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 احملتوى
 

 ُوضعت َوسَط العاِمل احلقيقيّ 
 َمْدُعّو لَِتُكوَن "الّروح" لِلعامل

 ُمقاَومة إغراء الّتواُفق مع العامل
َفِصلة؟  َكيَف تـَْعيُش َحياًة ُمنـْ

ِت اجلاِئحة  العيش يف ِخَضمِّ َحتَّد
 الّتأَقـُْلم مع الظُُّروِف املْسَتِجّدة

ْعُر ُمقاِبل الثّقة  الذُّ
ميانِنا الكاِمل  َيُسوع، الرّاِئُد ِإلِ

املَقدََّسُة يف ظلِّ الظُُّروِف االسِتثنائِّيةاَألسرار   
  "الرَّبُّ َمَعنا يف املساِء والّصباح"  

   



  ير"رّ الشِّ  نَ م مِ هُ ظَ فَ ن حتَْ ل أَ بَ  ،العامل نَ م مِ هُ جَ رِ ختُْ  نْ أَ  كَ لُ أَ سْ أَ  ال"
  )١٥: ١٧يوحنا (

  
 اء،زّ عِ األَ  ،يحوايت يف املسِ خَ أَ يت و وَ خْ إِ 

  
 م!كُ عَ مَ  المُ السَّ 
  
ورو يف كُ   ةُ حَ ت جائِ بَ بـَّ سَ ن تَ أَ  ذُ نْ مُ  يبٍ صِ عَ  تٍ قْ وَ مجيًعا بِ  رُّ منَُ   .١
 االقً طِ ، انْ التِ مُّ أَ التّ  ضَ عْ م بَـ كُ كَ شاِر ن أُ أَ  دُّ وَ ق. أَ رُ طُّ ل اىتَّ شَ نا بِ ياتِ حَ  كِ رْ إِ 
 ساءَ مَ  ،ويلةالطّ  وعَ سُ يَ  الةِ ها يف صَ دُ ا. جنَِ نّ وحَ يُ  جنيلِ يف إِ  ةٍ مَ لِ ن كَ مِ 

 ةِ لَ حَ رْ يف مَ  ولِ خُ الدُّ  لَ بْ وقَـ  ،هِ يذِ المتَ  دامَ قْ أَ  لِ سْ غَ  دَ عْ ري. بَـ خِ األَ  شاءِ العَ 
 كَ لُ أَ سْ أَ  ه: "الالميذِ تَ  لِ جْ ن أَ ي مِ لِّ صَ ويُ  وع اآلبَ سُ يَ  بُ اطِ ، خيُ الماآل
 ).١٥: ١٧ ير" (يورِّ الشِّ  نَ م مِ هُ ظَ فَ ن حتَ ل أَ بَ  ،العامل نَ م مِ هُ جَ رِ ن ختُْ أَ 

  
 احلقيقيّ  العاملِ  سطَ ُوضعت وَ 

ل يف بَ  ،ثايلّ مِ  يف عاملٍ  ونَ يشُ عِ يَ سَ  هُ الميذَ تَ  نَّ أَ  وعُ سُ ع يَ قَّ وَ تَـ  يَـ مل  .٢
 وَ ما هُ كَ   يف العاملِ  يشَ عِ ن نَ ينا أَ لَ عَ  ،نيَ يّ يحِ سِ مَ كَ خلطيئة.  ِ  رِ ثِّ أَ املتَ  العاملِ 

 بريٍ كَ   لٍ كْ شَ بِ  احلقيقةَ  هِ ذِ  هَ رْ بَـ تَـ اخْ  دِ قَ ون. لَ كُ ن يَ  أَ ّىن مَ تَ نَـ  دْ ما قَ كَ   يسَ ولَ 



. أَ كُ   ةِ حَ ع جائِ مَ  احلايلّ  تِ قْ يف الوَ  ن وأَ  ،يحِ املسِ  وعَ سُ يَ بِ  نَ مِ ؤْ ن نُـ ورو
ن مِ  ظُ فَ ال حنُْ  نُ ة. حنَْ ا يف اجلنّ ي نا تلقائِ عُ ضَ ال يَ  ،هِ تِ يسَ نِ ضاًء يف كَ عْ أَ  ونَ كُ نَ 

 يح.ملسِ ِ  نُ مِ ؤْ نا نُـ نَّ ط ِألَ قَ ى فَـ رَ خْ األُ  بِ املصائِ  نَ ورو وال مِ كُ   ةِ حَ جائِ 
 يف عاملِ  ةِ ودَ املوجُ  رِ خاطِ لمَ لِ  ونَ ضُ رَّ عَ مُ  نُ حنَْ  ر،آخَ  صٍ خْ شَ  يِّ ل أَ ثْ مِ 
يف هذا  هللاِ  نَ مِ  ةً خاصَّ  ةً لَ عامَ مُ  عُ قَّ وَ تَـ نا نَـ نَّ َِ  عاءَ دِّ نا االنُ كِ . ال ميُ ثٍ وَّ لَ مُ 

اآلالم،  لَ بْ قَـ  هِ التِ يح. يف صَ املسِ  وعَ سُ يَ  هِ نِ بْ ِ  نُ مِ ؤْ نا نُـ نّ ِألَ  ،طقَ فَـ  دِ دَ الصَّ 
 اآلبَ  لَ أَ العامل. سَ  نَ مِ  هُ الميذَ تَ  جَ ِر خيُْ  نْ أَ  اآلبِ  نَ وع مِ سُ يَ  بْ لُ طْ مل يَ 

ث، ض، واحلوادِ ين املرَ عْ " ال يَـ رُّ ". "الشَّ رّ الشَّ  نَ تهم مِ ايَ ط "ِمح قَ فَـ 
اعة، واحلرُ  ي ذِ الّ  رِّ إىل الشَّ  ريُ شِ ل يُ ، بَ نٍ ن ِحمَ ها مِ بُ حَ صْ وب وما يَ وا

نا عَ طَ قْ ، ويَـ  املوتّىت حَ  ةً ريضَ نا مَ رواحَ أَ  لَ عَ ، وجيَ علينا بضَ قْ ن يَـ أَ  يعُ طُ تَ سْ يَ 
 هللا. عَ مَ  داقةِ الصّ  نِ عَ 
  
ِ مجَ  لُ مَ َْ   .٣   ءِ ن هذا الوَ مِ  وجِ رُ اخلُ  لِ جْ ن أَ ي مِ لِّ صَ ونُ  عِ بْ لطَّ يًعا 

ذا ن. مِ املؤْ  ريِ غَ وال لِ  نِ مِ ؤْ لمُ ال لِ  - مانة ضَ  دُ وجَ ن ال تُ كِ ني. ولَ مِ سالِ 
 وَ ا هُ مبِ  ومَ قُ ن نَـ أَ  بُ وجيَِ  ،ةيّ لِ وَّ األَ  احلالةِ  سِ فْ يًعا يف نَـ مجَ  كُ شارَ تَ ، نَـ ددَ الصَّ 

 ونَ نُ تَـ ممُْ  نُ ة. حنَْ يّ عالِ فَ  قِ رُ الطُّ  رِ ثَ كْ َِ  ينَ رِ نا واآلخَ سِ فُ نْـ أَ  يَةِ ماحلِ  وبٌ لُ طْ مَ 
 ينَ ذِ والَّ  ،ةِ لَ القاتِ  رِ املخاطِ  يلِ لِ قْ تَـ را لِ اً  وَ يًال لَ  ونَ لُ مَ عْ يَـ  ينَ ذِ الّ  كَ ئِ ولَ أُ  يعِ مِ جلَِ 
َْ ذِ الَّ  قاحِ اللّ  نِ عَ  ،فٍ ثَّ كَ مُ  لٍ كْ شَ بِ  ،ونَ ثُ حَ بْ يَـ   ورَ عُ الشُّ  يدَ عِ ن يُ أَ  لُ مَ ي 



 ةٍ تَ فِ لْ مُ  ريقةٍ طَ ، بِ رُ كِّ ذَ يُ  احلايلَّ  ءَ الوَ  نَّ إِ ، فَ كَ ذلِ  عَ ئنان. ومَ مِ طْ اال ضِ عْ بَـ بِ 
 يتَ ين "البَ رِ اآلخَ  رِ شَ البَ  يعِ مجَ  عَ مَ  ونَ كُ شاَر تَ يَـ  نيَ يّ يحِ املسِ  نَّ َِ  ،رِ ظَ لنَّ لِ 

 ريِ وغَ  نيَ نِ مِ املؤْ  نيَ بَ  ءُ الوَ  زُ يِّ ق. ال ميَُ هللا اخلالِ  هُ ّ نا إِ بَ هَ ي وَ ذِ ك" الَّ رَ تَـ املشْ 
 ني.نِ مِ املؤْ 
  
 نْ أَ  ،نيَ يّ يحِ سِ مَ كَ   نُ حنَْ  ،ينالَ عَ  يفَ : كَ ؤالالسُّ  ىقَ بْـ ن يَـ كِ لَ   .٤
تُ  يَ ضع؟ ما هِ هذا الوَ  عَ مَ  لَ عامَ تَ نَـ   كُ بِ رْ يت تُـ الّ  ةِ لَ ئِ سْ على األَ  اإلجا
 راءِ  إىل الوَ رْ ظَ ذا نَ نا؟ إوبِ لُ يف قُـ  كِّ الشَّ  نَ مِ  ريَ ثِ الكَ  بُ بِّ سَ د تُ وقَ  ،ناولَ قُ عُ 

 ،وامُ لَّ عَ تَـ ن يَـ أَ  نيَ يّ يحِ على املسِ  داية، كانَ البِ  ذُ نْ مُ  ،هُ نَّ ى أَ رَ ، نَـ اريخيف التّ 
 نَ مِ  يسَ ولَ  وا يف العاملِ ونُ كُ يَ  نْ أَ  يهِ نِ عْ ما يَـ  ،ةِ مَ لِ املؤْ  بِ جارِ التّ  اللِ ن خِ مِ 

 دِ عْ البُـ  لَّ كُ   ةً يدَ عِ كانت بَ   يئةٍ بِ لِ  يحِ املسِ  وعَ سُ يَ  باعُ تْ أَ  ضَ رَّ عَ ًبا ما تَـ العامل. غالِ 
ِِ ِِ  يبِ حِ رتّ ال نِ عَ   نَ مِ  ونَ نُ مِ املؤُ  بِ حِ سَ نْ ، مل يَـ كَ ذلِ  عَ اجلديد. ومَ  مِ ميا

تَ  ن على كِ ة. لَ يّ اعِ مجَ  ةٍ يّ ذاتِ  ةٍ قَ فَ شَ وا لِ خُ ضَ رْ ومل يَـ  ،يهوا فِ ي عاشُ ذِ الّ  عِ مَ ا
 ةِ العامّ  حلياةِ ِ  ونَ يُّ يحِ املسِ  مَ زَ التَـ  وىل،األُ  ورِ صُ العُ  ذُ نْ مُ  ،هُ نَّ أَ  دُ جنَِ  كس،العَ 

ِ رُ ًبا ما خاطَ وغالِ  ة،يّ ماعِ واالجتِ  مل  ،يّ جِ اخلارِ  مِ هِ رِ هَ ظْ م. يف مَ وا حبيا
تَ  نِ وا عَ لُ صِ فَ نْـ يَـ  وا يت عاشُ الّ  ةَ يقَ رِ الطّ  نَّ كِ لَ  يها؛لَ إِ  ونَ مُ تَ نْـ يت يَـ الّ  عاتِ مَ ا

) كانت يّ القِ خْ ري أَ غَ  ي،واحِ النّ  نَ مِ  ريٍ ثِ (ويف كَ  ِينّ ثَ وَ  عٍ مَ تَ جمُ  سطَ وَ  ،ا
 فة.لِ تَ خمُ 



 لعاملوح" لِ "الرّ  ونَ كُ تَ لِ  وّ عُ دْ مَ 

 سَ بِ تَ قْـ ن أَ أَ  دُّ وَ اله، أَ عْ أَ  ةِ ورَ املذكُ  ةِ طَ قْ النّـ  قِ مْ يف عُ  ولِ خُ لدُّ لِ   .٥
 ١٦٠- ١٣٠ وايلحَ  دَ عْ بَـ  هُ تُ تابَـ كِ   تْ َمتَّ  ،ميٍ دِ قَ  صٍّ ن نَ مِ  ،لَ وَ طْ ًعا أَ طَ قْ مَ 

 لَ كْ شَ  ذُ خِ تَّ ي يَـ ذِ ، الّ صّ النَّ  رُ وِّ صَ . يُ يحاملسِ  وعَ سُ يَ  وتِ مَ  دَ عْ بَـ  اعامً 
 فِ يُّ كَ التّ  نَ نا مِ نُ كِّ ورة متَُ صُ  ،يتوسينى ديوجعَ دْ يُ  لٍ جُ إىل رَ  ةٍ هَ جَّ وَ مُ  ةٍ سالَ رِ 
 سطَ وَ  نيَ يّ يحِ املسِ  ياةِ ن حَ عَ  صُّ النَّ  ثُ دَّ حَ تَ . يَـ نا احلايلّ عِ ضْ وَ  عَ مَ  ةٍ ولَ هُ سُ بِ 

