ﻧﴩة اﻟﻌﻨــﺼـــــــــــﺮة ا ٔﻻﺳـﺒﻮﻋﻴﺔ
تصدر عن النيابة البطريركية
للروم الكاثوليك الملكيين
في الكويت  -ت ٢٥٦٥٢٨٠٢ :

األحد  ٢٠شباط/فبراير  – ٢٠١١العدد ٩٣
أحد االبن الشاطر
لماذا أنا؟!!

وبي++انو وغي++ر ذل++ك .ولكن++ه ل++م يع++دد برك++ات ﷲ ،ول++م يعت++رف أن ك++ل م++ا عمل++ه ھ++و م++ن عطاي++ا ﷲ
وإحساناته .ع+دد أعمال+ه ولكن+ه ل+م يعت+رف ب+ا eال+ذي يعط+ي بس+خاء وال يعيّ+ر .ل+و فكرن+ا ببرك+ات ﷲ
الروحية لق ّدرنا فيضان نعمه الزمنية .فلنشكره حتى ولو جاءتنا تجربة أو مرض فال نقول :لم+اذا أن+ا؟
نثق أننا ندعوه لمعونتنا متمسكين به شاكرينه على مشيئته وحفظه لنا كحدقة عينه .وھو يشبع الجي+اع
ويروي العطاش .ھل سألت نفسك مرة لماذا لي عائلة وأوالد وأقارب وأصدقاء؟ ولماذا أحصل عل+ى
كل ما أحتاج من طعام ومأوى وصحة وبيت يحتوي على كل ما يلزم؟ بينما ھناك كثيرون بال م+أوى
أو يسكنون الخيام؟ وھل أسأل نفسي لماذا لي عين+ان ص+حيحتان بينم+ا ھن+اك كثي+رون عمي+ان؟ ولم+اذا
ل++ي رج++الن وي++دان بينم++ا غي++ري مص++ابون بالش++لل وال يس++تطيعون الس++ير؟ وھ++ل س++ألت لم++اذا ي++ا رب
أعطيتني حياة بينما الماليين ماتوا بالزالزل والفيضانات واإلنفج+ارات؟ لم+اذا ولم+اذا؟ ل+ذلك ب+دال م+ن
التذمرلماذا أنا؟ أقول :شكرا يا رب ألنني في مخططك اإللھي وألنك أنت ف ّي وھا أنا ما أنا من فضل
نعمتك ومحبتك لي.
ت المالئكية ظھرت على
 طروبـاريـة القيامة )اللحن السادس( :إن القوا ِْ
وقفت عن َد القبر ،طالبة ً جسدَك
اس صاروا كاألموات ،ومري َم
قبرك ،والحرَّ َ
ِ
ً
َ
ك بأذى ،والقيتَ البتو َل واھبا الحياة .فيا من
الطاھر .فسلبتَ الجحي َم ولم تـنل َ
بين األموات ،يا ربُّ المج ُد لك.
قا َم من ِ
 خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حكامنا الغلبة على البربر،واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك.

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

قرأت عن نجم كرة المضرب ) آرثر آش( الذي ت+وفي بس+بب جرثوم+ة انتقل+ت إل+ى جس+ده إث+ر عملي+ة
جراحية في القلب .وكان باستمرار مشجعا في الملع+ب وخارج+ه ذا أخ+الق عالي+ة ،يحس+ن التص+رف.
ومع ذلك عرف قيمة نفسه ،وقدر بركات ﷲ وقال " :إن سألت لماذا أنا في ھذا الم+رض؟ فھ+ذا ت+ذمر
واحتجاج .لماذا ال أس+أل ع+ن برك+ات ﷲ ال+ذي أعط+اني زوج+ة جميل+ة ووھبن+ي ول+داً رائع+ا .أتس+اءل:
لماذا يعطيني المأكل والمشرب؟ لماذا يھتم بكل أموري وحياتي؟ ولماذا يباركني روحيا؟ وخط+ط ل+ي
طريق السماء بدم يس+وع؟ ولم+اذا؟ ولم+اذا؟" إنن+ا نحص+ل عل+ى برك+ات كثي+رة ج+دا ال نس+تحقھا .علين+ا
كمؤمنين أن نقدرھا جميعا ألننا نختلف عن أھل العالم الذين ال يقدرون قيمتھا ،وال يفھم+ون البرك+ات
الروحية المعطاة لنا من ﷲ ،والتي موجودة منذ القديم وإلى المستقبل البعيد.
إن ھذا يذكرني بزيارتي لعائلة تجمعنا بھا صداقة ،كانت قد فقدت ابنت+ه الش+ابة كان+ت جذاب+ة وناجح+ة
وذكية ،أتمت دراسة الجامعة قبل وفاتھا بأيام .وكان س+بب الوف+اة ح+ادث س+يارة .وخ+الل تل+ك الجلس+ة
كان والدھا يقول :لماذا نحن؟ لماذا ابنتنا؟ لماذا ليس غيرھا؟ وتذمر ،ولم يتع ّز حتى وال بكلمة ال+رب.
وكان متمنيا موت أي شابة غير ابنته .لم يرض أن يعترف أن ك+ل األم+ور تس+ير بمش+يئة ﷲ ب+ل ك+ان
يعدد انتصاراتھا ونجاحھا وجمالھا وما عمل لھا وم+ا ص+رف عليھ+ا م+ن م+ال لتعليمھ+ا وش+راء س+يارة

 القنداق :يا نصيرة المسيحيين التي ال ُتخزى ،ووسيطتھم الدائمة لدى الخالق،ال ُتعريضي عن أصوات الخطأة الطالبين إليك .بل بما أنك صالحة ،بادري
إلى معونتنا ،نحن الصارخين إليك بإيمان .ھلمي إلى الشفاعة ،وأسرعي إلى
يا والدة اإلله المحامية دائما ً عن مكرميكِ
القراءات اإلنجيلية:

المقدمة:

ب اتﱢكالِنا عليك
لتَ ُكن يا ربﱡ رحمتُ َ
ك علينا ،بح َس ِ
ابتَ ِھجوا أيﱡھا الصﱢ ديقونَ بالرﱠبّ  .بال ُمستَقيمينَ يلي ُ
ق التﱠسبيح

ل من الرسالة القديس بولس األولى إلى كورنثوس )(٢٠-١٢ :٦
فص ٌ

ليس كلﱡ شي ٍء َينفَع .كلﱡ شي ٍء
 يا إخوة ،كلﱡ شي ٍء يجو ُز لي ،ولكن َ
ي شيءٌ ،ﱠ
وف والجوفَ
إن األطعمةَ َ
يجو ُز لي ،ولكن ال يتسلﱠطُ عل ﱠ
لج ِ
فليس لل ﱢزنى بَل للرب .والربﱡ
لألطعمة .وسيُبي ُد ﷲُ ھذا وتلك .أ ﱠما الجس ُد
َ
ً
َ
للجسد ،وﷲُ قد أقا َم الربّ  ،وسيُقي ُمنا نحنُ أيضا بق ﱠوتِه ،أ َما تعلمونَ ﱠ
أن
المسيح وأجعلُھا أعضا َء
أجسا َد ُكم ھ َي أعضا ُء المسيح؟ أفآ ُخ ُذ أعضا َء
ِ
أن َمن اقت َرنَ بزانية يصي ُر م َعھا جسداً
زانية؟ حاشى! أ َوما تعلَمونَ ﱠ
يصيران كالھُما جسداً واحداً ،أ ﱠما الذي يقت َِرنُ
واحداً؟ ألنﱠهُ قد قي َل:
ِ

بالربﱢ فيكونُ )م َعهُ( روحاً واحداً ،أھرُبوا ِمنَ ال ﱢزنى .ﱠ
إن ك ﱠل خطيئ ٍة يفعلُھا اإلنسانُ ھ َي في
ِ
خارجِ
ُجر ُم إلى جس ِده ،أ َوما تعلَمونَ ﱠ
ُس الذي
ح القُد ِ
الجسد ،أ ﱠما ال ﱠزاني فإنﱠهُ ي ِ
أن أجسادَكم ھ َي ھيك ُل الرﱡ و ِ
ألنفس ُكم؟ ألنﱠ ُكم ق ِد اشتُريتُم بثم ٍن كريم .مجﱢ دوا ﷲَ إ َذن في
فيكم ،الذي نِلتُموهُ ِمنَ ﷲ ،وأنﱠ ُكم لستُم
ِ
وروح ُكم اللذي ِن ھُما .ِe
جس ِد ُكم
ِ

