
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

  "الّنبي"من آلمات جبران خليل جبران عن الزواج في آتابه 
    

  
  وما رأيك في الزواج أيها المعلم؟: ثم قالت له المطرة ثانية

  :فأجاب قائًال
  .قد ولدتم معًا ، وستظلون معًا إلى األبد

  .وستكونون معًا عندما تبدد أيامكم أجنحة الموت البيضاء
  . حتى في سكون تذآارات اهللاأجل، وستكونون معًا

 تولكن، فليكن بين وجودآم معًا فسحات تفصلكم بعضكم عن بعض، حتى ترقص أرياح السماوا
  .فيما بينكم

دوا المحبة بالقيود، بل لتكن المحبة بحرًا متموجًا بين شواطئ أحبوا بعضكم بعضًا؛ ولكن، ال تقي
 .نفوسكم

  
  .تشربوا من آأس واحدةليمأل آل واحد منكم آأس رفيقه؛ ولكن، ال 

  .أعطوا من خبزآم آل واحد لرفيقه؛ ولكن، ال تأآلوا من الرغيف الواحد
  .غنوا وارقصوا معًا، وآونوا فرحين أبدًا؛ ولكن، فليكن آل منكم وحده

  .آما أن أوتار القيثارة يقوم آل واحد منها وحده ولكنها جميعًا تخرج نغمًا واحدًا
لكن، حذار أن يكون هذا العطاء ألجل الحفظ، ألن يد الحياة وحدها ليعط آل منكم قلبه لرفيقه؛ و

 .تستطيع أن تحتفظ بقلوبكم
  

فوا معًا؛ ولكن، ال يقترب أحدآم من اآلخر آثيرًا، ألن عمودي الهيكل يقفا منفصلين، والسنديانة ق
  .والسروة ال تنمو الواحدة منهما في ظل رفيقتها

  
  
 
  

  
  

  
  
  
  
  
 

  
 

  القراءات اإلنجيلية
  َخلِّص يا َربُّ َشعَبَك، َوباِرك ميراَثك  :المقدمة

  ِإَليَك يا َربُّ َأصُرخ، ِإَلهي ال َتَتصاَمم َعّني
  
  )١٥-٦: ٤(آورنثوس  إلى أهل  الثانيةرسالة القديس بولس الرسولفصٌل من 

  
يا ِإخَوة، ِلَأنَّ ٱَهللا ٱلَّذي َأَمَر َأن ُيشِرَق ِمن  

َأشَرَق في ُقلوِبنا ِلِإناَرِة ُظلَمٍة نوٌر، ُهَو ٱلَّذي 
َوَلنا  .جِد ٱِهللا في َوجِه َيسوَع ٱلَمسيحم َمعِرَفِة 

َهذا ٱلَكنـُز في آِنَيٍة َخَزِفيٍَّة، ِلَيكوَن َفضُل ٱلُقوَِّة 
َوفي ُآلِّ َشيٍء َنحُن ُمَتضاِيقوَن َلِكّنا  .ِهللا ال ِمّنا

 .ياِئسينَغيُر ُمنَحِصريَن، َوُمَتَحيِّروَن َلِكّنا َغيُر 
َوُمضَطَهدوَن َلِكّنا َغيُر َمخذوليَن، َوَمطروحوَن 

حاِملوَن في ٱلَجَسِد ُآلَّ حيٍن  .َلِكّنا َغيُر هاِلكين
ِإماَتَة َيسوَع، ِلَتظَهَر َحياُة َيسوَع َأيًضا في 

ِلَأّنا َنحُن ٱَألحياَء ُنسَلُم داِئًما ِإلى ٱلَموِت  .َجَسِدنا
َفٱلَموُت ِإَذن ُيجرى فينا، َوٱلَحياُة  . َحياُة َيسوَع َأيًضا في َجَسِدنا ٱلماِئتِمن َأجِل َيسوَع، ِلَتظَهَر

