
الكرسي الرسولي

سيسنرف ابابلا ةسادق ةملك

يكئالملا ريشبتلا ةالص يف

2021 ربمفون /يناّثلا نيرشت 21 دحألا موي

سرطب سيدقلا ةحاس يف

[Multimedia]

_____________________________

 

!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

دّكأ عوسيل ةملكِب ًةورذ غلب ،ةّيجروتيللا ةنّسلا نم ريخألا دحألا وهو ،مويلا اّيجروتيل ليجنإ
عومجلا تناك امنيب ،سطاليب مامأ مالكلا اذه عوسي لاق .(37 ،18 اّنحوي) "كِلَم هِنِإ" :اهيف
:توملاب هيلع مكحيل خرصت عومجلاو ،"كِلَم يِّنِإ" :لوقي ناك .توملاب هيلع مَكحُيل خرصت
يداني نأ دِرُي مل عوسي ّنأ ودبي ناك ،قباّسلا يف .ةمساحلا ةعاّسلا تَتأ دقل !ليمج ضقانت
امدنع ،نيتكمّسلاو ةسمخلا ةفغرألا ريثكت دعب ةظحللا كلت رّكذتنل :اًكلم هب سانلا
.(15-14 ،6 اّنحوي عجار) هدحو يلصيل بهذو ،عومجلا عوسي لزتعا

سطاليبل لاق دقف .ةيضرألا ةّيكولُملا نع اًمامت فلتخت عوسي ةّيكولُم ّنأ يه ةقيقحلا
تايآب تأي ملو .مدخيل لب ،طّلستيل تأي مل .(36 ،18 اّنحوي) "مَلاعلا اذٰه نِم يتَكَلمَم تَسيَل"
ىلعو .بيلّصلا ىلع اًيراع ناك لب ،ةنيمث تاراش ِدتري ملو .تايآلا ةردقب لب ،ةردقلا
،19 اّنحوي عجار) "كِلَم" هّنأب عوسي فِّرُع ،ديدحّتلاب هيلع ةعوضوملا ةباتكلا يفو ،بيلّصلا
لثم اًكلم سيل هّنإ لوقن نأ اننكمي !ناسنإلا ريياعم اًّقح زواجتت عوسي ةّيكولُم .(19
هّنإ سطاليب مامأ حيسملا لاق :اذه يف ىرخأ ةّرم رّكفنل .نيرخآلا لجأ نم ٌكلم هّنكلو ،نيرخآلا
وه ىأن ،هل فتهتو هعبتت تناك اّملو ،هل ةيداعم عومجلا تناك يتلا ةظحللا يف ،كِلَم
ةرهّشلا يف ةبغّرلا نم قلطم لكشب رّرحتم هّنأ تبثأ عوسي ّنإ يأ .فاتهلا كلذ نع هسفنب
مّكحتن نأ فرعن لهو ؟اذه يف هب هّبشتن نأ فرعن له :انسفنأ نحن لأسنلو .ّيضرألا دجملاو
ىّتح ءيش ّلك لعفن انّنإ وأ ،انعم قفاوي ّلكلاو نيبولطملا نحن امئاد نوكن نأ ىلإ انتعزنب
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له ؟هلعفن ام يف ّمهألا وه ام ،ّيحيسملا انمازتلا يف :لءاستأ ؟نيرخآلا ريدقتب ىظحن
؟ةمدِخلا مأ ،ّمهألا وه قيفصّتلا

اًّرح هعبتي نم بلق لعجي لب ،طقف اذه سيلو ،ةّيضرألا ةَعفِّرلل بلط ّلك ضفري عوسي
ام هيف سيلو رِّرَحُم هكلم ّنإ .ّرّشلا ةيعبت نم انرّرح هّنإ ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .اًدِّيسو
وه حيسملا ّنأ نم مغّرلا ىلع .هل اًعضاخ سيلو قيدص هّنأ ىلع هل ٍذيملت ّلك َلَماَع .ملظي
نوكي نأ يف َبِغَر لب ،نيرخآلا نيبو هنيب ةلصاف اًطوطخ مسري مل هّنأ اّلإ ،كولملا ّلك قوف
لب ،اًئيش رسخن نل ،رسخن نل هانعبت نإ .(11 ،15 اّنحوي عجار) هحرف هنوكراشي ةوخإ هل
:نآلا انسفنأ لأسنلو .اًرارحأ اًسانُأ لب اًديبع هلوح نم ديري ال حيسملا ّنأل .ةمارك بستكن
.كِلَم يِّنِإ" :لاق امدنع سطاليب مامأ هدَكأ ام ىلإ ةدوعلاب باوجلا دجن ؟عوسي ةّيّرح تتأ نيأ نم
.(37 ،18 اّنحوي) "ّقَحلِل َدَهشَأل َّالِإ مَلاعلا ُتيَتَأو ُتدِلُو ام انَأو

