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!كرابم دحأ ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

لسّرلل تاومألا نيب نم مئاقلا عوسي َروهظ (19-1 ،21 انحوي) مويلا اّيجروتيل ليجنإ يوري
ّلك أدب .سرطب ناعمس ًةصاخ لمشو ليلجلا ةريحب نم برقلاب ءاقلّلا اذه ثدح .ةثلاّثلا ةرملل
يف َبَجَع ال .(3 ةيآلا) "ديَّصلِل ٌبِهاذ انَأ" :نيرخآلا ذيمالّتلل لاق امدنع سرطب ناعمس عم ءيش
كلت ةفض ىلع كانه ،عوسي عبتيل كابِّشلا كرت نيح ةنهملا هذه كرتو ،اًداّيص ناك .كلذ
سرطب ناك ،تاومألا نيب نم مئاقلا ّبّرلا راظتنا يف اوناك امنيب ،نآلاو .ديدحّتلاب ةريحبلا
نورخآلا َلِبَق .ةقباّسلا مهتايح ىلإ اودوعي نأ نيرخآلا ىلع حرتقاف ،اًليلق اًطبحم امبرل
.(3 ةيآلا) اًئيَش ِةَليَّللا َكلِت يف اوبيصُي مل" مهّنكل ."َكَعم ُبَهذَن ُنحَنو" :اولاقو

نأ وهو ،لسكلا ببسب امّبرو ،لمألا ةبيخو بعّتلا ببسب ،اًضيأ انل اذه ثدحي نأ نكمي
ليبس ىلع .رخآ ءيشب ىضرنو ،اهانذخّتا يتلا ةّمهملا تارايخلا لمهُن نأو عوسي ّبّرلا ىسنن
انتيلست لّضفنو ،ةلئاعلا يف ضعب عم انضعب ثّدحتن نأل اًتقو صّصخن دُعَن مل ،لاثملا
رومألا ةّجحب ،ةّبحملا لامعأ انلهاجت ،انتاجايتحاب انيهتلاو ،ةالّصلا انيسنف ،ةّيصخشلا
ديدحّتلاب انل نوكيس :نيطبحم انسفنأ دجنس ،اذكه انلعف نإ ،نكلو .ةّيمويلا ةّيرارطضالا
.كيضرت الو ءارولا ىلإ كديعت قيرط اهّنإ .هلثم ،ةغراف كابش عم ،سرطب لمأ ةبيخ

بوقعيو سواردنأو وه هراتخا ثيح ةريحبلا ةفض ىلإ ىرخأ ةّرم داع ؟سرطب عم عوسي لعف اذامو
عوسي – هذيمالت بّنؤي مل .كانه مهراتخا يذلا ذيمالتلا ةعبرأو عيمجلا راتخا ثيح داع ،انحويو
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امك ،مهاعد ّمث .(5 ةيآلا) "نايْتِفلا اهُّيَأ" :لاقو ةدومب مهمّلك - اًمئاد ،بلقلا سمي لب ،بّنؤي ال
قوفي امب ىرخأ ةّرم كابِّشلا تألتماو .ةعاجشب مهكابش ديدج نم اوقلُي نأ ىلإ ،قباّسلا يف
يكبن يكل اًتقو سيل اذه ،ةايحلا يف ةغراف انكابش نوكت امدنع ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .لايخلا
نم عوسي عم قلطنن يكل ٌتقو اذه لب .ةميدقلا انتايلست ىلإ دوعنو ،وهلنو ،انسفنأ ىلع
.عوسي عم ديدج نم رِحبُن يكل ٌتقو وهو ،ديدج نم أدبن يكل ةعاجّشلا دجن يكل ٌتقو وهو ،ديدج
وأ ،لمأ ةبيخ مامأ .ديدج نم رِحبُنو ،ديدج نم أدبنو ،عوسي عم ديدج نم قلطنن :لاعفأ ةثالث
عم ديدج نم قلطناو مق – “...ءارولا ىلإ تدع يننأ رعشأ مويلا” - اًليلق اهانعم تدقف ةايح
دحاو ّلك يفو ،ّيفو ،كيف طقف رّكفيو .كراظتنا يف هّنإ !ديدج نم رحبأو ،ديدج نم أدباو ،عوسي
.انم

