اGله المحامية دائماً عن مكرميكِ 

  ٩٣ العدد – ٢٠١١فبراير /شباط ٢٠ا�حد 
  أحد ا�بن الشاطر
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  النيابة البطريركيةتصدر عن 

  الملكيين للروم الكاثوليك
  ٢٥٦٥٢٨٠٢: ت  -  في الكويت

    



نى روحاً واحداً،) مَعهُ (بالربِّ فيكوُن  إنَّ كلَّ خطيئٍة يفعلُھا اiنساُن ھَي في خاِرجِ . أھُربوا ِمَن الزِّ
اني فإنَّهُ يُجِرُم إلى جسِده، ا الزَّ و الجسد، أمَّ ِح القُُدِس الذي أَوما تعلَموَن أنَّ أجساَدكم ھَي ھيكُل الرُّ

دوا هللاَ إَذن في . [نَُّكم قِد اشتُريتُم بثمٍن كريم فيكم، الذي نِلتُموهُ ِمَن هللا، وأنَُّكم لستُم [نفِسُكم؟ مجِّ
 ِe جسِدُكم وروِحُكم اللذيِن ھُما.� 

  )٣٢- ١١: ١٥( البشير لوقافصُل شريف من بشارة القديس :ا�نجيل
  

أَعِطني نَصيبي ِمَن . يا أَبَتِ . فقاَل أَصَغُرھُما [َبيه *نساٌن كاَن لهُ ٱبنان إِ . قَاَل الرب ّھذا المثَل  �
وسافََر إِلى َبلٍَد . وبَعَد أَيَّاٍم َغيِر َكثيرٍة َجَمَع اiبُن ا[َصَغُر كلَّ َشيٍء لهُ  *فقََسَم بَينَھُما أَموالَهُ . المال
َر ما لهُ ھُناك عائِشاً في الَخ@عة . بَعيد ا أَنفََق كلَّ شيٍء لهُ َحَدثَت في ذلَك البلَِد َمجاعةٌ  *وبذَّ فلمَّ

فأَرَسلَهُ إِلى ُحقولِِه يَرعى . فَذھََب وٱنَضوى إِلى واِحٍد من أَھِل ذلَك البَلد *فأََخَذ في الَعَوز . َشديدة
  *ولَم يُعِطِه أََحد . أُْكلُهُ وكاَن يَشتَھي أَن يَمsَ بَطنَهُ ِمَن الُخرنوِب الذي كانِت الَخنازيُر تَ  *الَخنازير 

أَقوُم وأَمضي إِلى  *وأَنا أَھلُِك ُجوعاً . َكم [َبي ِمن أَُجراَء يَفُضُل َعنھُُم الُخبز. فرَجَع إِلى نَفِسِه وقال
جَعْلني فٱ. ولَسُت ُمسَتِحقًّا بَعُد أَن أُدعى لَك ٱبناً  *قَد َخِطئُت إِلى السَّماِء وأَماَمك . يا أَبَتِ . أَبي وأَقوُل لهُ 

َكت أَحشاُؤه. فقاَم وجاَء إِلى أَبيهِ  *كأَحِد أَُجرائِك  وأَسَرَع وأَلقى بنَفِسِه . وفيما ھَو بعيٌد رآهُ أَبوهُ فتَحرَّ
ولَسُت ُمستَِحقًّا بَعُد أَن أُدعى . امكيا أَبَِت قد َخِطئُت إَلى السَّماِء وأَم. فقاَل لهُ اiبن *على ُعنُقِِه وقبَّلَهُ 

 *وٱجَعلُوا خاتَماً في يِدِه وِحذاًء في ِرجلَيِه . ھاتُوا الُحلَّةَ ا[ُولى وأَلبِسوه. فقاَل ا[َب لَعبيِده *لَك ٱبناً 
ن وٱذبَحوه . َن ضاSًّ فُوِجدوكا. [َنَّ ٱبنَي ھذا كاَن َميِّتاً فعاش *فنأُْكَل ونَفَرح . وْأتُوا بالِعجِل الُمَسمَّ

ا أَتى وقَُرَب ِمَن البَيِت َسِمَع أَصواَت الِغناِء . وكاَن ٱبنُهُ ا[َكبَُر في الَحقل *فطفِقُوا يَفَرحون  فلمَّ
قص  فَذبََح أَبوَك . قد قَِدَم أَخوك. فقاَل لهُ  *فَدعا أََحَد الِغلماِن وَسأَلَهُ ما َعسى أَن يكوَن ھذا  *والرَّ

