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!كرابم دحأ ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

دعب ،عوسيل نادمعملا اّنحوي ةداهش انيلإ لقني (34-29 ،1 اّنحوي عجار) مويلا اّيجروتيل ليجنإ
هَّنَأل ،ينَمَّدَقَت دق ٌلُجَر يدْعَب يتأي :هيف ُتلُق يذَّلا اذَوُه" :ليجنإلا لاق .ندرألا رهن يف هدّمع نأ
.(30-29 تايآلا) "يلْبَق نِم َناك

قيرّطلا َّدِعُي يكل اّنحوي َلِسرُأ .اّنحوي يف ةمدخلا حور نع ةداهّشلا هذهو نالعإلا اذه َفَشَك
،“ةأفاكم” دجيس هّنأ ،اًّيناسنإ ،رّكفن نأ اننكمي .هدوهج ّلك اًلذاب كلذ لعفو ،حيسملل
فيك فرع ،هتّمهم اّنحوي ّمتأ نأ دعب .ال نكلو .ةّينلعلا عوسي ةايح يف زراب ناكم هل نوكيسو
لزني سدقلا حوّرلا ىأر .عوسيل لاجملا حسفُي يكل دهشملا نم بحسنيو ،اًبناج ىَّحنتَي
،هرودب وه نآلاو ،ملاعلا ةئيطخ لمحي يذلا هللا لمح هّنأ هيلإ راشأو ،(34-33 تايآلا عجار) هيلع
ذيمالت هلوح عمجو ،بعّشلا َظَعَو .اًذيملت راص ّيبن نِم .ءاغصالا عضوم يف هسفن عضو
يّبرملا ىلع ّلدت ةمالع هّنكل ،بعص ٌرمأ اذهو .هب اًدحأ طبري مل ،كلذ عمو .ةليوط ًةّدم مهأّشنو
ىطُخ ىلع هذيمالت عضو :كلذ لعف اّنحوي .هب نوقّلعتي صاخشألا عدي اّلأ :يهو ،ّيقيقحلا
مث هتداهش ىطعأ لب ،حاجنو ريدقت هل نوكي نأو ،عابتأ هل نوكي نأب اًّمتهم نكي مل .عوسي
حتف :لوقن نأ اننكمي .عوسيب ءاقّللا حرف نيريثكلل نوكي ىّتح ،ءارولا ىلإ ةوطخ عجر
.لخدي ملو بابلا

:وهو ،اًّمهم اًرمأ نادمعملا اّنحوي انمّلعي ،عوسيل لاجملا حاسفإ ىلع هتردقو ،هذه هتمدخ حورب
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،ريدقّتلا ىلإ انتجاحبو ،بصانملاو راودألاب قّلعتن نأ ٌلهس هّنأل ،معن .قّلعّتلا نم رّرحّتلا
،اًدّيج اًرمأ سيل ،ّيعيبط هّنأ نم مغّرلا ىلع ،رمألا اذهو .انتأفاكم ةرورضو ،اندوهجب فارتعالاو
عفاود نودو ،انسفنأل بساكم نود نيرخآلاب مامتهالا ىلعو ،ةّيناّجملا ىلع موقت ةمدخلا ّنأل
لثم ،يِّمَنُن نأ اًضيأ نحن انل ديفملا نم .ةدئافلاب انيلع دوعي ءيش يأ راظتنا نودو ،ةّيفخ
يه ةايحلا ةّيعجرم ّنأ دهشن نأو ،بسانملا تقولا يف اًبناج يّحنّتلا ةليضف ،نادمعملا اّنحوي
اذهب تمق دقلو ،ةّمهملا هذهب تمق دقل :اًعادو لوقن نأ مّلعتنو ،اًبناج ىّحنتن نأ .عوسي
دوعي اًئيش ذخأن اّلأو ،ىّحنتن نأ مّلعتن نأ .عوسي ّبّرلل اًلاجم كرتأو اًبناج ىّحنتأ نآلاو ،ءاقللا
.ةدئافلاب انيلع