ىقْلَأ ،(7 ةيآلا) "!ّبَّرلا هَّنِإ " :خرصي انحوي عمس امدنع .“ةضخلا” كلت ىلإ ةجاحب سرطب ناك
ديفُم وه ام ىّطختت ةّبحملا ّنأل ،ةّبحم ةمالع اهّنإ .عوسي وحن حبسو ءاملا يف اًروف هِسفَنِب
فّرعت امنيب ،اذكهو .ةّيناجمو ةقاّلخ تاعافدنا مهلُتو ،شاهدنالا دّلوت ةّبحملا ،بجاوو مئالمو
.هئاقلل ءاملا يف هِسفَنِب ىقْلَأ ،اًّنس ربكألا ،سرطب ،عوسي ّبّرلا ىلع ،رغصألا وهو ،اّنحوي
.سرطب ناعمس يف ناك يذلا عافدنالا ّلك داع سطغلا اذه يف

،ديدج عافدنا ىلإ مويلا انوعدي تاومألا نيب نم مئاقلا عوسي ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
دقفن نأ نم فوخلا نود ريخلا لمع يف انسفنأب يقلن نأ ىلإ انوعدي ،انم دحاو ّلكو ،انعيمج
يكل هّنأل ،نيرخآلا اورظتنت ال ؟اذامل .نورخآلا أدبي نأ رظتنن نأ نودو ،باسح نودو ،اًئيش
يقلنف ةعاجشب “اننزاوت نم جرخن” نأ بجي .“اننزاوت نم جرخن” نأ بجي ،عوسي ءاقلل بهذن
لأسنل .رماغنو ،“نزاوتلا مدع” عم ديدج نم أدبنو ،ديدج نم أدبنو ،رحبلا يف انسفنأب
يبلق تاضبن حبكأ مأ ،ةئيرجلا ةيخسلا لاعفألا ضعبب موقأ نأ ىلع رداق انأ له :انسفنأ
.مويلا عوسي مالك وه اذه .سطغنلو انسفنأب ِقلنل ؟فوخلا يفو ةداعلا وه ام يف قلغنأو

.(١٦ .١٥ تايآلا) "؟ينُّبِحُتَأ" :سرطب ىلع لاؤسلا تارم ثالث عوسي حرط ،ةثداحلا هذه ةياهن يف
موقي نأ ديري عوسي ّنأل ؟ينُّبِحُتَأ :مويلا اًضيأ نحن انلأسي تاومألا نيب نم مئاقلا ّبّرلا
.ةّبحم لب ،ةفرعم ةلأسم سيل ناميإلا ّنألو ،حصفلا يف تاومألا نيب نم اًضيأ انبلق
نم اًريثك فاخنو ،ةغراف انكابش تراص نيذلا نحن ،نحنو ،انأو ،تنأ كلأسي عوسي ؟ينُّبِحُتَأ
يقلنل ةعاجشلا انيدل سيل نيذلا نحن ،انعيمجو ،انأو ،تنأ كلأسي ،ديدج نم أدبن نأ
نيحلا كلذ ذنمو .لأسي عوسي ؟ينُّبِحُتَأ .عافدنالا امبرل اندقف دقو رحبلا يف انسفنأب
،انه هتايح لذب ىّتح ،هتوخإو هللا ةمدخل هسفن سّركو ديّصلا نع دبألا ىلإ سرطب فّقوت
؟عوسي ّبحن نأ ديرن له ،نحن :نآلا انل لاؤسلاو .نآلا نودوجوم نحن ثيح

.ريخلا وحن عافدنالا دجن نأ ىلع اندعاستل ،هلل “مَعَن” اًروف تلاق يتلا ،ءارذعلا ميرم انتدّيس
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!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

