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!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
اههّجو يتلا تاملكلا انل لقني ،امور يَعيفش نيَسيّدقلا ديع يف ،مويلا اّيجروتيل ليجنإ
،ناميإلاب فارتعا هّنإ  16، 16).ىّتم( "ّيَحلا ِهللا ُنبا ُحيسملا َتنَأ" :يهو ،عوسي ىلإ سرطب
 17).ةيآلا عجار( هيلإ هب ىحوأ بآلا هللا ّنأل لب ّ،يرشبلا همهف ساسأ ىلع سيل سرطب هنلعأ
يف :ةريسم ةيادب فارتعالا اذه ناك ،سرطب مساب فورعملا ،داّيصلا ناعمسل ةبسّنلاب
اهكرشتو ،هتايح يف تاملكلا هذه ةّيمهأ لخدت نأ لبق ريثك تقو ّرمي نأ بجي ناك ،عقاولا
هبشت ،سلوبو سرطب نيَلوسرلا ىلع اًضيأ تَرَس يتلا ،ناميإلل “رابتخا ةرتف” كانه .اهّلك
ّنكل ّ،يحلا هللا نبا ،حيسملا وه عوسي ّنأ نمؤن اًضيأ نحن .اّنم ٍدحاو ّلك اهربتخا يتلا ةرتفلا
انفّرصتو انريكفت ةقيرط قفاوتت ىّتح ،عضاوتلا نم ريثكلاو اًربصو اًتقو بّلطتي رمألا
.لماك لكشب ليجنإلا عم
نلعأ امدنعو ،عوسيب هناميإ نلعأ نأ دعب ديدحّتلاب .روفلا ىلع سرطب لوسّرلا هربتخا ام اذه
اًربتعم ،ةركفلا هذه سرطب ضفر ،توملاب هيلع مكحُيو مّلأتي نأ هيلع بجوتي هّنأ عوسي
:هل لاقو ،هرودب هخّبو يذلا ،مّلعملا بّنؤي نأل ّرطضم هّنأب َرَعَشف .حيسملاب قيلت ال اهايإ
ُراكفَأ لب ،هللا َراكفَأ تَسيَل َكَراكفَأ َّنَأل ،ةَرْثَع ُرَجَح يل َتنَأف ،ناطيَش اي !يئارَو !ْبِحَسنِإ"
 23).ةيآلا( "رَشَبلا
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نحم مامأ نكل ،ناميإب هلوقنو ناميإلا نوناق دّدرن نحن ؟انعم هسفن رمألا ثدحي الأ :رّكفنل
،عوسي ّبّرلا ىلع ّجتحن نأ ىلإ رمألا انب لصي دقو .حّجرأتي ءيش ّلك ّنأ ودبي ةيساقلا ةايحلا
.اًبعت لقأو ةماقتسا رثكأ ،ىرخأ قرط كانه نوكت نأ بجي هّنإو ،اًلدع سيل اذه ّنإ هل لوقنف
هّنأ رعشي هسفن تقولا يف هّنكل ،هب قثيو عوسيب نمؤي يذلا ،نمؤملا باذع شيعن نحن
سيّدقلا شاع .مّلعملا قرط ريغ ةفلتخم قرط نع ثحبي نأ لواحيف ،هعبتي نأ بعّصلا نم
نم ةيادبلا يف بعترا .جوضّنلا ىلإو تقولا ىلإ ةجاحب ناكو ،ةّيلخادلا ةاسأملا هذه سرطب
بلصُي نأ بلط هّنأ ةجردل ،ةعاجشب عوسي ّبّرلل دهش هتايح ةياهن يف هّنكل ،بيلّصلا ةركف
.همّلعمل اًيواسم نوكي ال ىتح  -،ديلقّتلا بسحب ، -لفسألا يف هسأرو
ربتخاو ،ناميإلل ٍءيطب ٍجوضنب اًضيأ وه ّرم دقف ،راسملا سفن هل ناك اًضيأ سلوب لوسّرلا
،قشمد قيرط ىلع تاومألا نيب نم مئاقلا عوسي ّبّرلا روهظ ّنإ .كّشلاو دّكأتلا مدع نم تاظحل
اهيف ،ةريسم ةيادب هّنأ ىلع هارن نأ بجي ّ،يحيسم ىلإ نيّيحيسملل دِهطضم نم هلّوح يذلا
" (2دَسَجلا يف ٌةَكوَش" هاّمس امل ةّرمتسملا تاباذعلاو لشفلاو تامزألا لوسّرلا بعوتسا
ّيأل الو ،سلوبل الو سرطبل ال ،دحاو ّيأل ،ةهزن تسيل ناميإلا ةريسم  12، 7).ستنروق
نأ دعب ،سلوب ىّتح :ةبعص اًنايحأو ،ةمِزلُم ةريسم لب ،ةهزن تسيل ناميإلا ةريسم ّ.يحيسم
،ةّيجيردت ةقيرطب ،ةياهنلا ىّتح اًّيحيسم نوكي نأ مّلعتي نأ هيلع ناك ،اًّيحيسم حبصأ
.نَحِملا تاظحل يف ةّصاخ