  ايل:التّ  فُ لِّ املؤَ  بُ كتُ يَ  قتالوَ  كَ يف ذلِ  العاملِ 
يف  رِ شَ البَ  ناءِ بْ ن أَ م مِ واهُ ن سِ عَ  ونَ فُ لِ تَ ال خيَْ  نيَ يِّ يحِ املسِ  نَّ إِ "

 ةً  خاصَّ ً دُ مُ  ونَ طنُ قْ م ال يَـ هُ نـَّ أَ  وَ هُ  عُ والعادات. والواقِ  ةِ غَ اللّ  وِ أَ  نِ طَ الوَ 
 ةً يبَ رِ غَ  ةً يشَ عِ  ونَ يشُ عِ وال يَ  ،مِِ  ةً خاصَّ  ةً غَ لُ  ونَ مُ لَّ كَ تَ وال يِ  ،مهُ دَ حْ م وَ ِِ 

 نيَ يّ ولِ ضُ فُ  خاصٍ شْ أَ  فاتِ شَ تَ كْ ن مُ ت مِ يسَ م لَ يدَ قِ عَ  نَّ ة. وأَ شاذّ 
 عَ ر. ومَ شَ البَ  عِ نْ ن صُ مِ  ةً يدَ قِ م عَ هِ ريِ غِ كَ   ونَ دُ يِّ ؤَ ين. وال يُـ ربِِّ كَ تَ مُ  نيَ يّ يالِ خَ 
نِ يُ  نٍ دُ يف مُ  ونَ نُ كُ سْ م يَ هُ نـَّ أَ  نِ يُ  ريِ وغَ  ةٍ يّ و  ،مهُ نْـ لٍّ مِ كُ وِيتَ لِ ما أُ بَ سْ حَ  ،ةيّ و

 يِّ الزَّ  ةِ هَ ن جِ مِ  ،يهِ فِ  ونَ لُّ ذي حيَ الّ  دِ لَ البَـ  عاداتِ  بِ وجَ مبِ  ونَ كُ لُ سْ ويَ 
 بُ وجِ تَ سْ م يَ هِ تِ يشَ عِ مَ  وبَ لُ سْ أُ  نَّ إِ فَ  ،ىرَ خْ األُ  ةِ يشَ املعِ  يبِ سالِ وأَ  عامِ لطّ او 

م هُ نـَّ كِ ولَ  دانَ لْ البُـ  ونَ نُ كُ سْ م يَ راهُ ع. تَ قَّ وَ تَـ مُ  ريُ غَ  هُ نَّ َِ  قرارَ واإلْ  عجابَ اإلِ 
ما  لَّ كُ   ونَ لُ مِ تَ م حيَْ هُ نـَّ كِ ولَ  ،نيَ نِ واطِ مُ كَ   ،يءٍ شَ  لِّ يف كُ  ونَ كُ َرتِ شْ م يَ ء. هُ رَ غُ 
  يب.رِ غَ  دٌ لَ بَـ  ،هلم نٍ طَ وَ  لُّ وكُ هلم.  نٌ طَ وَ  ،ِيبٍّ نَ جْ أَ  دٍ لَ بَـ  لُّ ء. كُ رَ الغُ  هُ لُ مِ تَ حيَْ 



وال م هُ الدَ وْ أَ  ونَ لُ مِ هْ م ال يُـ هُ نـَّ كِ . لَ وندُ والَ تَ ويَـ  ،مهِ ريِ غَ كَ   ونَ جُ زاوَ تَ يَـ 
 ونَ رشُ فْ م ال يَـ هُ نـَّ كِ لَ  ،يعِ مِ لجَ م لِ هُ عامَ طَ  ونَ رشُ فْ وت. يَـ لمَ لِ  مهُ ونَـ ضُ رِّ عَ يُـ 
 د.سَ لجَ لِ  ونَ يشُ عِ يَ  م الهُ نـَّ كِ ولَ  ،دِ يف اجلسَ  ونَ ودُ وجُ م مَ هُ  م.هُ راشَ فِ 
 ونَ يعُ طِ . يُ يّ اوِ مسَ  نٍ طَ وَ بِ  ونَ طُ بِ تَ رْ م مُ هُ نـَّ كِ ولَ  ،ضِ رْ م على األَ هُ مَ ّ أَ  ونَ ضُ قْ يَـ 

ِِ يف حَ  هانْ مِ  رثَ كْ َِ  ونَ دُ يَّ قَ تَـ م يَـ هُ نـَّ كِ ولَ  ،ةيَّ عِ املرْ  نيَ وانِ القَ  اخلاصَّة.  مِ يا
 ،نيَ ولِ هُ م جمَْ راهُ م. تَ هُ ونَـ دُ هِ طَّ ضْ يَ  يعَ مِ اجلِ  نَّ كِ ولَ  ،اسِ النّ  يعَ مجَِ  ونَ بُّ حيُِ 
م هُ نـَّ كِ ولَ ، راءقَ ىل احلياة. فُـ إ ونَ م يُعادُ هُ نـَّ كِ ولَ  ،ونَ . ُمياتُ ونَ م ُمدانُ هُ نـَّ كِ ولَ 
يء. شَ  لِّ كُ بِ  ونَ مُ عَ نْـ م يَـ هُ نـَّ كِ ولَ  ،يءٍ شَ  لِّ كُ لِ  ونَ تاجَ ين. حيَ ريِ ثِ كَ   ونَ نُ غْ يُـ 

 ،ونَ . يُهانُ ونكُ م يُباِر هُ نـَّ كِ ولَ  ،ونَ مُ تَ . ُيشْ ونرُ رِّ بَـ م يُـ هُ نـَّ كِ ولَ  ،ميهِ لَ ى عَ رَ تَـ يـُفْ 
ما نَ يْـ حَ  رار؛شْ أْ كَ  ونَ جازُ يُ فَـ  ،اخلريَ  ونَ لُ مَ عْ ين. يَـ رِ اآلخَ  ونَ مُ رِّ كَ م يُ هُ نـَّ كِ ولَ 

ملوت ونَ يُعاقـَبُ    ودُ هُ م اليَـ هُ بُـ ارِ حيُ  احلياة.إىل  ونَ قامُ يُ  مهُ نـَّ أَ كَ   ونَ حُ رَ فْ ) يَـ (
نِ م اليُ هُ دُ هِ طَّ ضْ ويَ  ب،جانِ أَ م هُ نـَّ أَ كَ   ينَ ذِ الّ فَ  ،كَ ذلِ  عَ ومَ ون. يّ و
ىل إ ةِ سالَ الرّ  نَ (مِ  "هم هلم...تِ يّ راهِ كَ   رِ كْ ن ذِ عَ  ونَ زُ جِ عْ م يَـ هُ ونَـ هُ رَ كْ يَ 

 .)ديوجينيتوس
  
مل  نيَ يِّ يحِ املسِ  نَّ أَ  ،دميةالقَ  ورِ صُ العُ  نَ مِ  ةُ هادَ الشّ  هِ ذِ نا هَ لَ  رُ هِ ظْ تُ   .٦
تَ  العاملِ  نِ عَ  ،ةٍ يَّ فِ طائِ  ةٍ يقَ رِ طَ بِ  ،والُ صِ فَ نْـ يَـ   ًال دَ يه. وبَ وا فِ ي عاشُ ذِ الّ  عِ مَ وا
ُِ زُ يـَّ م متََ هُ نـَّ إِ ، فَ كَ ن ذلِ مِ  ِِ حَ  وبِ لُ سْ وا   دُ بُ عْ يَـ  ثُ يْ حَ  ،ةٍ ضارَ حَ  م. يف ظلِّ يا



م هُ ياتَـ حَ  نَّ أَ  ونَ يُّ يحِ املسِ  دَ كَّ ، أَ هلَ إِ كَ   ورَ اإلمرباطُ  ونَ لُ عامِ ويُ  ةَ طَ لْ السُّ  اسُ النّ 
، ضِ فاوُ لتّ لِ  لٍ قابِ  ريِ غَ  لٍ كْ شَ وبِ  ،يّ يقِ احلقِ  هِ لَ ط إىل اإلِ قَ فَـ  ودُ عُ م تَـ بادَ وعِ 
 اإلجهاضُ  كانَ   يثُ حَ  ،عٍ مَ تَ قاد. يف جمُْ هذا االعتِ  بِ بَ سَ وا بِ لُ و قُتِ  لَ ّىت حَ 
م. يف حِ الرَّ  مارِ ثِ وا بِ كُ سَّ ة، متََ عَ شائِ  ةً سَ ارَ م ممُ ِِ الدَ وِ  دَ عْ بَـ  فالِ طْ األَ  لُ تْ وقَـ 
 المِ وا يف الكَ رُّ صَ عة، أَ شائِ  ةً سَ ارَ يها ممُ فِ  يُّ سِ نْ اجلِ  الطُ االختِ  كانَ   ةٍ قافَ ثَ 

 يزُ يِ مْ التّ  يهِ فِ  كانَ   رٍ صْ ة. يف عَ يّ جِ وْ الزَّ  طِ وابِ الرّ  ةِ يّ رِ صْ ة على حَ سَ وعرب املمارَ 
 واتٍ خَ وأَ  ةً وَ خْ م إِ هُ سَ فُ نْـ أَ  ونَ يُّ يحِ املسِ  رَ بَـ ظام، اعتَـ النِّ  نَ ًءا مِ زْ جِ  اسِ النّ  ضدَّ 

 مِ هِ مائِ انتِ  وِ أَ  ،يّ صادِ واالقتِ  يِّ ماعِ االجتِ  مِ هِ عِ ضْ ن وَ عَ  لٍّ قِ تَ سْ مُ  لٍ كْ شَ بِ 
 ك،ذلِ  مَ رغْ  ة.يّ ثالِ املِ  عَ ًما مَ دائِ  عُ ق الواقِ وافَ تَ ا مل يَـ مبَّ . رُ قايفّ الثّ  وِ أَ  يّ وِ غَ اللُّ 
 وعَ سُ يَ  ةِ مَ لِ وكَ  ثالِ ة يف مِ رَ ذِّ جَ تَ مُ  - اًما متَ  فٍ لِ تَ خمُْ  ياةٍ حَ  طِ منََ  ورَ ذُ بُ  نَّ إِ فَ 

ِِ صِ  مِّ ضَ ارًا. يف خِ ت مثِ جَ تَ نْـ ت وأَ رَ شَ انتَ  -يح املسِ   كانَ   م،راعا
 رِ غَ ن صِ مِ  مِ غْ على الرّ  ،هُ نّ أَ  نيَ عِ نِ تَ قْ م. كانوا مُ هِ تِ يَّ وِ َِ  ينَ ورِ خُ فَ  ونَ يُّ يحِ املسِ 

 سِ فْ ى إىل نَـ رَ خْ أُ  ةً رَّ مَ  عُ مِ تَ سْ و نَ عُ يري العامل. دَ غْ م تَـ هُ نُـ كِ ميُْ  م،هِ دِ دَ عَ 
  :يتوسينديوجىل إ ةِ سالَ الرّ 

 وحُ د. الرُّ سَ لجَ لِ  وحِ الرُّ كَ   لعاملِ لِ  نيَ يّ يحِ املسِ  نَّ إِ فَ  ،صارالختِ وِ "
 نِ دُ مُ  يعِ يف مجَِ  ونَ رُ شِ تَ نْـ يَـ  ونَ يُّ يحِ واملسِ  ،داجلسَ  ضاءِ عْ أَ  يعِ إىل مجَِ  دُّ تَ متَْ 

ذا كَ هَ فَـ  ،هُ نْ مِ  تْ يسَ لَ  يَ وهِ  ،دِ يف اجلسَ  نُ كُ سْ تَ  وحَ الرُّ  نَّ ما أَ وكَ العامل. 
ما وكَ العامل.  نَ وا مِ يسُ لَ  مهُ نـَّ كِ ولَ  يف العاملِ  ونَ نُ كُ سْ م يَ هُ نـَّ إِ فَ  ،ونَ يُّ يحِ املسِ 



 ،ونَ يُّ يحِ املسِ  ذاكَ هَ  ،ورظُ املنْ  دِ يف اجلسَ  سُ بَ ورة حتُْ املنظُ ري غَ  وحَ الرُّ  نَّ أَ 
ورة. ظُ نْ ري مَ غَ  لُّ ظَ م تَ واهُ قْ ن تَـ كِ لَ و  ،العامليف  نيَ يِّ يحِ سِ مَ  ونَ فُ رَ عْ م يُـ هُ نـَّ إِ فَ 

 اّ ا ِألَ ُ ارِ وحيُ ها هُ رَ كْ يَ  مَ سْ اجلِ  نَّ إِ فَ  ،مِ سْ ىل اجلِ إ يءُ سِ ال تُ  سَ فْ النـَّ  نَّ أَ  عَ ومَ 
  ات.ذّ يف امللَ  ماسِ نغِ اال نِ عَ  هُ يقُ عِ تُ 

العامل  نَّ كِ ولَ  ،ىل العاملإ ونَ يئُ سِ ال يُ  كَ ذلِ كَ   ونَ يُّ يحِ واملسِ 
  ،هاهُ رَ كْ ي يَ ذِ الّ  دَ سَ اجلَ  بُّ حتَِ  سُ فْ والنـَّ ه. اتِ ذّ لَ مَ  ونَ مُ قاوِ م يُ هُ نـَّ م ِألَ هُ هُ رَ كْ يَ 

 يف سُ بَ حتُْ  سَ فْ النـَّ  نَّ أَ  مام. وكَ هُ ونَـ هُ رَ كْ يَ  ينَ ذِ الّ  ونَ بُّ حيُِ  نيَ يِّ يحِ املسِ  نَّ ما أَ كَ 
 ،يف العاملِ  ونَ سُ بَ حيُْ  ايضً أَ  نيَ يِّ يحِ املسِ  نَّ إِ فَ ، هُ ظُ فَ ها حتَْ نَّ كِ ولَ  ،دِ سَ اجلَ 
يف  نُ كُ سْ تَ  ةَ دَ اخلالِ  سَ فْ النـَّ  نَّ ما أَ العامل. وكَ  ونَ ظُ فَ حيَْ  ينَ ذِ الَّ  مُ م هُ هُ نـَّ كِ ولَ 
 ،يةالفانِ  ياءِ شْ األَ  نيَ بَ  ءَ رَ غُ  ونَ يشُ عِ يَ  ايضً أَ  نيَ يِّ يحِ املسِ  نَّ إِ فَ  ،يةفانِ  ةٍ مَ يْ خَ 
 نيِ نِ قْ تَـ ل بِ ضَ فْ أَ  ةٍ الَ ِحب  ونُ كُ تَ  سَ فْ النـَّ  نَّ أَ ما ماء. وكَ يف السَّ  ودَ لُ اخلُ  ينَ رِ ظِ تَ نْـ مُ 

 وَ ون. هذا هُ م يُعاقـَبُ هُ نـَّ أَ  مَ رغْ  ونَ دُ زايَ تَ يَـ  نيَ يِّ يحِ املسِ  نَّ إِ فَ  ،برَ واملشْ  لِ كَ املأْ 
 ةِ سالَ الرِّ  نَ (مِ  "هُ نْ وا عَ لَّ خَ تَ يَـ  نْ هلم أَ  وزُ وال جيَُ  ،هِ بِ  هللاُ  مُ هُ لَ وكَ أَ ي ذِ الَّ  عُ ضْ الوَ 
  .)ديوجينيتوسىل إ

 
 
 
  



 ق مع العاملوافُ مة إغراء التّ قاوَ مُ 

ً إذا مل نَـ حْ أَ  لُ ساءَ تَ أَ    .٧ وليك، على كاثُ نا كَ تِ يَّ وِ َِ  ينَ ورِ خُ فَ  دْ عُ يا
يت ال الّ  حِ ضائِ الفَ  بِ بَ سَ هذا بِ  لَّ عَ ل. ولَ وائِ األَ  نيَ يِّ يحِ سِ امل الءِ ؤُ هَ  سِ كْ عَ 
 لَ نا وداخِ ينَ ف) بَ سَ ألَ لِ  ثُ دُ ت حتَْ ت (وما زالَ ثَ دَ يت حَ والّ  ،لَ دَ اجلَ  لُ مُ حتَْ 

على  ينَ رِ قادِ  دْ عُ دمات، مل نَـ ثل هذه الصَّ مِ  بِ بَ سَ بِ  ،ينَ زِ نيسة. عاجِ الكَ 
 هِ تِ سالَ يف رِ  سُ ولُ بُ  يسُ دِّ ما القِ هُ نْـ عَ  رَ بـَّ عَ  ينِ ذَ اللَّ  ،لِ مَ واألَ  وءِ دُ هلُ ِ  يشِ العَ 

 رٌ مْ  أَ ِين مُّ هُ ا يَـ منّ وإِ  ،عليه تُ ضْ بَ قَـ  دْ ي قَ سِ فْ نَـ  بُ سَ حْ يليب: "ال أَ فِ  لِ هْ إىل أَ 
ة، ى إىل الغايَ عَ سْ أَ فَ  مامِ ى إىل األَ طَّ متََ ي وأَ رائِ ى ما وَ سَ نْ أَ  نْ أَ  وَ وهُ  دٌ واحِ 

 يحِ ا يف املسِ ناهلَ نَ ُل لِ ن عَ يها مِ لَ إِ  و هللاُ عُ دْ يت يَ الّ  ةِ زَ على اجلائِ  ولِ صُ لحُ لِ 
: ٣ ل(ف ور"عُ هذا الشُّ  رَ عُ شْ نَ  نْ أَ  ،نيَ لِ الكامِ  نُ حنَْ  ،ايعً ينا مجَِ لَ عَ فَـ  وع.سُ يَ 

 ونَ وُّ عُ دْ مَ  نُ ي، حنَْ املاضِ  طاءَ خْ أَ  جَ عالِ ن نُ أَ  بُ ما جيَِ نَ يْـ ). بَـ ١٥- ١٣
ر. احلاضِ  نِ مَ يف الزَّ  ةٍ جاعَ شَ بِ  يحِ املسِ  وعَ سُ نا يَ بِّ رَ لِ  ةَ ارَّ ى السّ رَ شْ البُ  يشَ عِ نَ لِ 

 ودُ قُ يت تَـ الّ  املساراتِ  بَ نُّ ينا جتََ لَ وم، عَ اليَ  عاملِ  تِ دِّ حَ تَ نا لِ تِ هَ واجَ يف مُ 
تَ  نَ مِ  حابُ االنسِ  وَ خطاء هُ األَ  هِ ذِ هَ  دُ حَ الل. أَ إىل الضَّ  ن مِ  عِ مَ ا

موعاتِ  ضِ عْ بَـ  ثالِ على مِ  ،ناتِ نَ دِ  يطِ يف حمُِ  عُ وقُ قَ نا والتـَّ لِ وْ حَ   يلُ متَِ  يتالّ  ا
تَ  نِ عَ  لٍ صِ فَ نْـ مُ  لٍ كْ شَ بِ  يشِ إىل العَ   نيَ بِ راقِ م مُ هُ سَ فُ نْـ أَ  ونَ بُ صِّ نَ ويُـ  ،عِ مَ ا

يف  هارُ االنصِ  وَ هُ  رُ اآلخَ  أُ طَ ضاة على العامل. اخلَ  قُ ّىت و حَ أَ  ،ينَ دِ قِ 
هذا  ذا كانَ ا إِ مّ عَ  رِ ظَ النَّ  ضِّ غَ ين، بِ رِ اآلخَ  لَ ثْ مِ  فُ رُّ صَ والتَّ  ،احمليط العاملِ 



: "إذا رُ ذِّ حيَُ  وعُ سُ ة. يَ يّ يحِ نا املسِ تَ يـَّ وِ هَ  قدُ فْ نْـ ًئا. سَ يِّ و سَ ًدا أَ يِّ جَ  وكُ لُ السُّ 
 حَ رَ طْ يُ  نْ  ِألَ ّال إِ  كَ ذلِ  دَ عْ بَـ  حُ لُ صْ ال يَ  هُ نَّ ؟ إِ هُ حُ لِّ ميَُ  يءٍ شَ  يُّ أَ ، فَ حُ لْ املِ  دَ سَ فَ 

 ينِ املسارَ  نَ مِ  يّ أَ  يسَ ). لَ ١٣: ٥اس" (مىت النّ  هُ وسَ دُ يَ فَـ  ارِ الدّ  جِ يف خاِر 
لح ) و"مِ ١٤: ٥ور العامل" (مىت "نُ  ونَ كُ ن نَ أَ  وعُ سُ يَ  رادَ ا. أَ ق حَ  اي يحِ سِ مَ 

ذا يف العامل. هلَِ  ياءَ شْ األَ  هِ ذِ هَ  ونَ كُ نَ  نْ  أَ رادَ ). وأَ ١٣: ٥رض" (مىت األَ 
العامل  نَ م مِ هُ جَ رِ ختُْ  نْ أَ  كَ لُ أَ سْ : "ال أَ هِ بِ لْ صَ  لَ بْ نا قَـ لِ جْ ن أَ مِ  وعُ سُ ى يَ لَّ صَ 
العامل.   نَ مِ  تُ سْ  لَ ينّ ما أَ العامل، كَ  نَ مِ ا و سُ يْ ير. لَ رِّ الشِّ  نَ م مِ هُ ظَ فَ حتَْ  نْ أَ  لْ بَ 

ِ هُ سْ رِّ كَ  ما نَ يْـ ، بَـ كَ ذلِ لِ  .)١٧-١٥: ١٧ (يو "قّ حَ  كَ تَ مَ لِ كَ   نَّ ، إِ قّ حلَ م 
 عَ مَ  كَ ذلِ  لُ عَ فْ نا نَـ نّ إِ ر يف هذا العامل، فَ آخَ  صٍ خْ شَ  يِّ أَ  لَ ثْ مِ  يشُ عِ نَ 

 نَّ يف احلقيقة". إِ  نيَ سِ دَّ قَ "مُ  سٍ أُ كَ   يشُ عِ نَ  نُ : حنَْ حٍ واضِ  الفٍ اختِ 
 .)٦: ١٤" (يو قّ ن قال: "أ احلَ مَ  سَ دِّ ن يـُقَ ين أَ عْ يَـ  احلقِّ  يسَ دِ قْ تَـ 
  
 بُ تُ كْ ما يَ دَ نْ ة عِ املهمّ  هِ ذِ َِ  نيَ يِّ يحِ س املسِ ولُ بُ  يسُ دِّ القِ  هُ واجِ يُ   .٨

، كَ لِ قْ عَ  يدِ دِ جْ تَ بِ  لْ وَّ ن حتََ كِ هذا العامل ولَ  عَ مَ  قْ وافَ تَ : "ال تَـ روما لِ هْ أَ إىل 
 ولُ بُ واملقْ  اخلريُ  وَ ما هُ  -هللا  ةُ رادَ إِ  يَ ما هِ  يزِ يِ ن متَْ مِ  نَ كَّ مَ تَ  تَـ ّىت حَ 
 نَ مِ  هُ نَّ م أَ كَ   ،ةنا اخلاصّ تِ بَ رِ ن جتَْ مِ  ،مُ لَ عْ نَـ  نُ ). حنَْ ٢: ١٢ م(رو  ل"الكامِ و 

 يدِ دِ جتَْ  اللِ ن خِ مِ  لِ وُّ حَ التَّ  نَ مِ  ًال دَ ق مع هذا العامل بَ وافُ التّ  لِ هَ سْ األَ 
 ةِ يّ القِ خْ األَ  ةِ يّ سبِ لنّ لِ  ةُ يّ وِ القَ  ةُ امَ وّ الدّ  يثُ حَ  يف عاملٍ  يشُ عِ نَ  نُ نا. حنَْ ولِ قُ عُ 



صا هللا. وَ  يقِ رِ طَ  باعِ اتّ  نِ يًدا عَ عِ بَ  ،ةٍ ولَ هُ سُ بِ  ،ناذبَ ن جتَْ أَ  نُ كِ ة ميُْ يّ دِ قائِ والعَ 
  ،ريُ شِ ر. أُ طَ عن هذا اخلَ  ،حياناألَ  نَ مِ  ريٍ ثِ يف كَ  ،البا فرنسيس ثُ دَّ حَ تَ يَـ 
 ،٢٠٢٠فرباير  ١٣يف  ،يف سانتا مار ةِ يّ باحِ الصّ  هِ تِ ظَ إىل عِ  ،ثالٍ مِ كَ 
 نَ مِ  ةِ يمَ ظِ العَ  هِ تِ مَ كْ ِحبِ  ظْ فَ ي مل حيُْ ذِ الّ  ،يمانلَ سُ  كِ امللِ  نِ عَ  ثَ دَّ ما حتََ دَ نْ عِ 

 ،ةَ مَ كْ احلِ  بَّ الرَّ  لَ أَ سَ  ،"حٍ  صالِ ًىت ـ "فَـ كَ   يمُ ظِ العَ  كُ امللِ  أَ دَ الل. بَ الضّ 
 لَّوايت، الهِ وجاتِ زَ لِ  حَ مسََ  هُ نَّ يمان َضُعَف ِألَ لَ سُ  بَ لْ قَـ  نَّ كِ ها. لَ مَ لَّ سَ وتَ 
ِِ رَ خْ أُ  ةً آهلَِ  نَ مْ دَ خَ  البا فرنسيس  شارَ . وأَ نّ هِ صنامِ أَ  ةِ بادَ عِ بِ  هِ ناعِ قْ ى، 

إىل  ىءٍ طْ بُ بِ  قَ لَ زَ انْـ  دِ قَ حاها". فَـ وضُ  ةٍ يلَ لَ  نيَ بَ  نْ كُ مل يَ  هُ دادَ "ارتِ  نّ إىل أَ 
هذا  ثُ دُ َبَك". حيَْ لْ قَـ  تَ لَّ: "َحوَّلْ ضَ  هُ نَّ ِألَ  يمانَ لَ سُ  بُّ الرَّ  بَّخَ اخلطيئة. وَ 

 رَ طَ اخلَ  نَّ كِ ولَ  ،يمةسِ طا جَ خَ  بُ كِ تَ رْ نا ال يَـ مُ ظَ عْ نا. مُ ياتِ يًضا يف حَ أَ 
 نْ أَ  ونَ ر". دُ دِّ خمَُ  وطٌ قُ ا سُ ّ ِألَ  ءٍ طْ بُ بِ  قُ لِ زَ نْـ نا نَـ سِ فُ نْـ أَ  كِ رْ يف "تَـ  نُ مُ كْ يَ 
. "كَ الصَ خْ إِ  قدُ فْ ونَـ  ةً يّ بِ سْ نِ  ورُ مُ األُ  حُ بِ صْ ، تُ كَ ذلِ  كَ رِ دْ نُ  ى سَ نْ ة نَـ رّ م مَ نا 

 ورِ رُ والغُ  املالِ  لَ ثْ ى" مِ رَ خْ األُ  ةِ اآلهلَِ  عَ مَ  لِ عامُ يف التّ  أُ دَ بْ ونَـ  بَّ الرَّ 
ِ ربِ والكِ  يف  القُ "هذا االنزِ نسيس، البا فر  حَ ضَ وْ نا"، أَ لَ  ةِ سبَ لنِّ ء! "
َْ  هُ نَّ ًدا أَ قِ تَ عْ مُ  ،ة"نيويّ الدّ  وَ حنَْ  هٌ جَّ وَ مُ  احلياةِ   لُ عُ فْ يَـ  يعَ مِ "اجلَ  نّ ِألَ  ،هِ بِ  سَ ال 

َِ سِ فُ نْـ ِألَ  رُ رِّ بَـ ما نُـ ". كَ كَ ذلِ  ِ الصَ خْ إِ  فقدُ يقة، نَ رِ الطّ  هِ ذِ نا   نُ ضِ تَ وحنَْ  نا 
للّ الطبعة األُ يثة. (لوسريفاتوري رومانو، احلدِ  نامَ صْ األَ  غة سبوعية 

 .)٢٠٢٠مارس  ٢٠، ١٢اإلجنليزية، العدد 



 
 يدُ رِ ًبا ما نُ ا. غالِ نّ مِ  يٍّ ِألَ  ثَ دُ ن حيَْ أَ  نُ كِ ميُْ  يمانَ لَ سُ لِ  ثَ دَ ما حَ   .٩
 نَ مِ  ةَ وَّ ينا القُ دَ لَ  نْ كُ ذا مل يَ نا. إِ لَ  ةً م آهلَِ هِ تِ آهلَِ  لَ عْ وجَ  يعِ مِ اجلَ  ضاءَ رْ إِ 

ِ وبِ لُ يف قُـ  تْ بَ كَ يت انسَ الّ  هللاِ  ةِ حمبّ "ن ، مِ لاخِ الدّ  ى طَ املعْ  سِ دُ القُ  وحِ لرُّ نا 
 نَ مِ  ًال دَ بَ  ،هُ نَّ ًدا أَ يِّ جَ  مُ لَ عْ نَـ  نُ ة. حنَْ كَ َر املعْ  رُ سَ خْ نَ )، سَ ٥: ٥(روم  نا"لَ 

ِ رَ املخاطَ  ةٍ ولَ هُ سُ نا بِ نُ كِ ، ميُْ لِ وُّ حَ التَّ   لّ ثال، كُ املِ  يلِ بِ ثال! على سَ المتِ ة 
 ،ونَ ونُ خيَُ  يعُ ًما؟ اجلمِ احلقيقة دائِ  ولَ قُ ن أَ أَ  بُ ملاذا جيَِ كذب، يَ  صٍ خْ شَ 

 ،هِ تِ جَ وْ و زَ أَ  هِ وجِ زَ ًصا لِ لِ ى خمُْ قَ بْـ ن يَـ مَ  لّ يء؟ كُ الشَّ  سَ فْ نَـ  لُ عَ فْـ ملاذا ال أَ 
َْ ندَ ؟ وعِ ضلّ ماذا ال أَ لِ ، فَ اقً محَ أَ  رُ بَـ تَـ عْ يُـ  ها دُ ميان، جنَِ اإلِ  ةِ لَ أَ سْ يت إىل مَ ما 
 زالُ ماذا ال نَ لِ يح، فَ املسِ  وعَ سُ ن يَ عَ  تِ ّ رِ ظَ النّ  نَ مِ  يدُ دِ العَ  ناكَ لة. هُ اثِ ممُ 
 عَ بَ تْـ تَـ  نْ أَ  لِ ضَ فْ األَ  نَ مِ  يسَ لَ دمية؟ أَ القَ  اإلميانِ  ونِ قانُ  ماتِ لِ كَ بِ  نُ مِ ؤْ نُـ 

ها؟ حِ ضائِ فَ  لِّ كُ بِ  ةِ يّ يكِ الكاثولِ  ةِ نيسَ الكَ  نَ مِ  رُ خَ سْ د يَ قَ  ايغً لِ بَ  ايبً طِ خَ 
ة فَ ضاعَ مُ  نُ كِ ين؟ ميُْ رِ آلخَ ِ  مُّ تَ هْ ماذا أَ لِ ، فَ هُ مُّ هُ ما يَـ  راءَ ى وَ عَ سْ يَ  يعُ اجلمِ 

ِ  ةِ لَ ثِ مْ ن هذه األَ مة مِ هذه القائِ    .ايةإىل ما ال 
 
 
 
  



  ؟لةصِ فَ نْـ مُ  ياةً حَ  يشُ عْ تَـ  يفَ كَ 

يف  ةِ يّ يحِ نا املسِ تِ يَّ وِ فاظ على هَ نا احلِ نُ كِ ميُْ  يفَ ؤال: كَ ى السُّ قَ بْـ يَـ   .١٠
؟ هُ نْ نا عَ سَ فُ نْـ أَ  صلَ فْ نَـ  نْ أَ  ونَ نا، دُ مِ يَ ن قِ اًما عَ متَ  ةً فَ لِ تَ ًما خمُْ يَ قِ  عُ بَ تْـ يَـ  عاملٍ 
ت رَ هَ د ظَ قَ ة. لَ يّ النِّ  نَ سَ حَ  يّ يحِ سِ مَ  لَّ كُ   ؤالُ هذا السُّ  جَ عِ زْ ن يُـ أَ  بُ جيَِ 
واتِ  لِ سائِ ورَ  وصِ صُ قطة يف نُ النّ  هِ ذِ هَ   ةِ بَ ريب. مبناسَ ي القَ يف املاضِ  البا
 ةِ يسَ نِ ر إىل الكَ شَ س عَ ادِ البا بنديكتوس السّ  ثَ دَّ ملانيا، حتََ ِألَ  هِ تِ رَ زِ 

يف فرايبورغ).  ٢٠١١سبتمرب  ٢٥وع (هذا املوضُ  لَ وْ حَ  ةِ يكيّ الكاثولِ 
 ،وًحاتُ فْ ًحا مَ رْ جُ  سَ مَ لَ  هُ نّ أَ  تُ بِ ثْ ا يُـ ممِّ  ،ةٍ يَ قاسِ  لٍ عْ فِ  ودَ دُ رُ  وعُ املوضُ  رَ أَ 
يًضا يف ن أَ كِ ولَ  ،يف أملانيا ةِ يكيّ الكاثولِ  ةِ يسَ نِ الكَ  ياةِ ط يف حَ قَ فَـ  يسَ لَ 
  :هِ تِ سالَ رِ ن مِ  ةِ يّ رِ اجلوهَ  عِ املقاطِ  ضِ عْ بَـ بِ  دُ هِ شْ تَ سْ العامل. أَ  نَ ى مِ رَ خْ أُ  زاءَ جْ أَ 

 بُ م، جيَِ الئِ مُ  لٍ كْ شَ بِ  ةَ يّ يقِ ها احلقِ تَ مَّ هَ مَ  ةُ نيسَ الكَ  زَ جِ نْ ي تُـ كَ لِ "
 وَ ها حنَْ لِ يْ ن مَ ها عَ سِ فْ نَـ  لِ صْ فَ ها لِ دَ جهْ  ،مرارٍ ستِ ِ  ،دَ دِّ جتَُ  نْ يها أَ لَ عَ 

ما دَ نْ عِ  هُ نّ أَ  يخُ ارِ التّ  رَ هَ ظْ أَ  على هللا. ... تاحِ فِ النْ ى لِ رَ خْ أُ  ةً رَّ ومَ  ،ةيّ وِ يَ نْـ الدُّ 
. َرب كْ أَ  لٍ كْ شَ بِ  ةُ يّ ريِ بشِ ا التّ ُ هادَ شَ  قُ رِ شْ ة، تُ يّ وِ يَ نْـ دُ  لّ قَ أَ  ةُ يسَ نِ الكَ  حُ بِ صْ تُ 
 ،ةيّ ياسِ والسّ  يةِ املادّ  يازاتِ واالمتِ  ءِ باعْ األَ  نَ مِ  ةُ يسَ نِ الكَ  رَ رَّ حَ تَ ن تَـ أَ  دِ رَّ جَ مبُِ 
 ةٍ يّ يحِ سِ مَ  يقةٍ رِ طَ ة وبِ يّ لِ فاعِ  رَ ثَـ كْ أَ  لٍ كْ شَ بِ  لَ واصَ تَ تَـ  نْ أَ  ةِ نيسَ لكَ لِ  نُ كِ ميُْ 
ها نُ كِ ًقا على العامل. ميُْ حَ  ةً حَ تِ فَ نْـ مُ  ونَ كُ ن تَ أَ  نُ كِ ، ميُْ هِ لِّ كُ   لعاملِ لِ  ةٍ يّ يقِ قِ حَ 
اجلار. ...  دمةِ وخِ  ةِ هليّ اإلِ  ةِ بادَ العِ  ةِ مَ دْ ا خلِِ وَ عْ  دَ َرب كْ أَ  ةٍ يّ رّ ِحبُ  يشَ عِ ن تَ أَ 



نيسة. الكَ  القِ طْ إِ  ةِ عادَ ديدة ِإلِ ة جَ يّ يجِ جياد اسرتاتِ نا إِ هُ  ؤالُ السُّ  يسَ لَ 
إىل ي عِ والسَّ  ةٍ دَ رَّ جمَُ  ةٍ يّ يجِ اسرتاتِ  نَ مِ  يحّ نَ تَـ  ةُ لَ أَ سْ ا مَ ّ ، إِ كَ ن ذلِ مِ  ًال دَ بَ 

 ةِ يقَ قِ ن حَ يء مِ شَ  يّ ل أَ اهُ و جتَ واس أَ قْ ضع أَ وَ  يسَ ولَ  ،لةكامِ   ةٍ يّ فافِ شَ 
ِ يش اإلِ ن عَ كِ ولَ  ،احلايلّ نا عِ ضْ وَ   حِ ضْ آلن يف وَ نا واهُ  ،للكامِ ميان 
ِ ، واالستِ ني متاًماصِ هار الرّ النّ   يءٍ شَ  يّ ن أَ يده مِ رِ ل، وجتَْ لكامِ يالء عليه 
و أَ  يدٍ لِ قْ د تَـ رَّ جمَُ  وَ هُ  ةِ يقَ ن يف احلقِ كِ ميان، ولَ ط إىل اإلِ قَ ي فَـ مِ تَ نْـ يَـ  هُ نّ و أَ دُ بْ يَـ 

ِ رَ خْ أُ  ةٍ ريقَ طَ ها بِ لْ قُ نَـ ة. لِ عادَ   يسَ ، ولَ رٍ صْ عَ  لِّ يف كُ  نسانِ إلِ لِ  ةِ سبَ لنّ ى: 
، فَ صْ ط عَ قَ فَـ   نا هللاُ فَ رِ عْ ن يَـ أَ  بُ يحة. جيَِ ضِ فَ  وَ هُ  يَّ يحِ املسِ  ميانَ اإلِ  نّ إِ ر

 وًسا،مُ لْ مَ نة يَّ عَ مُ  ةٍ وس يف حلظَ ري امللمُ غَ  ونَ كُ ن يِ نا، وأَ بِ  مَّ تَ هْ ويَـ  يّ دِ بَ األَ 
 حَ نَ ن منُْ يب، وأَ لِ على الصّ  وتَ وميَُ  ملََّ أَ تَ ن يَـ أَ  بُ جيَِ  دٌ خالِ  وَ ي هُ ذِ الّ  نّ وأَ 
 يِّ يف أَ  اسِ لنّ لِ  ةِ سبَ لنِّ ِ  -ة يّ دِ بَ األَ  واحلياةِ  ةِ يامَ لقِ ِ  دَ عْ الوَ  رُ شَ البَ  نُ حنَْ 
 ةً رَّ مَ  تُ قْ الوَ  يء. حانَ رِ جَ  عاءٌ ادِّ  وَ هذا هُ  لّ كُ   يقَ دِ صْ تَ  نّ إِ ، فَ رٍ صْ عَ 
 عادِ ، واالبتِ ملالعا نِ عَ  صالِ النفِ لِ  يحِ حِ الصّ  لِ كْ الشَّ  شافِ تِ كى الِ رَ خْ أُ 

ِ عْ ة. هذا ال يَـ ويّ يَ نْـ الدُّ  ةِ نيسَ الكَ  نِ عَ  مٍ زْ ِحبَ  العامل:  نَ حاب مِ االنسِ  عِ بْ لطَّ ين 
 ةِ يّ وِ يَ نْـ الدُّ  بءِ ن عِ مِ  تْ صَ لَّ يت ختََ الّ  ةَ نيسَ الكَ  نَّ اًما. إِ متَ  سِ كْ ل على العَ بَ 

يف  طَ سُّ وَ ، التّـ ةيّ ها اخلريِ تِ طَ شِ نْ أَ  اللِ ن خِ مِ  لِّ قَ ى األَ عل ،هانُ كِ ميُْ  عٍ ضْ يف وَ 
ي مِ دِّ قَ ومُ  واملَتأَِلِمنيَ  نيَ حتاجِ لمُ لِ  احلياةَ  حُ نَ يت متَْ الّ  ،يّ يحِ املسِ  ميانِ اإلِ  ةِ وَّ قُـ 
 بِّ احلُ  ةَ ساطَ بَ  يشُ عِ و نَ عُ ة، دَ نيسَ لكَ لِ  عٍ مِ تَ جْ مُ وكَ  فرادٍ أْ عاية هلم ... كَ الرِّ 



ال  هُ نَّ ِألَ  ،ضرْ األَ  هِ جْ على وَ  يءٍ ى شَ سَ قْ ط وأَ سَ بْ أَ  وَ ي هُ ذِ يم، الّ ظِ العَ 
 ات".الذّ  ةِ بَ ن هِ مِ  لّ قَ وال أَ  رَ ثَـ كْ أَ  بُ لَّ طَ تَ يَـ 

 

 حة اجلائِ  تِ دّ حتََ  مِّ ضَ العيش يف خِ 

 ةِ يسَ نِ لكَ  لِ ً دِّ ى حتََ قَ بْـ هذا العامل" تَـ  "يف العامل غري ةَ بارَ عِ  نَّ إِ   .١١
ن العامل مِ  تِ ظَ قَ يْـ أَ  ةَ يّ احلالِ  ةَ حَ اجلائِ  نَّ ة. إِ نَ زمِ األَ  رِ ها يف سائِ ئِ ضاعْ وأَ 
  ورِ مُ األُ  نَ مِ  يدَ دِ العَ  ِربَ تَ عْ نَـ  نْ  أَ دْ تَ عْ ا دِ قَ ف. لَ ائِ الزّ  مانِ األَ  باتِ سُ 
 ياجاتِ الحتِ ِ  صُّ تَ يما خيَْ ط فِ قَ فَـ  يسَ ها. لَ نْ مِ  وغٍ رُ فْ ومَ  ةٍ يّ يهِ دِ بَ  وضاعٍ أَ كَ 

  ة.يسَ نِ يف الكَ  ضاءَ عْ أَ نا كَ ياتِ ِحبَ  قُ لَّ عَ تَـ يما يَـ فِ  ايضً ل أَ بَ  ،ةيّ االنسانِ 
نا على مُ ظَ عْ مُ  مَ غِ رْ ا، أُ دً واحِ  اومً ى يَ دَّ عَ تَـ ال تَـ  ةٍ يّ نِ مَ زَ  ةٍ رَ تْـ ي فَـ فِ فَ 

 نِ وعَ  ةِ سَ دَّ املقَ  رارِ سْ ألَ ِ  فاالتِ االحتِ  نِ وعَ  يِّ هلِ اإلِ  اسِ دّ القُ  نِ عَ  طاعِ االنقِ 
على  يُّ حِّ الصِّ  رُ جْ نا احلَ مَ غَ رْ أَ  دْ قَ . لَ وْ مَ  نِ فْ ن دَ  عَ ّىت وحَ  ،ىضَ املرْ  ةِ رَ زِ 

نا: ياتِ حَ  تِ ّ ورِ رُ ن ضَ عَ  لُ ساءَ تَ نَـ  ةً أَ جْ نا فَ سَ فُ نْـ  أَ دْ جَ وَ . فَـ يّ وحِ رُ  رٍ جْ حَ 
ِ تِ قَ ن ثِ عَ  ايضً أَ ل ، بَ يّ املادّ  عناهُ مبِ  يِّ ومِ اليَ  زِ بْ اخلُ  نِ ط عَ قَ فَـ  يسَ لَ   بِّ رَّ لنا 
ةَ مُ  ونَ ريُ ثِ الكَ  رَ بَـ تَـ اخْ  دِ قَ نا. لَ عاتِ قُّ وَ تَـ لِ  اقً بْـ نا طِ واتِ لَ صَ لِ  بْ جِ تَ سْ ي مل يَ ذِ الّ   عا
ِ هَ فَـ  .ذ"خَ أَ  بُّ ى والرَّ طَ عْ أَ  بُّ : "الرَّ هُ رَ دَ وب وقَ يُّ أَ   دَ دِّ رَ ن نُـ نا أَ تِ طاعَ تِ سْ ل 
  .)٢١: ١ وبيّ (أَ  ؟"اكً باَر مُ  بِّ الرَّ  مُ سْ ا نْ كُ يَ لْ "فَـ  وبيُّ أَ  عَ مَ 
  



 دانِ لْ بُـ  مِ ظَ عْ يف مُ  ةِ بادَ ن العِ ماكِ أَ  تاحِ افتِ  ةِ عادَ ِِ  رْ رِ د سُ قَ لَ   .١٢
 ورَ مُ األُ  نّ أَ  ونَ رُ عُ شْ يَ  فَ وْ سَ  يعَ اجلمِ  نَّ  أَ ّال إِ ود. يُ قُـ  نَ ضمْ  نْ وإِ  ،ناتِ قَ منطِ 

  طارِ خْ أَ  بِ بَ سَ بِ  تْ ضَ رِ يت فُ الّ  نيَ وانِ القَ  نّ ها. إِ دِ هْ عَ  قِ سابِ كَ   ونَ كُ تَ  نْ لَ 
 يمُ قِ عْ والتّـ  يّ ماعِ االجتِ  دُ باعُ التّ نا. فَ فاالتِ حتِ ا طَ منََ  تْ رَ يـَّ غَ  دْ قَ ، ١٩-كوفيد

 ةُ قَ لِّ عَ املتَـ  ةُ دَّ جِ تَ املسْ  دُ واعِ والقَ  ،ازاتِ فّ والقَ  ةِ عَ نِ قْ األَ  داءُ وارتِ  ،لُ واصِ املتَ 
ِ وْ أَ  صارُ ختِ او  فاالتِ االحتِ  يدُ دِ وحتَْ  ،يلتِ لرتّ ِ   بِ عْ الصَّ  نَ مِ  تْ لَ عَ ا، جَ قا
 رَ كَّ ذَ تَ نَـ  نْ ن أَ نا مِ تْ مَ رَ وحَ  ،ةيّ ورجِ يتُ نا اللّ فاالتِ احتِ  حِ رَ فَ بِ  رَ عُ شْ نَ  نْ ينا أَ لَ عَ 
 وعَ سُ يَ  يدِ حِ الوَ  هِ نِ بْ ا ةِ طَ واسِ بِ  بُّ ها الرَّ ّ نا إِ حَ نَ يت مَ الّ  الصِ اخلَ  ةَ مَ عْ نِ 

 ،واجوالزّ  يتِ بِ ثْ والتّـ  ماداتِ العِ كَ   ،ةُ يّ ساسِ األَ  ةُ يّ وحِ الرُّ  باتُ املناسَ فَ يح. املسِ 
 تْ ضَ رَ وفَـ  ،نيَ كِ املشاِر  نَ مِ  يلٍ ئِ وضَ  ودٍ دُ حمَْ  دٍ دَ ها على عَ يعُ ت مجَِ رَ صَ تَ اقْـ 
َِ يبً هِ "رَ  اورً عُ ينا شُ لَ عَ  ي شّ فَ ل تَـ بْ قَـ  نْ مِ ها دْ هَ ما عَ كَ   ودَ عُ تَـ  نْ لَ  احلياةَ  نَّ ا" 

 ريَ دابِ تَ  نَ  ضمْ ّال إِ  يٍّ دِ رْ فَـ  لٍ كْ شَ بِ  اتاحً مُ  دْ عُ مل يَـ  افِ االعرتِ  رُّ سِ حة. فَ اجلائِ 
 احلياةِ  لِ ضاؤُ ىل تَ إى دَّ أَ ا ، ممِّ يّ ماعِ االجتِ  دُ باعُ ها التّ رضُ فْ ة يَـ مَ صارِ 
ى ضَ املرْ  راتِ على زِ  ابً لْ سَ  كَ ذلِ  سَ كَ عَ ما انْـ ا. كَ الهلِ حْ مِ ضْ او  ةِ يّ وحِ الرُّ 

ى دّ وأَ  ىضَ املرْ  ةِ حَ سْ مَ  رّ سِ م هِ حِ نْ مَ  لِ جْ ن أَ مِ  ياتِ فَ شْ واملستَ  لِ املنازِ يف 
ى املوتَ  نِ فْ دَ  الةِ صَ  ةُ بَ تْـ  رُ ّىت واحلنان. حَ  فءِ الدِّ  ةِ سَ مْ ن لَ ها مِ راغِ فْ ىل إِ إ

ن ت مِ وزادَ  ،ةِ وعَ جُ املفْ  التِ على العائِ  يًال قِ ثَ  ال ت ظِ حَ بَ صْ  أَ واملآمتِ 
ِ ورِ عُ شُ  ِ والفَ  ةِ دَ لوحْ ها   ةَ وضَ رُ املفْ  ودَ يُ القُ  نَّ إِ ، فَ كَ ىل ذلِ إ ةِ ضافَ إلِ راغ. 



 وءِ جُ اللُّ  نَ م مِ هُ رمُ ت حتَ وما زالَ  نيَ نِ مِ املؤْ  تِ مَ رَ حَ  سِ نائِ الكَ  راتِ على زِ 
ن مِ  فَ فِّ خَ يُ لِ  بِّ ىل الرَّ إ تٍ مْ صَ بِ  عِ رُّ ضَ التّ  نَ ومِ  ةِ سَ دَّ املقَ  نِ ماكِ ىل األَ إ
ِِ مُ  تِ أَ  مامَ أَ  وعِ شُ واخلُ  الةِ الصّ  نَ م ومِ عا  ميَ رْ ة مَ يسَ دّ القِ  هِ لَ اإلِ  ةِ دَ والِ  يقو

  ة.يّ ولِ تُ مة البَـ ائِ الدّ 

 ةدّ جِ تَ املسْ  وفِ رُ الظُّ م مع لُ قْـ أَ التّ 

ِ رْ رَ يت مَ الّ  ،يةبارات القاسِ االختِ  هِ ذِ هَ  يعَ مجَِ  نَّ إِ   .١٣  ،زالا وال نَ  
ن ة مِ يّ مهَِ ر أَ ثَ كْ أَ  وَ هُ  ةِ اجلماعَ  نَ ضمْ  ميانِ اإلِ  شَ يْ عَ  نّ أَ  كُ رِ دْ نا نُ تْ لَ عَ جَ 
 يٍّ يكِ ولِ كاثُ   يُّ أَ  ةً ها عادَ عُ بَـ تْـ يت يَـ وس الّ قُ والطُّ  وضِ رُ ض الفُ عْ بَـ  ةِ سَ ارَ ممُ 
 وفَ سَ ني، لَ نِ مِ املؤْ  ةِ اعَ مجَ  نيَ بَ  يّ يعِ بِ طَ  لٍ واصُ تَ  يّ أَ  يابِ غِ  لِّ ي ظِ فِ م. فَ زِ تَ لْ مُ 
د. ٍد واحِ سَ جَ كَ   ايعً مجَِ  نيَ نِ مِ املؤُ  هارِ صِ نْ ا ومِ هُ فْ بقاء على مَ ة اإلِ مهيّ أَ  كُ رِ دْ نُ 

نة. اهِ الرّ  وفِ رُ الظُّ  لِّ يف ظِ  كَ يق ذلِ قِ حتَْ  ةِ يّ كانِ مْ ي يف إِ دِّ حَ التَّ  نُ مُ كْ نا يَ وهُ 
ا على ريً ثِ كَ   دُ ساعِ ة تُ يّ لكرتونِ اإل صالِ االتِّ  لَ سائِ وَ  نّ أَ  يهِ فِ  كَّ ا ال شَ ممِّ 
 شاطاتِ النّ  رِ ة وسائِ يّ يتورجِ اللّ  دماتِ اخلِ  ثِّ يف بَ  رُّ مِ تَ سْ نَ  وفُ سَ . ولَ كَ ذلِ 
 زالُ نا ما نَ نَّ أَ  ّال إِ ة. املتاحَ  لِ سائِ الوَ  فِ تلِ خْ مبُِ  هللاِ  ةِ مَ لِ كَ   ةِ كَ شاَر ويف مُ  ةِ يّ ينِ الدّ 
 قُ مْ العُ د. فَ سَ وجَ  وحٍ ن رُ مِ  رٌ شَ وننا بَ ر، كَ املباشَ  لِ واصُ ىل التّ إ ةٍ ماسّ  ةٍ اجَ ِحب 
 نيَ بَ  ةِ رَ املباشَ  قاءاتِ اللّ  يابِ غِ  لِّ ا يف ظِ دً دَّ هَ مُ  حَ بَ صْ أَ  دِ رْ لفَ لِ  يُّ وحِ الرُّ 

 ةٍ لَ زِ عَ نْـ مُ  ةٍ فَ رْ  غُ ها يفنْ مِ  دٍ رْ فَـ  لُّ كُ   يشُ عِ يَ  ةٍ لَ عائِ كَ ا  امً نة. متَ مِ املؤْ  اجلماعاتِ 



 نْ أَ  يّ يعِ بِ الطّ  نَ مِ د. فَ عْ ن بُـ ا وعَ ي اضِ إفرتِ  ،اضً عْ م بَـ هِ ضِ عْ بَـ  عَ مَ  ونَ لُ واصَ تَ يَـ و 
ا! وهذا واهلِ ىل زَ إ ّىت ل حَ بَ  ،ةيّ لِ العائِ  القاتِ وٍر يف العَ تُ ىل فُـ إ كَ ذلِ  يَ دِّ ؤَ يُـ 

 ةِ نيسَ الكَ  ةِ اعَ يف مجَ  نيَ يِّ يحِ سِ مَ نا كَ ياتِ حَ  ا علىامً متَ  قُ بِ طَ نْ يَـ  رُ مْ األَ 
  .فةلِ تَ نا املخْ وعاتِ مُ وجمَ 
  

 نيَ املصابِ  خاصِ شْ ألَ ِ   دِ سَ جَ  تكَ فْ يَـ  نْ أَ  ١٩- كوفيدلِ  نُ كِ ميُْ   .١٤
 القاتِ العَ  بِ رْ ة على ضَ رَ دْ ا القُ يضً أَ  يهِ دَ ، لَ كَ ن ذلِ مِ  دَ عَ بْـ أَ  نّ أَ  ّال إِ . هِ بِ 

حاب صْ وأَ  ىضَ واملرْ  نيَ نِّ املسِ  عادِ بْ ىل استِ إ كَ لِ ذى دّ د أَ ة. وقَ يّ االنسانِ 
 رِ طَ خلَِ  ةً ضَ رْ م عُ هِ بارِ واعتِ  ةِ يّ ماعِ االجتِ  احلياةِ  نَ ة مِ اخلاصّ  ياجاتِ االحتِ 

ِ وَ دْ العَ  ِ حُ املشْ  ي هذا اجلوّ فِ فَ ل. لفريوس القاتِ ى   نَ مِ  عِ واهللَ  قِ لَ لقَ ون 
ا يدً دِ هْ " تَـ رَ "اآلخَ  ِربَ تَ عْ نَـ ن ر أَ طَ خَ  ناكَ هُ  ،لةى القاتِ وَ دْ لعَ ِ  ةِ صابَ اإل
ة مهيّ أَ  نُ مُ كْ نا تَ . وهُ ايضً أَ  يحُ حِ الصَّ  وَ هُ  سُ كْ والعَ  ،ناتِ المَ سَ ولِ  ناتِ حَّ صِ لِ 
ِ قَ املثْـ  العامّ  هذا اجلوّ  بَ ارِ ن حنُ أَ ني يِّ يحِ سِ مَ  كَ ورِ دَ  عاد. بْ واالستِ  كِّ لشَّ ل 
 سُ ساوِ ا الوَ مّ ان؛ أَ مّ هِ مُ  رانِ مْ أَ  اسَ واالحرتِ  ةَ يّ حّ الصِّ  ةَ قايَ الوِ  نَّ ل، إِ جَ أَ 

ِ وضَ فُ رْ مَ  يَ هِ فَ  ةُ يّ ريِ تِ سْ اهلِ  طات لُ ني السُّ وانِ ام قَ ي احرتِ غِ بَ نْـ يَـ  ،يدكِ أْ لتّ ة! 
ب واجِ  بِ رْ ضَ لِ  ةً يعَ رِ اذها ذَ ي اختّ غِ بَ نْـ ال يَـ  هُ نَّ أَ  ّال إِ يذها. فنْ ة وتَـ يّ نَـ املدَ 

ِ االهتِ   يدِ عِ وعلى صَ  ،ةً ة خاصَّ يّ يحِ نا املسِ تِ اعَ مجَ  نَ ضمْ  ،رآلخَ مام 
  ة.ة عامّ يّ االنسانِ 



  قةل الثّ قابِ مُ  رُ عْ الذُّ 

ن هذا نا "مِ سْ نا لَ نَّ كِ ولَ  ،نا "يف هذا العامل"تِ يَ لِّ كُ بِ  ونَ ودُ وجُ مَ  نُ حنَْ  .١٥
ها يشُ عِ يت نَ الّ  ةِ زمَ األَ  لِّ ىن هذا يف ظِ عْ وع. ما مَ سُ يَ  بُّ الرَّ  ما قالَ كَ   ،العامل"

 عَ مَ  كُ شارَ تَ نَـ  نُ حْ نَ فَـ  ،سالةالرّ  هِ ذِ هَ  لِّ هَ تَـ سْ يف مُ  تُ رْ كَ ما ذَ كَ ا؟ فَ ي حالِ 
ا ةَ يَّ يشِ املعِ  وضاعَ األَ  رِ شَ نا البَ تِ وَ خْ إِ  ف خطار واملخاوِ األَ  كَ ا يف ذلِ مبِ  ،ذا

 اي حالِ  وحَ رُ املطْ  الَ ؤَ السُّ  نَّ ديدات. إِ هْ التّـ  نَ ها مِ ريِ وغَ  ةِ حَ اجلائِ  نِ ة عَ اِمج النّ 
 وَ هُ يح. فَـ املسِ  وعَ سُ يَ بِ  نيَ نِ مِ ؤْ مُ ي كَ رِ يعاب ما جيَْ نا استِ نُ كِ ميُْ  يفَ كَ   وَ هُ 
َِ مَ لَّ عَ   هِ بِّ  ِحبُ رُ مُ غْ ي يَـ ذِ الّ  يّ ماوِ السّ  اآلبِ  ناتِ وبَ  اءَ نبأَ نا سَ فُ نْـ أَ  ِربَ تَ عْ نَـ  نْ نا 

َِ عْ ل هذا يَـ هَ ي. فَـ ناهِ تَ مُ الّال   يدة؟ اجلوابُ عِ سَ  امً دائِ  ونُ كُ تَ نا سَ ياتَ حَ  نَّ ين 
 بِ جارِ والتّ  ،طةواحملبِ  ةِ يَ القاسِ  وفِ رُ  يف الظُّ ّىت حَ  ،هُ نّ أَ ين عْ ل يَـ ال! بَ  وَ هُ 
نا لَ  هُ رَ هَ ظْ أَ يه. وهذا ما دَ يَ  نيِ ن بَ مِ  طُ قُ سْ نَ  بُّ نا الرَّ عَ دَ يَ  نْ لَ  ،هيبةالرّ 
تاه، بَ ليب: "أَ على الصّ  تٌ مائِ  وَ رية وهُ خِ األَ  هِ ماتِ لِ كَ   اللِ ن خِ مِ  ،وعسُ يَ 
 اللِ خِ  نْ مِ  كَ ى ذلِ رَ ما نَـ ). كَ ٤٦: ٢٣ ي" (لووحِ رُ  عُ ودِ تَ سْ أَ  يكَ دَ يَ  نيَ بَ 
 بّ ة الرّ بّ ة حمََ يقَ قِ م حَ يهِ فِ  اسً غارِ  ،نييّ ومانِ ىل الرّ إ ولِ سُ الرّ  سَ ولُ بُ  ةِ سالَ رِ 

ٌة أَْم ُلَنا َعْن َحمَبَِّة اْلَمِسيحيـَْفصِ َمْن " يح:املسِ  وعَ سُ يَ ة بِ دَ سِّ جَ املتَ  ؟ َأِشدَّ
 واِثقٌ ِإّينِ و  ِضْيٌق أَِم اْضِطَهاٌد أَْم ُجوٌع أَْم ُعْرٌي أَْم َخَطٌر أَْم َسْيٌف؟ ...

َسة،وال  الِئَكةٌ ، وال مَ حياة الو  َمْوتٌ  نَُّه الَِ    حاِضرٌ الو  َأْصحاُب ِر
ُأْخَرى،  َخِليَقةٌ  ال، و ُعْمق وال وٌّ  ُعلُ الو ، وال قـُوَّاتٌ  ،وال ُمْستَـْقَبل



: ٨ َمِسيِح َيُسوَع َربَِّنا" (رومَأْن تـَْفِصَلَنا َعْن َحمَبَِّة ِهللا الَِّيت ِيف الْ  ِبُوْسِعها
٣٩- ٣٨، ٣٥.(  

 ودِ جُ وُ بِ  اق حَ  نُ مِ ؤْ نا نُـ نَّ كِ ولَ  ،مِ مَ األُ  رِ سائِ  عَ مَ  افً وْ خَ  فُ جتَِ رْ نَـ  نُ حنَْ 
يت الّ  ةِ هليّ اإل ةِ عايَ والرِّ  ةِ مايَ حلِ وِ  ،يحوع املسِ سُ يَ  يدِ حِ الوَ  هِ نِ بْ وِ  اآلبِ  بِّ الرَّ 
 وَ موات هُ األَ  نيِ بَ  نْ مِ  مُ القائِ  بُّ الرَّ نا. فَ اتِ ممَ  نيَ  حِ ّىت ا حَ نّ ى عَ لَّ خَ تَ تَـ  نْ لَ 

  .كَ ذلِ لِ  مانٍ ضَ  ريُ خَ 
 

البا  رَ بَـ ختَـ ا ،العامل"ىل إوما ن رُ ة "مِ يّ وِ البابَ  الةِ الل الصّ خِ  .١٦
 ةِ فَ العاصِ  ثناءَ أَ  هِ يذِ المِ ىل تَ إوع سُ يَ  ماتِ لِ كَ   اللِ ن خِ مِ  ،ناميانَ فرنسيس إِ 

 ة:يّ رِ حْ البَ 
ما دَ نْ عِ  أُ دَ بْ يَـ  ميانُ ميان"؟ اإلم إِ كُ دَ نْ عِ  يسَ لَ أَ ون؟ فُ م خائِ نتُ أَ "ملاذا 

 نُ حنَْ  ذْ ؛ إِ اي ذاتِ  فاءً كتِ ا  لكُ ال منَ  نُ حْ نَ الص. فَـ ىل اخلَ إنا تَ حاجَ  كُ رِ دْ نُ 
 إىلماء دَ ة القُ ارَ حّ البَ  ةِ حاجَ كَ   اامً متَ  بِّ ىل الرَّ إ ةٍ اجَ ِحب  نُ : حنَْ اق حَ  ونَ عُ ضائِ 
نا. ياتِ حَ  بِ راكِ ىل مَ إ ،اذً إِ ، وعَ سُ و يَ عُ دْ نَ لْ م. فَـ هُ دَ شِ رْ تُـ لِ  ومِ جُ النُّ  ماسِ التِ 
 هُ ودَ جُ وُ  ِربُ تَ خنَْ  فَ وْ ، سَ اامً متَ  لِ سُ الرُّ ها. كَ يلَ زِ ها ويُ رَ هَ قْ يَـ نا لِ فَ اوِ خمَ  هُ مْ لِّ سَ نُ لِ 
ت فَ صَ ما عَ هْ نا مَ بُ راكِ مَ  مَ طَّ حَ تَ تَـ  نْ ولَ  رِ ملخاطِ ِ  وفِ  احملفُ ارِ حبْ نا يف إِ عَ مَ 

ري، ىل اخلَ إنا لَ  لُ صُ ما حيَ  لّ يل كُ وِ : حتَْ بّ الرَّ  ةُ وّ قُـ  يَ هِ  هِ ذِ هَ  نَّ ح. ِألَ ا الرّ 



ِ ياتَ حَ  رُ مُ غْ يَـ  بُّ ئة. الرَّ يِّ ور السّ مُ  األُ ّىت حَ  ف، واصِ العَ  مِّ ضَ يف خِ  فاءِ لصَّ نا 
  .ادً بَ أَ  ها املوتُ كَ ِر دْ يُ  نْ لَ  بِّ لرَّ ِ  احلياةَ  نَّ ِألَ 
  

ىل إو  ةِ ظَ قَ ىل اليَـ إو عُ دْ ة ويَ فَ العاصِ  مِّ ضَ يف خِ  بُّ نا الرَّ لُ أَ سْ يَ   .١٧
 مِ عْ والدَّ  ةِ وَّ القُ  ثِّ بَ  لِ جْ ن أَ مِ  لِ مَ وح األَ رُ  ذكاءِ ىل إِ إو  نِ امُ ضالتّ  ةِ سَ ارَ ممُ 
ياء حْ إِ  يدَ عِ نُ نا لِ ظُ وقِ يُ  بُّ . الرَّ ارً ثِّ عَ تَـ ومُ  اطً بِّ خَ تَ مُ  يءٍ شَ  لّ نا كُ و لَ دُ بْ ما يَـ دَ نْ عِ 
ينا دَ نا. لَ صَ لَّ خَ  هِ يبِ لِ صَ بِ  وَ هُ ة: فَـ ذَ قِ املنْ  ساةُ ينا املرْ دَ . لَ يّ حِ صْ نا الفِ ميانِ إِ 