دعاسم لّوألا ناك .يليراب اديمرأو يريشيشت ويرام بألا وناليم يف سمأ موي بيوطت ّمت
عم يقبو ،ىضرملا ةرايزو تافارتعالا عامسو ةالّصلل هسفن سّركو ،فيرلا يف نهاك
يه يلليراب اديمرأ .ّيحلا يعارلا لاثم ناك .اًنيمأ اًدشرمو اًعيدو اًّيبرم ىّلصملا يف بابشلا
عيمج يف ترفاس .يكيلوثاكلا لمعلل ةّيبابشلا ةيئاسنلا ةكرحلا ةطّشنمو ةَسِسؤم
بألا عم تنواعت .ّيندملاو ّيسنكلا مازتلالا ىلإ بابشلاو تايتفلا ةوعدل ايلاطيإ ءاحنأ
لفتحت يتلا ،ةّيكيلوثاكلا عوسي بلق ةعماجو يناملعلا ءاسنلا دهعم سيسأتل يليمج
قّفصنل .“ةأرما بلقب” بقل اهيلع تقلطأ اهل اًميركتو يونسلا مويلاب ديدحّتلاب مويلا
!دّدجلا نيّيوابوطلل

ةالص ىلإ تاعامجلاو نينمؤملا عيمج وعدأ نأ ّدوأ .هلإلا ةدلاول صّصخملا رهشلا مويلا أدبي
ىلإ روفلا ىلع يركف هجتي .ويام/رايأ رهش يف موي ّلك مالّسلا لجأ نم ةّيدرولا ةحبسملا
.ةّيشحوب ريمدتلاو فصقلل تضّرعت يتلا ،“ميرم ةنيدم” ،ةيناركوألا لوبويرام ةنيدم
عنصم يف نيرصاحملا صاخشألل ةنمآ ةّيناسنإ تارمم ءاشنإ بلط دّدجأ ،انه نمو ،نآلا اًضيأو
اميّس الو يناركوألا بعشلا ملأ يف رّكفأ انأو ،نزحأو مّلأتأ .ةنيدملا كلت يف ذالوفلا ةعانص
.مهليحرتو لافطأ درط نع ةعورم ءابنأ كانه نإ لب .لافطألاو ّنّسلا رابكو نيفعضألا

نحن له ،نيبوكنملا صاخشألا نم ديدعلا عم ،لءاستأ ،ةّيرشبلل اًعورم اًروهدت دهشن امنيبو
لهو ،رمتسملا يظفللاو يركسعلا ديعصتلا بّنجت ديرن لهو ،مالّسلا ىلإ اًقح نوعاس
قطنمل اوملستست ال ،مكلضف نم .ةتماص ةحلسألا ءاقبإل انعسو يف ام ّلك عنصن
.كلذ لجأ نم ّلصنل !مالّسلاو راوحلا قيرط كلسنل .ةدسافلا حالّسلا ةماودلو فنعلا

ناكم ّلك يف اًميرك لمعلا نوكي ىتح مازتلالا ديدجتل اًزفاح نكيل .لامعلا ديع وه مويلاو
نيذلا لامعلا ركذأ نأ ّدوأو .مالس داصتقا ةيمنتل ةدارإلا لمعلا ملاع يف رهظتلو .عيمجللو
.مزاللا نم رثكأ امبرو ،اًّدج ةرشتنم ةاسأم يهو :لمعلا يف اوتام

يّيحأ .وكسنويلا هاعرت يذلا ،ةفاحصلا ةيرحل يملاعلا مويلا وه ،ويام/رايأ نم ثلاثلا ،دغ دعب
يف اًيفحص 47 لتُق يضاملا ماعلا يف .بجاولا اذه ةمدخل مهتايح نومدقي نيذلا نيّيفحصلا
اوّلظ نيذلا نيّيفحصلا ءالؤه عيمجل صاخ ركش .مهنم 350 نم رثكأ نجُسو ملاعلا ءاحنأ عيمج
.ةّيرشبلا حارج نع رابخألا ةعاجشب انيلإ نولمحي

ىلإو اًئينه ًءادغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اوَسنت ال ،مكلضف نمو .اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىّنمتأ
!ءاقللا
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2022 ناكيتافلا ةرضاح – ةظوفحم قوقحلا عيمج ©

3



Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

4