:هسفن لأسي نأ اّنم ٍدحاو ّلكل نكمي ،سلوبو سرطب نيَسيّدقلا نيَلوسّرلا ةربخ ءوض يف
مّلعتأ نأ بجي ينّنأ يعأ انأو كلذ لعفأ له ،هللا نبا ،حيسملا عوسيب يناميإ نلعُأ امدنع
رعشأ له ،نَحِملاو تابوعّصلا يف :اًضيأو ؟“لبق نم ءيش ّلك تمهف” دق ينّنأ ضرتفأ مأ ،اًمئاد
 عقاولا يف ؟عوسي ّبّرلاب ةقّثلا يف ومنأل ةصرف اهلعجأ نأ مّلعتأ مأ ،بتاعأ لهو ،طابحإلابيف نامألا ِّرَب ىلإ انلمحو ّرش ّلك نم انرّرح عوسي ّنإ :الًئاق – سواتوميط ىلإ سلوب بتك
يدتقن نأ انمّلعتل ،لسّرلا ةكلم ،ءارذعلا ميرم انتدّيس  4، 18).سواتوميط  2عجار( ءامّسلا
.ناميإلا قيرط ىلع موي دعب اًموي مّدقتنو امهب

يكئالملا ريشبتلا ةالص
يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
تامجهلا نم يناعت لازت ال يتلا ،ةمّلأتملاو ةزيزعلا ايناركوأ يبلق يف موي ّلك لمحأ
يهتنت ىتح هللا ىلإ يلّصأ  Kremenchuk.قّوستلا زكرم تبرض يتلا كلت لثم ،ةّيربربلا
حتفيل :مالّسلا لجأ نم ةالّصلاب ،بعت نود ،ةرباثملا ىلإ يتوعد دّدجأو ،ةنونجملا برحلا هذه
ايناركوأ ناكس ةدعاسم لمهن الو !اهنودجي ال وأ سانلا اهديري ال يتلا راوحلا قرط عوسي ّبّرلا
.نومّلأتي نيذلا
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ّنأ نيح يف ،اًّدج ةعفترملا ةرارحلا تاجرد ببسب ،امور يف قئارح ةدع تعلدنا ،ةريخألا مايألا يف
ةميسج رارضأ يف بّبستي امم ،ةريطخ ةلكشم نآلا ىتح لّثمي ةديدعلا نكامألا يف فافجلا
ةئراطلا تالاحلا هذه ةهجاومل ةمزاللا تاءارجإلا ذيفنت ّمتي نأ لمآ .ةئيبلاو جاتنإلا ةطشنأل
،ةقيلخلا ةيامح يف رّكفن انلعجي نأ بجي اذه ّلك .لبقتسملا يف ئراوطلا تالاح بّنجتلو
ضرألا لبقتسم :ةيلوؤسم لب ،ةضوم تسيل اهّنإ .انم دحاو ّلك ةّيلوؤسم ،انتيلوؤسم يهو
!انتارارق ىلع دمتعيو انيديأ نيب
رادصإلا  L’Osservatore di strada،ةفيحص نم لّوألا ددعلا عيزوت ةحاسلا يف انه مويلا ُّمتي
مه نوريخألا ،ةفيحّصلا هذه يف  L’Osservatore Romano.ةفيحصل ديدجلا يرهشلا
،يريرحّتلا لمعلا يف نوّشمهملاو ءارقفلا كراشي ،عقاولا يف :ةّيسيئّرلا تاّيصخّشلا
.اًناجم اهميدقت ّمتي يتلا ،ةفيحّصلا اذه تاحفص زّيمت ،مهعم تالباقم لالخ نمو ،ةباتكلاو
دّيج لمع هّنأل ةّيرحب اهوذخ نكل ،ةيعاوط هيطعي نأ هنكميف ،ام اًئيش يطعي نأ ام ٌدحأ دارأ نإ
.نيّشمهملا لمع نع ريبعت يهو ،ءارقفلا نم ،ةدعاقلا نم يتأي
بيطأ نع رّبعأ ،نيَيسيئّرلا امور يَعيفش ،سلوبو سرطب نيَسيّدقلا نيَلوسّرلا ديع يف
اهيف عيمجلا دجي نأ اًلمآ ،ةنيدملا هذه يف نيميقملا عيمجلو امور ناكسل يتاينمت
!ةليمج امور .اهلامجب اًريدجو اًقئال اًلابقتسا
كريرطبلا هلسرأ يذلا ةّينوكسملا ةّينيطنطسقلا ةّيكريرطب دفول يركش دّدجأ كلذك
.ةّيوخأو ةّيدو ةّيحت هل لسرأو ،زيزعلا خألا ،سواملثرب
اذه “مويلابلا” مهل تكراب نيذلا ،ةفقاسألا ءاسؤرب لافتحالل نيمداقلا جاجحلا ةدومب يّيحأ
.حابّصلا
ىلإو اًئينه ًءادغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف نمو .اًكرابم اًديع اًعيمج مكل ىّنمتأو
!ءاقللا
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