عوسي يف ةقيقحلا نكلو .(32 ،8 اّنحوي) انرّرحي يذلا وه ّقحلاو .ّقحلا نم عوسي ةّيّرح تتأ
عنصي يذلا وهو ،هسفن وه يه ،عقاو ءيش يه عوسي يف ةقيقحلا :اًدّرجم اًرمأ وأ ،ةركف تسيل
نإ .جودزملا مالكلا نمو انلخاد يف يتلا بيذاكألاو ةاءارملا نم انرّرحيو ،انلخاد يف ةقيقحلا
اننكمي ةّيحرسم ّيحيسملا ةايح تسيل .ةقيقحلا لوقن نيقداص انرص ،عوسي عم اّنك
نم هرّرحي وهف ،انبلق يف عوسي ُكِلمَي امدنع هّنأل .انبساني يذلا عانقلا يدترن نأ اهيف
اّمع انلاصفنا وه ،انكلم حيسملا ّنأ ىلع ليلد ريخو .ةّيجاودزالاو ،عادخلا نم هرّرحيو ،قافّنلا
نم اًئيش ذخأت ،ةجودزم ةايحلا نوكت امدنع .ةنيزحو ،ةمهبمو ،ةضماغ اهلعجيو ،انتايح ثّولي
باسحلا بسحن نأ انيلع بجي ،ديكأّتلاب .اًّدج ةنيزح ،ةنيزح ةايح اهّنإف ،كانه نم اًئيشو ،انه
حبصن ال ،عوسي ةدايس تحت ايحن امدنع نكلو .ةأطخ اًعيمج نحنف :انصئاقنو اندودحل
اورّكذت .ةجودزم ةايح شيعن الو .ةقيقحلا ءافخإ ىلإ ليمن الو ،نيفئاز حبصن الو ،نيدساف
.اًدبأ ،نودساف ،معن ،ةأطخ !قالطإلا ىلع ،الك ،نودساف نكلو ،معن ،ةأطخ انّلك نحن :اًدّيج اذه
،نوكلا كلم ،عوسي يه يتلا ةقيقحلا نع موي ّلك ثحبنل ءارذعلا ميرم انتدّيس اندعاستل
.انصئاقن ىلع رطيسن نأ انمّلعو ةّيضرألا ةّيدوبعلا نم انرّرح يذلا

 

يكئالملا ريشبتلا ةالص

يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب

 

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

عيمج يف ةبيبّشلل يملاعلا مويلاب ،كلملا عوسي ديع يف ةرم لّوألو ،مويلا لفتحن
نم يّيحأ .امور ةبيبش ّلك نالّثمي ،امور نم ناّباش يبناجب دجوي ،اذهل .ةّصاخلا سئانكلا
ّيح ءزج مهّنأب ملاعلا بابش ّلك رعشي نأ ىّنمتأو ،انتّيشربأ يف تاباشلاو نابشلا يبلق
فيك .ةمدخ وه كلُملا ّنأ اوسنت الو !مكروضح ىلع اًركش .اهتلاسر يلماحو ،ةسينكلا نم
.عوسي انكلم انمّلع املثم .ةمدخ وه كلُملا :اًعم انعيمج لُقنل ؟ةمدخ وه كلُملا ،كلذ نوكي
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.مكيلع اومّلسي نأ بابشلا نم نآلا بلطأس

.اًديعس بابّشلل اًّيملاع اًموي اًعيمج مكل ىنمتن :ةاتفلا

!اًّدج ليمج رمأ وه عوسيب ناميإلا ّنأ دهشنل :ىتفلا

.انه ايقبا .اًركش !ليمج مالك اذه !اورظنا :ابابلا ةسادق

نم يّلصأو ،كامسألا يداّيص ّلك يّيحأ .كامسألا ديصل يملاعلا مويلا اًضيأ مويلا فداصي
ةنهكلا عّجشأ .ّيرسق لمع يف ،فسألل ،اًنايحأ وأ ،ةبعص فورظ يف نوشيعي نيذلا لجأ
ءالؤهل ةّيوعرلا مهتمدخ ةلصاوم ىلع (رحبلا ةمجن) Stella Maris ةيعمج يف نيعّوطتملاو
.مهتالئاعلو صاخشألا

.ثداوحلا عوقو عنمب مزتلنلو مهلجأ نم ِّلصنل .تاقرطلا اياحض ّلك اًضيأ مويلا اذه يف ركذنو

نم ديزم ىلإ لصن ىّتح ،ةدحّتملا ممألا يف نآلا سردت يتلا تاردابملا عّجشأ نأ اًضيأ ديرأ
.ةحلسألا ةراجت ىلع ةباقّرلا

،اشتام وكسيشنارف يّنافويج نهاكلا ،ادنلوب يف ،هستيفوتاك يف ،سمألاب بيوطت ّمت
.ةسينكلل يزاّنلا ماظّنلا داهطضا قايس يف ،1942 ماع ناميإلا ةيهارك عفادب َلِتُق يذلاو
هداهشتسا نكيل .هل ةلجلجلا هذه ةهجاومل ةعادولاو ةّوقلا هللا يف َدَجَو ،نجسلا ةملظ يفو
!ديدجلا ّيوابوطلل قّفصنل .ةرمثم مالسو ءاجر ةرذب

ىلإو اًئينه ًءادغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف نمو .اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىّنمتأو
!ءاقللا
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