ال ،ساّدقلاب لفتحيو ظِعَي نأ ىلإ ٌوعدملا ،نهاكلل ةبسّنلاب رمألا اذه ّمهم وه مك رّكفنل
ّمهم وه مك رّكفنل .عوسي ىلإ نيرخآلا قفاريل لب ،هل ةّصاخ ةحلصمل وأ هسفن تِّبثيل
مهقيرط اوذخأيل اًرارحأ مهوكرتي نأ مهيلع ّمث ،ةريثك تاّيحضتب مهءانبأ نوّبري نيذلا ،لهألل
اوقبي نأ يف لهألا ّرمتسي نأ حيحصو ليمج ٌرمأ هّنإ .ةايحلا يفو ،جاوّزلا يفو ،لمعلا يف
ةّيّرح .ةَجاَجَل نودو ،متكّتلا نِم ءيشب نكلو ،“مكدحو مككرتن نل” :مهئانبأل اولوقيو ،نيرضاح
ةايحلاو ،ةّيجوّزلا ةايحلاو ،ةقادّصلا لثم ،ىرخأ تالاجم ىلع قبطني هسفن رمألاو .ومنلا
هّنكل ،فِلكُم ٌرمأ اذه ،اًبناج ىّحنتن فيك فِرعن نأو “انألا” ـب انقّلعت نم رّرحتن نأ .ةّيعامجلا
.انل ةدئاف ّيأ نع ثحبن نأ نود ،ةمدخلا حورب ومنن يكل ةمساحلا ةوطخلا اهّنإ :اًّدج ّمهم

؟نيرخآلل اًلاجم حِسفُن نأ ىلع نورداق نحن له :انسفنأ لأسن نأ لواحنل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
اوفرتعي نأب مهبلاطن الو انب نوقّلعتي مهلعجن اّلأو ،اًرارحأ مهكرتن نأو ،مهيلإ عمتسن نأو
نيرخآلا عدن نأ لب .“!اًئيش فرعت ال تنأ” :لوقن اّلأو .اًنايحأ ثّدحتلاب مهل حمسن لهو ؟انب
،اًضيأو ؟انسفنأ ىلإ مأ عوسي ىلإ نيرخآلا ّدشن نحن لهو .مهل لاجملا حسفنو ،نوثّدحتي
ىّتح ،مهتوعد نوعبتيو مهقيرط نوكلسي صاخشألا ّنأب حَرفَن نأ فرعن له :اّنحوي لاثم ىلع
نود نمو قدصب ،مهتازاجنإ لجأ نم حَرفَن له ؟اًليلق اّنع مهداعتبا ىلإ يّدؤي رمألا اذه ناك ول
.اومني نأب نيرخآلل حمسن نأ وه اذه ؟دسح

عوسي ّبّرلل اًلاجم َحِسفُن يكل ،قّلعّتلا نم اًرارحأ نوكنل ،عوسي ّبّرلا ةمداخ ،ميرم اندعاستل
.نيرخآلل ةحاسم يطعُنو

 

ّيكئالملا ريشبّتلا ةالص

ّيكئالملا ريشبّتلا ةالص دعب

 

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

نوناك 25 ىلإ 18 نم ةرتفلا يف نيّيحيسملا ةدحَو لجأ نم يديلقّتلا ةالّصلا عوبسأ ماقُيس
اوسمَتلٱو َناسحِإلا اومَّلَعَت" :ايعشأ يبنلا رفس نم ذوخأم ةنّسلا هذه عوضوم .رياني/يناّثلا
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ءلمو ةلماكلا ةكرّشلا وحن ربصو ةنامأب هبعش دوقي يذلا عوسي ّبّرلا ركشنل .(17 ،1) "ّقَحلا
.همعنب اندنسيو انريني نأ سدقلا حوّرلا نم بلطنلو ،ةدحَولا

.ضعبب امهضعب ناطبترم ةّيدونيّسلا ةسينكلا ةبوت ةريسمو ةَيحيسملا ةدحَولا ةريسم
سيّدقلا ةحاس يف ةّينوكسم ةالص ةّيشع ماقتس هّنأ نلعأل ةصرفلا هذه منتغأ ،كلذل
ةيعمجلا لمع هللا ىلإ اهيف لكونس ثيح ،مداقلا ربمتبس/لوليأ 30 تبسلا موي سرطب
نوتأيس نيذلا بابّشلل ةبسنلاب .ةفقاسألا سدونيسل ةرشع ةسداّسلا ةّيداعلا ةّماعلا
همظنت ،كلت عوبسألا ةياهن ةلطع لاوط مهل ّصاخ جمانرب كانه نوكيس ،ةالّصلا ةّيشع ىلإ
نأ ىلإ ةّيحيسملا فئاوّطلا عيمج نم تاوخألاو ةوخإلا وعدأ ،نآلا نم .(Taizé) هيزيت ةعامج
.اذه هللا بعش عامتجا يف اوكراشي

نيبيرق َقبنل !اًريثك مّلأتي يذلا ،بّذعملا يناركوألا بعّشلا َسنَن ال ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
.انتاولصبو ،انتدعاسمبو ،انرعاشمب مهنم

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