ل شريف من بشارة القديس لوقا البشير )(٣٢-١١ :١٥
اإلنجيل:فص ُ

 قَا َل الرب ّھذا المثَل .إِ ٌ
عطني نَصيبي ِمنَ
ت .أَ ِ
نسان كانَ لهُ ٱبنان * فقا َل أَص َغ ُرھُما ألَبيه .يا أَبَ ِ
َ
َير َكثير ٍة َج َم َع اإلبنُ األَص َغ ُر ك ﱠل شَي ٍء لهُ .وسافَ َر إِلى َبل ٍدَ
المال .فقَ َس َم بَي َنھُما أَموالَهُ * وبَع َد أي ٍﱠام غ ِ
بَعيد .ﱠ
ك البلَ ِد َمجاعةٌ
ق ك ﱠل شي ٍء لهُ َح َدثَت في ذل َ
وبذ َر ما لهُ ھُناك عائِشاً في الخَالعة * فل ﱠما أَنفَ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ك البَلد .فأر َسلهُ إِلى حُقولِ ِه يَرعى
َب
واح ٍد من أھ ِل ذل َ
َ
شَديدة .فأخَ ذ في ال َع َوز * فذھ َ
وٱنضوى إِلى ِ
ُعط ِه أَ َحد *
ت الخَنازي ُر تَأْ ُكلُهُ .ولَم ي ِ
ب الذي كان ِ
الخَنازير * وكانَ يَشتَھي أَن يَمألَ بَطنَهُ ِمنَ ال ُخرنو ِ
ض ُل عَنھُ ُم ال ُخبز .وأَنا أَھلِ ُ
ك جُوعاً * أَقو ُم وأَمضي إِلى
َفس ِه وقالَ .كم ألَبي ِمن أُ َجرا َء يَف ُ
َ
فرج َع إِلى ن ِ
ً
ُ
َ
َ
َ
ْ
ً
ّ
ئت إِلى السﱠما ِء وأما َمك * ولَ ُ
خَط ُ
ك ٱبنا .فﭑج َعلني
ست ُمست َِحقا بَع ُد أن أدعى ل َ
ت .قَد ِ
أَبي وأَقو ُل لهُ .يا أبَ ِ
َفس ِه
كأَح ِد أُ َجرائِك * فقا َم وجا َء إِلى أَبي ِه .وفيما ھ َو بعي ٌد رآهُ أَبوهُ فتَح ﱠر َكت أَحشاؤُه .وأَس َر َع وأَلقى بن ِ
ئت إَلى السﱠما ِء وأَمامك .ولَ ُ
خَط ُ
ست ُمست َِحقًّا َبع ُد أَن أُدعى
ت قد ِ
على ُعنُقِ ِه وقبﱠلَهُ * فقا َل لهُ اإلبن .يا أَبَ ِ
ُ
وحذا ًء في ِرجلَي ِه *
ل َ
ك ٱبناً * فقا َل األَب ل َعبي ِده .ھاتُوا الحُلﱠةَ األولى وأَلبِسوه .وٱج َعلُوا خاتَماً في ي ِد ِه ِ
ْ
ْ
ً
َ
ً
ّ
ُ
ُ
َفرح * أل ﱠن ٱبن َي ھذا كانَ َميﱢتا فعاش .وكانَ ضاال ف ُو ِجد.
وأتوا بال ِعج ِل ال ُم َس ﱠمن وٱذبَحوه .فنأك َل ون َ
ت َس ِم َع أَصواتَ ال ِغنا ِء
الحقل .فل ﱠما أَتى وقَر َ
فطفِقُوا يَف َرحون * وكانَ ٱبنُهُ األَكبَ ُر في َ
ُب ِمنَ البَي ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ك
والرﱠقص * فدَعا أَ َح َد ال ِغلما ِن و َسأَلَهُ ما عَسى أن يكونَ ھذا * فقا َل لهُ .قد ق ِد َم أخوك .فذبَ َح أبو َ
ب ولَم ي ُِرد أَن يَد ُخل .فخَ َر َج أَبوهُ و َ
يتض ﱠر ُ
جاب
طفِ َ
ع إِليه * فأَ َ
ق َ
َض َ
ال ِعج َل ال ُم َس ﱠمنَ ألَنﱠهُ لقِيَهُ سالِماً * فغ ِ
عطني قَ ﱡ
وصيﱠتَكَ قَ ّ
ط َجدياً ألَف َر َح َم َع
ك ولَم أَتع ﱠد
وقا َل ألَبيهَ .كم لي ِمنَ السﱢنينَ أَخ ُد ُم َ
ط .وأَنتَ لَم تُ ِ
ِ
َ
ك َم َع ال ﱠزوانيَ .ذبَحتَ لهُ ال ِعج َل ال َم َس ﱠمن * فقا َل له .يا
أَص ِدقائي * ول ﱠما جا َء ٱبنُك ھذا الذي أَ َك َل أموالَ َ
ك
ك * ولكن كانَ يَن َبغي أَن نتنَ ﱠع َم ونَف َرح .ألَ ﱠن أَخا َ
ٱبني .أَنتَ َمعي في ك ﱢل حي ٍن .وكلﱡ ما ھ َو لي ھ َو ل َ
ھذا كانَ ميﱢتاً فعاش .وكانَ ضاالًّ ف ُو ِجد
أحد االبن الشاطر

