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أﻟﯾوم أﻹﺛﻧﯾن
 12أﯾﺎر 2014
أﻟﺳﺎﻋﺔ  2:49ﺻﺑﺎﺣﺎ ً
ﻛﺎﻧت أﻟراﺋﯾﺔ ﻗﻠﻘﺔ وﻣﺿطرﺑﺔ ﺟداً وﺗﺑﻛﻲ ﺑﻌدﻣﺎ ﻋﻠﻣت ﺑﺄن ھﻧﺎك ﻗداس ﺷﯾطﺎﻧﻲ )ﻗداس أﺳود(
ﺳﯾﻘﺎم ﻣﺳﺎء أﻹﺛﻧﯾن  12أﯾﺎر  2014ﻓﻲ ﻧﺎدي أﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ھﺎرﻓرد.
ﻛﺎﻧت أﻟراﺋﯾﺔ ﺗﺻﻠﻲ ﺑﺣرارة وﺗﺳﺄل أﻷم أﻟﻘدﯾﺳﺔ وﺗﺗوﺳل ﻣن أﻟرب ﯾﺳوع ﻟﯾظﮭر ﻗدرﺗﮫ وﯾوﻗف
ﺗدﻧﯾس أﻟﻣﻘدﺳﺎت ھذا.
ﻛﺎﻧت أﻟراﺋﯾﺔ ﺗﺗﺄﻟم ﻛﺛﯾراً ﺟﺳدﯾﺎ ً وروﺣﯾﺎ ً ,وظﻠت ﺗﺧطﻲ ذھﺎﺑﺎ ً وإﯾﺎﺑﺎ ً ﻓﻲ أﻟﻐرﻓﺔ أﻟﺗﻲ ﻓﯾﮭﺎ
أﻹﯾﻘوﻧﺎت ,وﻛﺎﻧت ﺗﺗﺳﺎءل ﻛﯾف ﯾﺳﻣﺢ أﻟﻧﺎس ﺑﮭذه أﻹھﺎﻧﺔ ہﻠﻟ وإﺑﻧﮫ أﻟﺣﺑﯾب ﯾﺳوع أن ﺗﺣدث.
وﺑﯾﻧﻣﺎ أﻟراﺋﯾﺔ ﻣﻧﮭﻣﻛﺔ ﺑﺄﻟﺗﻔﻛﯾر ,ﺧطر ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﮭﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻗد ﻗﺎﻟﺗﮫ ﻟﮭﺎ أﻷم أﻟﻘدﯾﺳﺔ وھﺗﻔت ﻗﺎﺋﻠﺔ,
" ﯾﺎ أﯾﺗﮭﺎ أﻟﻌذراء ﺻدﻗت ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﻠت ﺑﺄن أﻟﺷﯾطﺎن ﻣﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ھذا أﻟﻌﺎﻟم".
وﺑﯾﻧﻣﺎ أﻟراﺋﯾﺔ ﺗﻔﻛر ﻓﻲ ھذا أﻟﻣوﺿوع ,ﻓﺈذا ﺑﻧور ﺳﺎطﻊ أﻷﻟوان أﺧذ ﺑﺈﺿﺎءة أﻟﻐرﻓﺔ .أدرﻛت
أﻟراﺋﯾﺔ ﻋﻧدﺋذ ﺑﺄن ھذه أﻷﻧوار ھﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟظﮭور أﻟﻌذراء ﻣرﯾم .ﻓرﻛﻌت أﻣﺎم أﻹﯾﻘوﻧﺔ وﺣﯾﻧﮭﺎ
ظﮭرت أﻷم أﻟﻘدