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!كرابم دحأو ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

اّنحوي عجار) ةّيرماّسلا ةأرملا عم ُءاقللا ،عوسي ِتاءاقل ِعورأو ِلمجأ َدحأ انل مّدقي دحألا اذه ليجنإ
لاقف ةأرما تءاجو .ةَرِماّسلا يف ٍرئِب نم برقلاب اوحيرتسيل هذيمالتو عوسي فّقوت .(5-42 ،4
.ينيقْسا :ةملكلا هذه دنع فّقوتأ نأ ّدوأ .(7 ةيآلا) "ينيقْسا" :عوسي اهل

يف رئبلا دنع ةّيرماّسلا ةأرملا هدجت نأ حمس دقو ،اًبعتُمو اًناشطع عوسي دهشملا انل رهظُي
لزانت نع ةروص اهّنإ .هفعست نأ اهنم بلط لّوستم لثمو ،رهُّظلا دنع ،ديدّشلا ّرحلا ةعاس
اًدحاو هللا راص ،عوسي يف .انيلإ ىتأ ،انئادف لجأ نم حيسملا عوسي يف لزانت هللا :هللا
ّلكل نكمي ،دهشملا اذه يف انلّمأت نإ .انملأ سفنب شطعلا هملآ ،انلثم شطعو ،لزانت ،اّنم
رعشيو .يلثم ناشطع وه ،اًذإ .هيقسأ نأ يّنم بلطي" ،دّيّسلا ،عوسي ّبّرلا :لوقي نأ اّنم ٍدحاو
!قدصأ نأ عيطتسأ ال ...يِرقَفب طبترُم تنأو !عوسي ّبّرلا اهّيأ ،اًّقح يّنم بيرق تنأ .يشطعب
وميرب) "دحأ ّيلإ لصي ال ثيح ،يسفن يف ىوتسم قمعأ نمو ،لفسألا نم ينتلشتنا دقل
ينتلشتناو ،لفسألا ىلإ ،ّيلإ تئج تنأ .(56-55 ،2022 اينولوب ،ةّيرماّسلا ةأرملا ،يرالوزتم
هّنإ ،طقف اًّيدسج عوسي ُشطع نكي مل ،عقاولا يف .َّيلإ اًشِطع تلز امو تنك كّنأل ،كانه نم
هّنإ ،لوستم نم رثكأ هّنإ .انتّبحم ىلإ ٌشطع اًلّوأ وهو :انتايح يف ٍشطع قمعأ نع رّبعي
،تومي نأ لبقو ،كانه .بيلّصلا ىلع ،همالآ ةّمق يف كلذ رهظيو .انتّبحم ىلإ شطعتم
لزني نأ ىلإ هداق يذلا وه ّبحلا ىلإ شطعلا كلذ .(28 ،19 اّنحوي) "ناشْطَع انَأ" :عوسي لوقيس
.اّنم اًدحاو نوكيو ،عضتيو ،انيلإ
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َةأرملا ىقتلا :برشي نأ ديري نمل ءاملا يطعُي يذلا وه ،برشي نأ َبَلَط يذلا ،عوسي ّبّرلاو
نوعطملا هبنج نم ضاف ،بيلّصلا ىلعو - ،سدقلا حوّرلا ءام ،ّيحلا ءاملا ىلع اهمّلكو ةّيرماّسلا
انعم عنصيو .ةّبحملاب انشطع يوري ،ةّبحملل ناشطعلا ،عوسي .(34 ،19 اّنحوي عجار) ءاَمو ٌمَد
،انشطع انكراشيو ،ةّيمويلا انتايح يف انتاقالمل يتأي هّنإ :ةّيرماّسلا ةأرملا عم عنص امك
.(14 ،4 اّنحوي عجار) ةّيدبألا ةايحلا انيف ُرِّجَفُي يذلا ّيحلا ءاملاب اندعيو

يه لَب ،ةّيرماّسلا ةأرملا نم عوسي َبَلَط طقف ينعت ال ةملكلا هذه .ٍناث ٌبناج كانه .ينيقْسا
لوقي .انبيرق شطعب َّمتهن نأ اّنم ُبلطَيو موي ّلك انيلإ عوسي ههّجوي - اًنايحأ ٌتماص – ٌءادِن
دّدرتن يتلا ىرخألا نكامألا يفو ،لمعلا ناكم يفو ،ةلئاعلا يف - ،ينيقْسا :نوريثكلا انل
.مهيلإ عمتسيو ،مهب ّمتهيو ،مهنم اًبيرق نوكي نم ىلإ شطعلاب نورعشي نيذلا ّلك – اهيلإ
دجي ًةَحاَو ةسينكلا يف دجي نأ ديريو هللا ةملك ىلإ شطعلاب رعشي يذلا كلذ انل ُلوقي
ةّصاخو كالهتسالا وحن عافدنالاو ةعرّسلا ثيح ،انعمتجم ُءاَدِن وه ،ينيقْسا .برشيل ًءام اهيف
ةخرص يه ينيقْسإ :َسنن الو .ّيلخادلا غارفلاو فافجلا دِّلوت ،ةالابماللا ةفاقث ،ةالابماللا
يف نحن ّرمتسن امنيب ،اوشيعي يكل ءاملا مهصقني نيذلا نيريثكلا تاوخألاو ةوخإلا
.“ناشطع”و ،لِحاَقو كَهنُم ،اًضيأ وهو .كرتشملا انتيَب داسفإو ثيولت

ريصَن انلعجي نأ نكمُي يذلا ّيَحلا َءاملا اّنم ٍدحاو ّلكل مّدقي مويلا ليجنإ ،تايّدحّتلا هذه مامأ
يِدانُت تَبَهَذو رئِبلا َدنِع اهَتَّرَج تَكرَت يتلا ،ةّيرماّسلا ةأرملا لثم ،ّمث .نيرخآلا ةحارل اًعوبني
انشطع ،انشطع ئفطُن نأ يف طقف َرِّكفن نَل اًضيأ نحن ،(28 ةيآلا عجار) ةيرقلا يف ساّنلا
شطع يورن نأ نِم نّكمتنس عوسي ّبّرلاب انئاقل حرف عم لب ،يفاقّثلاو يركفلاو يداملا
يتلا ،هللا ةملكل اًماّدُخ لب ،اًدايسأ ال ،نيرخآلا ةايحل ىنعم يطعن نأ نم نّكمتنس :نيرخآلا
مهكراشُن نأو مهشطع مهفن نأ نم نّكمتنف ،رارمتساب ،شطعلا انيف ريثت تلاز امو ،تراثأ
مهف ىلع نورداق نحن له :مكيلعو َّيلع لاؤّسلا اذه حرطأ نأ ديرأ .هللا هاّيإ انحنم يذلا ّبحلا
؟هيف شيعأ يذلا يحلا يفو يتلئاع يف نيريثك شطعو سانلا شطع ؟نيرخآلا شطع
ىلإ ةجاحب ينّنأ كردُأ لهو ،هللا ىلإ شطعلاب رعشأ انأ له :انسفنأ لأسن نأ مويلا اننكمي
،نيرخآلا ِشطع لجأ نم قلقأ له ،ناشطعلا انأ :َّمُث ؟شيعأ يكل ءاملا ىلإ يجايتحا لثم هّبح
؟ّيداملا مهشطعو ّيحوّرلا مهشطع

.انتريسم يف اندنستلو ،ءارذعلا ميرم انب عّفشتل

 

ّيكئالملا ريشبّتلا ةالص

ّيكئالملا ريشبّتلا ةالص دعب

 

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

نم ةعاس 24” ةردابم ديدجت ّمتيس سرام/راذآ 18 تبّسلا مويو سرام/راذآ 17 لبقملا ةعمجلا موي
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دعب .ةحلاصملا ّرسو دوجّسلا ةالصل صّصخم تقو وهو :ةسينكلا ّلك يف “عوسي ّبّرلا لجأ
اذه يف ،ةنس لبق .ةبوّتلا ّرسب لافتحالل امور يف ةّيعر ىلإ بهذأس ،ةعمجلا موي رهظ
انتقث .مالّسلا ةّيطع انبلطو ،رهاّطلا ميرم بلقل يمسّرلا سيركّتلا لمعب انمق ،قايّسلا
هيلإ اههّجوي يتلا تالاهتبالا ىلإ اًمئاد يغصي عوسي ّبّرلا !عزعزتي نل لمألاو ،لشفت ال
نيذلا انتوخإ عم نماضّتلاو ناميإلا يف نيدحّتم َقبنل .ءارذعلا ميرم انّمأ ةعافشب هبعش
!بّذعملا يناركوألا بعّشلا ةّصاخ َسنن الو ،برحلا ببسب نومّلأتي

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

 

***********

2023 ناكيتافلا ةرضاح – ةظوفحم قوقحلا عيمج ©

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

3