ِلَأنَّ ُآلَّ  . عاِلميَن َأنَّ ٱلَّذي َأقاَم ٱلرَّبَّ َيسوَع، َسُيقيُمنا َنحُن َأيًضا ِبَيسوَع َوَيجَعُلنا َمَعُكم .فيُكم
  .لنِّعَمُة ِبُشكِر ٱَألآَثريَن َتفيُض ِلَمجِد ٱهللاٱَألشياِء ِهَي ِمن َأجِلُكم، َحّتى ِإذا َتكاَثَرِت ٱ

  
  )١١-١: ٥(فصُل شريف من بشارة القديس لوقا البشير :اإلنجيل

  

إن القواِت المالئكية ظهرت على قبِرك، ): اللحن السادس( القيامة طروبـاريـة -
فسلبتَ . والحراس صاروا كاألموات، ومريم وقفتْ عند القبر، طالبةً  جسدك الطاهر

ن قام من بيِن األموات، فيا م. الجحيم ولم تَـنلك بأذى، والقيتَ البتوَل واهباً الحياة
.يا رب المجد لك  

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

  صليبك جميع المختصين بك
  

 نحن عبيدِك يا والدة اإلله، نكتب لِك آيات الغلبة يا جندية قاهرة، ونقدم الشكر  :قنداقال -
 بما أن لِك العزة التي ال تحارب، أعتقينا من أصناف لِك كمنقذين من المساوئ، لكن

  افرحي يا عروسةً ال عروس لها: الشدائد حتى نصرخ إليِك

  ١٠٩ العدد – ٢٠١١ سبتمبر/ أيلول٢٥األحد 
  الصيد العجيب  –  الصليب بعداألولحد األ

ن لعرشة ا يةـــــــــــصــن بو عرة األ سـ  
  النيابة البطريركيةتصدر عن 

  الملكيين للروم الكاثوليك
  ٢٥٦٥٢٨٠٢: ت  - في الكويت



واقفَتيِن عنَد رَأى َسفينَتيِن  *بيَنما آاَن يسوُع واِقفًا ِعْنَد ُبَحيَرِة َجنِّيصارات . ِفي ذلك الزمان 
. فَرِآَب ِإحدى السَّفينَتيِن التي آانْت لِسمعان *دون لَيغِسلوا الشِّباك نحَدَر ِمنُهما الَصيَّااوقِد . الُبَحيرة

َتَقدَّْم . فلمَّا َأنجَز آالَمُه قاَل لِسمعان *وجَلَس ُيعلُِّم الجموَع ِمن السَّفينة . وسَأَلُه َأْن َيَتباعَد قليًال عن الَبّر
قد َتِعْبنا الليَل آلَُّه ولم ُنِصْب . يا ُمعلِّم. اُن وقاَل لُهفَأجاَب ِسمع *ِإلى الُعْرِض وَألُقوا ِشباَآُكم للصَّيد 

فَأخَذت شـَبكُتُهم . فلمَّا فَعلوا ذلك حازوا ِمن السَمِك َشيئًا آثيرًا *ولِكْن بكِلَمِتَك ُألقي الشَبَكة . َشيئًا
فَأَتوا ومُألوا السَّفينَتيِن . ُتوا لَنجَدِتِهمفَأشـاُروا ِإلى ُشـَرآاِئِهم الذين في السَّفينِة اُألخرى َأْن َيْأ *َتَتخـرَّق 

ُأبُعد عنِّي يا ربُّ . فلّما رَأى ذلك ِسمعاُن ُبطُرُس خرَّ ِعنَد ُرآَبَتي َيسوَع قائًال *حتَّى آاَدتـا َتغَرقان 
 *لذي َأصاُبوه فِإنَّ الذُّهوَل قِد ٱعَتراُه هَو وجميَع الذيَن مَعُه بسبِب َصيِد السَمِك ا *فِإنِّي رُجٌل خاطئ 

فِإنََّك ِمَن . ال َتَخف. فقاَل يسوُع لِسمعان. وآذلَك َيعقوُب ويوحنَّا ٱبنا َزَبدى اللَّذاِن آانا َشريَكيِن لِسمعان
  ولمَّا بَلغوا بالسَّفينَتيِن ِإلى الَبرِّ َتَرُآوا آلَّ َشيٍء وَتِبُعوه   *اآلَن تكوُن َصيَّادًا للنَّاس 