ُع إِليه . فَغِضَب ولَم يُِرد أَن يَدُخل *َن [َنَّهُ لقِيَهُ سالِماً الِعجَل الُمَسمَّ  فأَجاَب  *فَخَرَج أَبوهُ وطَفَِق يتَضرَّ
نيَن أَخُدُمَك ولَم أَتعدَّ وِصيَّتََك قَّط . وقاَل [َبيه وأَنَت لَم تُعِطني قَطُّ َجدياً [َفَرَح َمَع . َكم لي ِمَن السِّ
ا جاءَ  *أَصِدقائي  واني ولمَّ ن . ٱبنُك ھذا الذي أََكَل أَموالََك َمَع الزَّ يا . فقاَل له *َذبَحَت لهُ الِعجَل الَمَسمَّ

َم ونَفَرح *وكلُّ ما ھَو لي ھَو لَك . أَنَت َمعي في كلِّ حينٍ . ٱبني [َنَّ أَخاَك . ولكن كاَن يَنبَغي أَن نتنَعَّ
 � وكاَن ضاSًّ فُوِجد. ھذا كاَن ميِّتاً فعاش

 
 ا;بن الشاطر أحد

  وھو ا[حد التاسع قبل الفصح
  

ي ھذا ا[حد التاسع قبل الفصح المجيد نقرأ مثل السيّد المسيح عن ف 
يروي لنا ). ٣٢-١١: ١٥(اSبن الشاطر كما ورد عند اiنجيلي لوقا 

ھذا المثل عن اSبن الشاطر الذي شطر أو قسم أموال أبيه وأخذ 
بالخطيئة ورفض العيشة مع  حصته وابتعد عن أبيه وانفصل عنه

وھو أيًضا مثل ا[ب الرحيم [نه . هللا واستھان بتعطف هللا ومحبته
S بل . استقبل اSبن العاق بمحبة وشفقة ورحمة عندما عاد إليه تائبًا

ألبسه الحلّة ا[ولى رمز المعمودية، وأعطاه ختًما أو خاتًما أو 
له العجل المسّمن عربونًا، وھذا رمز نعمة الروح القدس، وذبح 
. وأقام له عرًسا. وھو اSبن الوحيد، ومنحه أن يتناول جسده ودمه

 .وھكذا منحه أسرار محبته كلھا
رتّب ا�باء القديسون قراءة ھذا المثل لكي يقتلعوا اليأس والخوف 

  .من قلوب الناس ويحثوا على التوبة والندامة وا[عمال الصالحة
  

  .هللا أكبر من قلبنا ومن خطيئتنا[ن . واجب التوبة وبرحمة هللا الواسعةبھذا المثل تذكرنا الكنيسة ب
 يا من كالشاطر قد أضحى يسعى لض@ٍل وخطيّة
 ُعـــد نــحو أٍب تســتقبلك أحضان الحّب ا[بويّة

  آمين. فبمحبّتك للبشر الممتنع وصفھا أيھا المسيح إلھنا ارحمنا
  
   

     عبرة  و  قصة
>>!!  سر النجاح<<   

 
  .ُسإل رجل غني أمريكي عن سر نجاحه

  .كلمتين: أجاب
  وما ھما؟ -

  "القرارات الصحيحة :" أجاب
  وما سرھا؟ -

  "كلمة واحدة : " أجاب
  وما ھي؟ -

  "الخبرة : " أجاب
  وما سرھا؟ -

  " القرارات الخاطئة في الماضي: " أجاب
  

ياتنا إS بعد أن نكون قد وقعنا في العبرة ھي أننا S يمكننا أن نصل إلى النجاح والنضوج في إدارة ح
محن وتجارب من جراء قراراتنا الخاطئة مكنتنا Sحقاً من إدراك الحكمة في إتخاذ قرارات صحيحة 

ففي بعض ا[حيان يتم . ويمكن لھذه العبرة أن تنطبق على صعيد ع@قاتنا الشخصية. و ناجحة
  ".فما محبة إS بعد عداوة. "ھا محبة قويةالتعارف ويليه تصادم و إذا تمت تصفية النفوس فسوف يلي

  
   www.rcckw.com :الموقع ا�لكتروني للكنيسة

  melkite@safatmail.com: ا�يميل ا�لكتروني للكنيسة

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

  ٢٠١١مارس أذار  ٧ن بدأ الصيام المبارك الشرقي والغربي يوم ا�ثني
  



 
 

 