. لَ تَ فْـ ا هِ يبِ لِ صَ بِ  وَ هُ ة: فَـ فّ الدّ   ،رَ مَ فا وغَ شَ  هِ يبِ لِ صَ بِ  وَ هُ ل: فَـ مَ ألَ ينا ادِ دا
 ،يةالقاسِ  ةِ لَ زْ العُ  هِ ذِ هَ  اللِ ي. يف خِ الفادِ  هِ بِّ ن حُ عَ  يءٌ  شَ دَ عِ بْ يُـ  نْ لَ فَـ 
ر.  اآلخَ  قاءِ على لِ  ةِ رَ دْ القُ  مِ دَ ن عَ ومِ  يّ فِ العاطِ  صِ قْ النـَّ  نَ مِ  ايعً عاين مجَِ نُ 

ىل إ هِ يبِ لِ صَ على ن مِ  بُّ و الرَّ عُ دْ رية. يَ ثِ كَ   ورٍ مُ أُ  ةَ  خسارَ رْ بَـ ما اختَـ كَ 
 ةِ يَ وِ قْ ىل تَـ إو  رِ آلخَ ِ  مامِ ىل االهتِ إ و رُ ظِ تَ نْـ يت تَـ الّ  احلياةِ  شافِ اكتِ  ةِ عادَ إِ 
 ة (أشدَ قِ املتَّ  ةَ لَ عْ الشُّ  دُ مِ و ال خنُْ عُ ينا. دَ يا فِ يت حتَْ الّ  ةِ مَ عْ النِّ  يرِ دِ قْ ىل تَـ إو 

الة (صَ  لمَ األَ  ةَ لَ عْ شُ  مُ رِ ضْ و نُ عُ ، دَ ادً بَ و أَ بُ ختَْ  نْ ي لَ هِ فَ  ،)٣: ٤٢
  .)٢٠٢٠آذار مارس  ٢٧ها البا فرنسيس، سَّ أَ رَ ة تَـ إستثنائيّ 

 

 



 لنا الكامِ ميانِ ِإلِ  دُ ائِ وع، الرّ سُ يَ 

 ال و عُ احملبطة، دَ  والِ حْ األَ  هِ ذِ اء! يف هَ زّ عِ وايت األَ خَ أَ يت و وَ خْ إِ   .١٨
 دَ هَ شْ ى مَ رَ تَـ لِ  راءِ ىل الوَ إ رِ ظَ على النَّ  تْ رَّ صَ أَ يت الّ  ،وطة لُ وجَ زَ  أَ طَ خَ  رُ رِّ كَ نُ 

  ).٢٦: ١٩ " (تكحٍ لْ مِ  صاَرت ُنْصبَ وم "فَ دُ ينة سَ دِ مَ  اقِ احرتِ 
 نيَ قِ واثِ  مامِ ىل األَ إ عَ لُّ طَ والتَّ  يَ ما هِ يقة كَ احلقِ  لَ بُّ قَ ينا تَـ لَ عَ  بُ جيَِ 

َتِظُر ِمْنهو اِت، و  السَّمَ َفَموِطُننا يف َحنْنُ  أَّما"  الرَّبِّ  َخلِّصِ املجمَِيَء ا نـَنـْ
  ).٢٠: ٣ل اْلَمِسيح" (ف َيُسوعَ 

 ّال إِ  ،تهاهَ واجَ ينا مُ لَ يت عَ الّ  ،ةيّ ومِ نا اليَ لَ شاكِ مَ  لَّ حيَُ  نْ لَ  كَ ذلِ  نَّ إِ 
وم. نا اليَ مُ ها عالَ دُ هَ شْ يت يَ الّ  ثَ وارِ الكَ  قُ رتَِ خيَْ  لِ مَ األَ  نَ مِ  اقً فُـ أُ نا حُ نَ ا متَْ ّ أَ 
 ةِ يَ وِ قْ تَـ لِ  ةِ يّ ميانِ اإل هاداتِ الشّ  نَ مِ  ةً وعَ مُ ينا جمَْ طِ عْ تُـ  نيَ يّ ربانِ ىل العِ إ ةَ سالَ الرِّ  نَّ إِ 

واملَشقَّات  هاداتِ االضطِ  نَ ت مِ يت عانَ الّ  ،وىلاألُ  ةِ يّ يحِ املسِ  اجلماعاتِ 
ُ  ةُ سالَ  الرّ ربُِ ما ختُْ ). كَ ١١ عبراِجع ( الَِّذيَن حيُِيُط َنْحُن فَـ ِلذِلَك "ا ذا

ِعبٍء وما ُيساِوُر ُكلَّ   فـَْلنـُْلِق َعّنا ،ِمَن الشُُّهودِ الَغِفُري  ِِم هذا اجلَمُّ 
راَع  ،ةٍ ئَ َخِطيِمن  عُروَض َعَلينا، ُحمَدِِّقَني إىل اْلمَ َوْلَنُخْض بِثَباٍت ذِلَك الصِّ

مِ مُ و  ناانِ ِإمي ُمْبِدىءِ  ، َعَليه ضِ ْعُرو اْلمَ  ، يف َسِبيِل الَفرَحِ َيُسوَع الَِّذي ،هِ َتمِّ
لْ ِخف َل الصَِّليَب ُمْستَ مَّ حتََ  ِ  ميَِِني َعْرِش هللا" (عبَعن َجَلَس ُمثَّ ، عارِ ا 

٢- ١: ١٢(.  



 ً دِّ نا حتََ لَ  لُ كِّ شَ تُ  لنا الكامِ ميانِ ِإلِ  دٍ رائِ كَ   وعَ سُ يَ نا لِ تَ يَـ ؤْ رُ  نَّ "إِ 
 وفِ رُ ظُ  تَ يا حتَْ حنَْ  نْ أَ و  مامِ ىل األَ إ عَ لَّ طَ تَ ن نَـ نا أَ ي لَ غِ بَ نْـ  يَـ َىت مَ  فَ رِ عْ نَـ لِ 

 ةِ يّ صادِ االقتِ  ماتِ زَ ألَ ولِ  وبِ رُ لحُ ولِ  حِ اجلائِ  ءِ لوَ ة لِ رّ مِ تَ املسْ  ديداتِ هْ التّـ 
  راد.فْ أَ نا كَ ياتَ حَ  دُ دِّ هَ يت تُـ الّ  وضاعِ األَ  نَ ها مِ ريِْ وغَ 
  

 نْ أَ نا نُ كِ ما ميُْ  لَ ضَ فْ أَ  نَّ إِ  ،اِ  رُّ يت منَُ الّ  كَ لْ تِ كَ   ،ةرَ قاهِ  وفٍ رُ يف ظُ   .١٩
 لُ مُ لْ مَ التَّ  اعً فْ نَـ  يَ دِ جيُْ  نْ لَ جاء. فَـ والرّ  لِ مَ األَ  ةُ سالَ رِ  وَ هُ  رِ آلخَ لِ  هُ يَ طِ عْ نُـ 

تِ مُ  لَ وْ حَ  يُّ ومِ اليَ  رُ مُّ ذَ والتّ  ا مّ عَ ي غاضِ ىل "التّ إ ونَ وُّ عُ دْ مَ  نُ حْ نَ نا. فَـ عا
 احلياةِ  ومُ هُ فْ مَ  هُ نَّ إِ . )١٣: ٣ل مام" (فىل األَ إ باتٍ ثَ بِ  هِ جُّ وَ ىل التّـ إى و ضَ مَ 

لِلُحُصوِل على اجلائَِزِة "ىل إة، يّ ومِ اليَ  راعاتِ الصِّ  راءِ ىل ما وَ إة عَ لِّ طَ املتَ 
: ٣ل (ف"  اْلَمِسيِح َيُسوعيف إِلَيها ِمن َعُل، لَِنناَهلا هللاُ اّليت يَْدُعو 

١٤.(  
 مُ هَ فْ نَـ  ًال عْ ا فِ نّ ما كُ  ذاإِ ى رَ نَـ نا لِ لَ  ابارً اختِ  كَ ذلِ  ونُ كُ يَ  فَ وْ سَ 

َُْخَذُهْم ِمَن اْلَعاملَِ َبْل َأْن " :هِ آالمِ  لَ بْ وع قَـ سُ وات يَ لَ صَ  َلْسُت َأْسَأُل أَْن 
رِّيرِ   .املَِ  َلْسُت ِمَن اْلعما َأّينِ َألَْيُسوا ِمَن اْلعاملَِ كَ  .َحتَْفَظُهْم ِمَن الشِّ

  ).١٧، ١٥: ١٧ (يو "ُمَك ُهَو َحقّ  َحقَِّك. َكاليفَقدِّْسُهْم 



نا نِ مياِإل  دٍ رائِ كَ   وعَ سُ ىل يَ إ رَ ظُ نْ نَـ  نْ أَ ين عْ حلقيقة يَـ ِ  سَ دَّ قَ تَـ نَـ  نْ أَ 
 ودَ دُ ى حُ طَّ خَ تَ تَـ  نْ أَ ها يشُ عِ يت نَ الّ  راعاتِ لصِّ لِ  حَ مَ سْ ال نَ  نْ أَ و  ،لالكامِ 

  نا.ميانِ إِ  قِ فُ أُ 
  

 وَ مُ نْ يَـ  نْ ين أَ عْ ل" يَـ نا الكامِ ميانِ ِإلِ  دٍ رائِ كَ   وعَ سُ ىل يَ إ" عَ لَّ طَ تَ نَـ  نْ أَ   .٢٠
 نيَ نِ احملسِ  نَ مِ  ريٌ بِ كَ   دٌ دَ عَ  اكَ نهُ ة. فَـ يّ نا االنسانِ راتِ بادَ مُ  اللِ ن خِ مِ  رَ مِ ثْ ويُـ 
 ءِ الوَ  نِ مَ يف زَ  سِ دَّ املقَ  تابِ الكِ  يمِ عالِ تَ لِ  اقً بْـ طِ  تٍ مْ صَ بِ  ونَ لُ مَ عْ يَـ  ينَ ذِ الّ 

ِِ ىل جِ إ ةِ دَ املساعَ  دَ يَ  ونَ دُّ م ميَُ هُ ح. فَـ اجلائِ   هِ ذِ يف هَ  ينَ رِ ىل اآلخَ إم و ريا
ن م مَ يهِ فِ  نْ ، مبَِ اعً يهلم مجَ  رِ كْ لشُّ ِ  هَ جَّ وَ تَـ ن أَ أَ  يدُ رِ ة. أُ بَ عْ الصَّ  وفِ رُ الظُّ 

يف  واجلماعاتِ  فرادَ األَ  عَ جِّ شَ أُ ن أَ  دُّ وَ ة. أَ يّ مامِ األَ  وطِ طُ يف اخلُ  ونَ لُ مَ عْ يَـ 
 نَ ضمْ  حسانِ اإل مالِ عْ أَ  اللِ ن خِ مِ  نِ ضامُ يف التّ  مرارِ تِ السْ عا لِ رَ 

ة: ربَِّ وب املعَ قُ عْ يَـ  يسِ دِّ القِ  ماتِ لِ يف كَ  لُ مَّ أَ تَ و نَـ عُ ة. دَ يّ يحِ املسِ  ةِ اجلماعَ 
َمل؟ أَِبُوْسِع ِمن، ِإن مل يـَعْ يـُؤْ  وَل َأَحٌد ِإنَّهُ َويت، َأن يـَقُ ُع،  ِإخْ فَ ماذا يـَنْـ "

 ،نَةٌ ٌت ُعرْ ٌن أَو ُأخْ يُكم َأٌخ ُعرْ كاَن فِ   ِإنْ فَ  ؟اِإلمياِن َأن ُخيَلَِّصهُ 
ِفئا اسَتدْ ِاْذَهبا ِبَسالم فَ "م: دُكُ ما َأحَ ُقوُت يَوِمِهما، وقاَل هلَُ ما ُقُصهُ يـَنْـ 

وَكذِلَك  اَجلَسد، ماذا يَنَفُع َقوُلُكم؟ ا ما َحيتاُج إِلَيهِ ومهُ طُ ومل تـُعْ  "َبعاواشْ 
َألعْ مل يـَقْ  ِإنْ اِإلميان، فَ  ِ ًتا يف َحدِّ ذاتِهَعِقيًما و  كانَ   مالِ َرتِْن  " (يع َميـْ

١٧- ١٤: ٢(.  