  
 تذآار القّديسة تقال أولى الشهيدات المعادلة الرسل - ٢٠١٠ أيلول ٢٤

 
إنتقال القّديس المجيد الرسول الالهوتي يوحّنا اإلنجيلي الجدير  - ٢٠١٠ أيلول ٢٦

 بكّل مديح
 
  
  اةــــــــــــاجـــمن

  
   تائهـًا قد آان قلبي في الظالم
  االرتواء يبحْث بشوٍق عن سبيِل

     آان الطريق في البداية سالكـًا
 اشتهاْء  لي إذ آان في فعِل اآلثاِم

 …  وازداد من حولي الحـريق ضاع الطـريق ...وفجـأًة
     الغـريق  صرخت صرخة

  للسماء حتى وصلُت بصراخي
 :وجاءني صوٌت من السماِء يقول

  بالدخول ليوإذنباب القلب  افتح لي"
   قـرَبـَك  قلـَبـَك وأبـقـى درَبـــَك وُأطـهِّـْر ُألنـيـَر

 "لى السماء وصولإوأضمن لك في الطريق 
 

 :وقال خَفَق قلبي لّما ربي ناداني
 "قد غفرُت آل ذنَبَك اتبعني تعال"
   

  يا يسوع الطريِق  طوَل سأْتَبَعْك. ..سأْتَبَعْك
  سأْتَبَعْك رغم الصعاِب ال رجوع

  فيك وجدُت راحتي  قـّوتيرّب  ياأنت
 تمَسَح الـدموع  سحـاِبوعدَت تـأتي في ال منك أخذُت نصرتي

   عمري بانتظاِر وعِدك األمينأحياس

 آاملين لكّنـَك طلبت أن َنكوَن
  ِبـُقـّوتي ال لن أستطيـَع

 ...المعين  أنتي إله بروحك قوًةهبني
  
  

 
     عبرة  و  قصة

  
  >> !اهتم يا بني باعماقك <<

الحظ مارك أن ابنه اسحق قد زّين آل جدران غرفته بصور لمرآبات 
ضائية وبعض الكواآب خاصة القمر، وفي جلسة هادئة سأله عن أعظم ف

أود أن أذهب إلى القمر ولو لساعات قليلة هذه : "أمنية له فقال له اسحق
فليحقق الرب أمنيتك : "فّعقب والده على آلماته قائال". هي أمنية حياتي

أرجو قبل موتي أن تكون الرحالت إلى القمر قد تحققت فأحجز لك في 
تأثر اسحق آثيرا بمشاعر أبيه التي تكشف عن ". دى مرآبات الفضاءإح

حبه له ومشارآته فكره وأحاسيسه فانفتح قلبه ألبيه وطلب منه آلمة نافعة 
أراك يا ابني تشتاق أن تعبر الفضاء إنها أمنية جملية لكن احرص أن تنطلق بروح اهللا : "فقال األب

ى القمر،ليتك تصل بالحب إلى قلب أختك في الحجرة إلى الفضاء الذي في قلبك قبل أن تصل إل
آثيرون يهتمون بالتلوث الذي يصيب الجو والماء وال . إهتم يابني بأعماقك.. المالصقة لحجرتك

يقيمون ناطحات سحاب عالية لكن نفوسهم صغيرة جدا ال .. يهتمون بالتلوث الذي يصيب النفس
 آلها معا وال يعرفون االتصال بجيرانهم في نفس ينشئون طرقا واسعة تربط القارة.. يدخلها أحد

  ".الشارع
  
  

   www.rcckw.com :الموقع االلكتروني للكنيسة
  melkite@safatmail.com: االيميل االلكتروني للكنيسة

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  في الكويتتحتفل آنيستنا للروم الكاثوليك بالسنة األربعين على تأسيسها 
 ٢٠١١ أآتوبر ٧وتدعوآم لمشارآتها االحتفال بالقداس اإللهي يوم الجمعة 

   صباحا١١:٣٠الساعة 
 