وھو األحد التاسع قبل الفصح
في ھذا األحد التاسع قبل الفصح المجيد نقرأ مثل السيّد المسيح عن
االبن الشاطر كما ورد عند اإلنجيلي لوقا ) .(٣٢-١١ :١٥يروي لنا
ھذا المثل عن االبن الشاطر الذي شطر أو قسم أموال أبيه وأخذ
حصته وابتعد عن أبيه وانفصل عنه بالخطيئة ورفض العيشة مع
ﷲ واستھان بتعطف ﷲ ومحبته .وھو أيضً ا مثل األب الرحيم ألنه
استقبل االبن العاق بمحبة وشفقة ورحمة عندما عاد إليه تائبًا .ال بل
ألبسه الحلّة األولى رمز المعمودية ،وأعطاه خت ًما أو خات ًما أو
عربونًا ،وھذا رمز نعمة الروح القدس ،وذبح له العجل المس ّمن
وھو االبن الوحيد ،ومنحه أن يتناول جسده ودمه .وأقام له عرسًا.
وھكذا منحه أسرار محبته كلھا.
رتّب اآلباء القديسون قراءة ھذا المثل لكي يقتلعوا اليأس والخوف

من قلوب الناس ويحثوا على التوبة والندامة واألعمال الصالحة.
بھذا المثل تذكرنا الكنيسة بواجب التوبة وبرحمة ﷲ الواسعة .ألن ﷲ أكبر من قلبنا ومن خطيئتنا.
يا من كالشاطر قد أضحى يسعى لضال ٍل وخطيّة
ب تســتقبلك أحضان الحبّ األبويّة
عُـــد نــحو أ ٍ
فبمحبّتك للبشر الممتنع وصفھا أيھا المسيح إلھنا ارحمنا .آمين
قصة

و

عبرة
>> سر النجاح!! <<

سُإل رجل غني أمريكي عن سر نجاحه.
أجاب :كلمتين.
 وما ھما؟أجاب ":القرارات الصحيحة "
 وما سرھا؟أجاب " :كلمة واحدة "
 وما ھي؟أجاب " :الخبرة "
 وما سرھا؟أجاب " :القرارات الخاطئة في الماضي"
العبرة ھي أننا ال يمكننا أن نصل إلى النجاح والنضوج في إدارة حياتنا إال بعد أن نكون قد وقعنا في
محن وتجارب من جراء قراراتنا الخاطئة مكنتنا الحقاً من إدراك الحكمة في إتخاذ قرارات صحيحة
و ناجحة .ويمكن لھذه العبرة أن تنطبق على صعيد عالقاتنا الشخصية .ففي بعض األحيان يتم
التعارف ويليه تصادم و إذا تمت تصفية النفوس فسوف يليھا محبة قوية" .فما محبة إال بعد عداوة".
الموقع االلكتروني للكنيسةwww.rcckw.com:
االيميل االلكتروني للكنيسةmelkite@safatmail.com :

بدأ الصيام المبارك الشرقي والغربي يوم اإلثنين  ٧مارس أذار ٢٠١١