  
 ةيّ ثنائِ االستِ  وفِ رُ الظُّ  يف ظلِّ  ةُ سَ دَّ سرار املقَ األَ 

 يمَ ظِ نْ تَـ  يدُ عِ نُ  وفَ وسَ  ،يدةدِ جَ  ةٍ يّ راسِ دِ  ةٍ نَ سَ بِ  ايبً رِ قَ  أُ دَ بْ نَـ  وفَ سَ   .٢١
 ةً نَ قارَ مُ  ،ةً فَ لِ تَ و خمُ دُ بْ تَـ سَ  ةٌ ريَ ثِ كَ   ورٌ مُ أُ  ناكَ ة. هُ يّ وِ ة والرتبَ يّ وِ عَ نا الرَّ شاطاتِ نَ 
ىل إ لَ صِ نَ لِ  ،بِّ الرَّ  ةِ مَ عْ نِ وبِ  ،اعً مَ  لُ مَ عْ نَـ  وفَ سَ لَ  ،كَ ذلِ  عَ ي. مَ ملاضِ ِ 
ا نّ مِ  بُ لَّ طَ تَ ية. وهذا يَـ القاسِ  وفِ رُ الظُّ  اللِ ن خِ نة مِ كِ املمْ  جِ تائِ النّ  لِ ضَ فْ أَ 

 اعاتٍ مجَ  نَ ضمْ  فاالتِ واالحتِ  يسِ دادِ ل القَ داوِ ضع جَ وَ  ثناءَ أَ  رَ بْـ الصَّ 
 رُ مْ األَ  كَ ذلِ كَ   ؛واج)ثبيت والزّ وىل، التّ ة األُ لَ مادات، املناوَ رية (العِ غِ صَ 
 ةٍ ودَ دُ حمَ  اعاتٍ مجَ  نَ ا، ضمْ يضً أَ  يّ يحِ املسِ  يمِ علِ ىل التّ إ ةِ سبَ لنِّ ِ 

 ودِ جُ وُ ة بِ قَ لء الثِّ يل مِ  ،كَ ذلِ  عَ د. ومَ عْ ن بُـ عَ  لِ واصُ سائل التّ وَ  عمالِ ستِ وِ 
نا على ونَ دُ ساعِ يُ  وفَ سَ  ينَ ذِ الَّ  ،فاءاتِ الكَ  حابِ صْ أَ ن مِ  ريٍ بِ كَ   دٍ دَ عَ 
جال نة ورِ هَ ط الكَ قَ فَـ  يسَ ولَ  ،نيَ نِ مِ املؤْ  نَ مِ  دٍ رْ فَـ  لُّ كُ ت. فَ دّ حَ التَّ  ةِ هَ واجَ مُ 

لَ ين، قَ الدِّ  ة على رَ دْ القُ  هُ ولَ  ثبيت،والتّ  مادِ العِ  رِّ سِ  اللِ ن خِ مِ  د 
ِ نّ مِ  دٍ رْ فَـ  لُّ كُ يح. فَ املسِ  دِ سَ جَ  ناءِ يف بِ  ةِ كَ املشاَر   هِ ياتِ يف حَ  ،هِ تِ طاعَ تِ سْ ا 

 طِ وابِ الرّ  يرِ وِ طْ على تَ  لَ مَ عْ يَـ ن أَ ة، يّ يحِ املسِ  ةِ احملبَّ  وحِ رُ  اللِ ن خِ ة ومِ يّ ومِ اليَ 
ة. يّ زالِ واالنعِ  ةَ قَ لِ املنغَ  ةَ يَّ لِ قْ ى العَ طَّ خَ تَ ن نَـ أَ ينا لَ ة. عَ يّ ماعِ واالجتِ  ةِ يّ لِ العائِ 

ِِ القِ نطِ ِال  يّ ئيسِ الرّ  بُ بَ السَّ  وَ وهذا هُ   يفعا الرّ  نَ ضمْ  رٍ باشَ مُ  رافٍ شْ ي 
 ةِ اِمج النّ  وقاتِ املعُ  نَ مِ  مِ غْ لرّ ِ  كَ مان، وذلِ ة وعُ دَ حِ املتَّ  ةِ يّ بِ رَ العَ  ماراتِ إلا



 رُ مُ غْ يَـ  وفَ سَ  سَ دُ القُ  وحَ الرُّ  نَّ َِ ة قَ ل الثِّ ي كامِ لِ فَ ح. اجلائِ  ءِ الوَ  نِ عَ 
تِ  نَ ينا وضمْ لَ عَ  بٌ جِّ وَ تَـ مُ  وَ ا هُ مبِ  ومَ قُ نَـ لِ  هِ بِ واهِ ومبَِ  هِ تِ مَ عْ نِ بِ   االمكا

ىل إ هُ جَّ وَ تَـ ن يَـ مَ  لِّ كُ ت لِ حَ نِ يت مُ الّ  ةِ قَ لثِّ ِ  مامِ ألَ ىل اإ ريُ سِ نَ  وفَ ة. سَ املتاحَ 
  ل.نا الكامِ ميانِ إِ  دِ رائِ  ،يحِ املسِ  وعَ سُ يَ 

  
 ةِ عادَ استِ  نَ مِ  ،راحلاضِ  تِ قْ يف الوَ  ،نَ كَّ مَ تَ ن ال نَـ أَ  يّ يعِ بِ الطّ  نَ مِ   .٢٢
 نَ كَّ مَ تَ يَـ  نْ م لَ كُ مُ ظَ عْ مُ . فَ تُ َلنْ عْ وأَ  قَ بَ ما سَ ة، كَ سَ دَّ املقَ  شاطاتِ النّ  رِ سائِ 

 ودُ يُ القُ  تِ رَّ مَ ما استَ طالَ  ،"يّ زامِ لْ إِ اس دّ "قُ  رُ بَـ تَـ عْ ىل ما يُـ إ ورِ ضُ احلُ  نَ مِ 
اس دّ قُ  ورِ ضُ حلُِ  يّ لزامِ اإل ضَ رْ الفَ  نَّ إِ ، فَ اريً خِ حة. أَ اجلائِ  لِ عْ فِ بِ  ةُ وضَ رُ املفْ 
 ةِ لَ واملناوَ  افِ االعرتِ  رارِ سْ ِألَ  ةِ سبَ لنِّ ِ  رُ مْ األَ  كَ ذلِ كَ   ،اقً لَّ عَ مُ  زالُ ما يَ  ،دحَ األَ 
. ادً بَ أَ يقها لِ عْ تَـ  نُ كِ ال ميُ  دِ حَ األَ  ومَ يَ  بّ الرَّ  ةِ بادَ عِ  ضَ رْ فَـ  نَّ أَ  ّال إِ ة. يّ حِ صْ فِ ال
 صٍ خْ شَ  لِّ كُ   بِ ن واجِ مِ  نَّ إِ اس، فَ دّ القُ  ورِ ضُ ن حُ مِ  نْ كَّ مَ تَ و مل نَـ  لَ ّىت حَ 

 لّ كُ   عِ فُّ شَ والتَّ  ةِ بادَ لعِ او  رِ كْ لشُّ او  الةِ لصّ لِ  اتً قْـ وَ  صَ صِّ ن خيَُ أَ  مادِ العِ  رَّ سِ  لَ 
 ،نيَ نِ مِ ؤْ لمُ ة لِ يّ يتورجِ اللّ  دماتِ اخلِ  ريِ وفِ تَ بِ  مُّ تَ هْ نَـ  وفَ ما سَ . كَ دحَ أَ وم يَ 
 يّ احلَ  ثِّ البَ  لِ سائِ وَ  اللِ ن خِ مِ  ،سِ نائِ ىل الكَ إ ولُ صُ الوُ  مُ هُ نُـ كِ ين ال ميُْ ذِ الَّ 

.رَ  رِ يف سائِ  رواملباشَ   عا
 



ت ظُ فَ حْ ة. إِ يّ دِ رْ الوَ  ةَ حَ وا املسبَ لُّ س. صَ دَّ املقَ  تابَ وا الكِ أُ رَ قْـ إِ   .٢٣ وا آ
ا مّ أَ س. ؤْ والبُـ  طِ حْ القَ  ةِ نَ مِ زْ يف أَ  ةٌ يَّ وحِ رُ  وزٌ نُ ي كُ هِ فَ  ،ريواملزامِ  جنيلِ اإل
د قَ لَ  .وددُ حمَْ  لٍ كْ شَ ماده بِ اعتِ  تمُّ يِ  وفَ سَ فَ  ،املصاحلة رِّ سِ لِ  ةِ سبَ لنِّ ِ 
 ءِ دْ البَ  لَ بْ قَـ  ةٍ يّ اعِ مجَ  ةٍ لَّ ع حَ مَ  ةِ وبَ التَّ  وسِ قُ طُ بِ  فالِ الحتِ ِ  ةِ نَ هَ لكَ لِ  تُ حْ مسََ 
َِ نَ هَ لكَ يهايت لِ وجِ تَ  رُ رِّ كَ أُ يس. دادِ القَ  ضِ عْ بَـ بِ   اقً بَـ سْ مُ  نيَ نِ مِ ؤْ لمُ وا لِ نُ لِ عْ يُـ  نْ ة 
تِ فْ يد الغُ واعِ مَ   ،ةسَ دَّ املقَ  رارِ سْ األَ  رِ سائِ  يدِ واعِ ن مَ وعَ  ،ةيّ ماعِ اجلَ  را
. لَ والرّ  ماراتِ واإل دانِ لْ البُـ  وضاعِ ِألَ  اقً بْـ يقها طِ سِ نْ وتَـ  يد وِ زْ تَـ  َمتَّ  دْ قَ عا

 هِ ذِ هَ  يلِ هِ سْ تَ  لِ جْ أَ ن ف مِ قُ سْ األُ  لِ بَ ن قِ مِ  يعاتٍ رِ شْ تَ بِ نة هَ الكَ 
  االجراءات.

 باح"  والصّ  نا يف املساءِ عَ مَ  بُّ "الرَّ 

ويت ديرتيش هُ ّال لِ  ةٍ يدَ صِ ن قَ مِ  يتٍ بَ سالة بِ الرِّ  هِ ذِ هَ  تمَ خْ أَ ن أَ  دُّ وَ أَ   .٢٤
وفر. لَ   نَ مِ  رٍ هُ شْ أَ  لَ بْ وقَـ  نِ جْ يف السِّ  هِ ودِ جُ وُ  اللَ خِ  هِ ائِ بّ حِ ها ِألَ بَ تَـ د كَ قَ بو

 قُ بِ طَ نْ يت يَـ هذا البَ  نَّ إِ سنة.  ٧٥ لَ بْ ، قَـ يّ ازِ م النّ كْ م احلُ ّ أَ  هِ شهادِ استِ 
  ا:نّ مِ  يدِ دِ العَ  ياةِ على حَ 

 ونَ دُ  ،رُ ظِ تَ نْـ نَـ  َحننُ  ،عرائِ  لٍ كْ شَ بِ  ةِ يَّ مِ احمل بِّ احلُ  اتِ وّ قُـ  ةِ طَ واسِ بِ "
ُ ؛ اآليت ،وفٍ خَ   لِّ يف كُ  يدِ كِ أْ لتّ وِ  ،باحِ ويف الصّ  نا يف الغسقِ عَ مَ  أ
  ."وميَ 



  

 مِ هْ ىل الفَ إا نّ مِ  دٍ واحِ  لَّ كُ   يَ دِ هْ ن يُـ أَ  سِ دُ القُ  وحِ الرُّ  نَ مِ  بُ لُ طْ أَ 
ن هذا العامل. نا مِ سْ نا لَ نَّ أَ  ّال إِ يف هذا العامل،  يهِ يا فِ ي حنَْ ذِ الّ  رِّ لسِّ لِ  يقِ مِ العَ 
 فاءٍ صَ يا بِ حْ نَ ة، فَـ يّ لِ اخِ نا الدّ تِ يَّ رِّ حلُِ  يقَ رِ احلقيقة الطَّ  هِ نا هلذِ تُ فَـ رِ عْ مَ  نْ كُ تَ لْ فَـ 
  ة.لَ بِ املقْ  واتِ نَ والسَّ  رِ هُ شْ  األَ يفنا هُ واجِ تُ  وفَ يت سَ ت الّ دِّ حَ التّ  هَ واجِ نُ لِ 
  

 ةَ ايَ وِمح  ،ةيّ بِ رَ العَ  اجلزيرةِ  ةِ دَ يِّ سَ  ةَ فاعَ م شَ كُ نْ مِ  دٍ واحِ  لِّ كُ لِ  سُ مِ تَ لْ أَ 
 ةِ ايَ ِ  ىلإم هُ عَ مَ  قٍ  هُ نَّ َِ  هُ يذَ المِ تَ  دَ عَ ي وَ ذِ الّ  يحَ املسِ  وعَ سُ يَ  بِّ الرَّ 
  .)٢٠: ٢٨نة (مىت زمِ األَ 
  
  .ايعً م مجَِ كُ كايت لَ َر بَـ 
  

  وشيندر الكبّ املطران بول هِ 
 ةيّ بِ رَ العَ  ةِ اجلزيرَ  هِ بْ شِ  وبِ نُ جلَِ  ويلّ سُ الرَّ  بُ ائِ النّ 

 ةيّ بِ رَ العَ  ةِ اجلزيرَ  هِ بْ شِ  مالِ شَ لِ  ويلّ سُ الرَّ  بِّرُ املدَ 
  

  بّ ي الرَّ لّ ، عيد جتََ ٢٠٢٠أغسطس آب/ ٦يب، ظأبو 
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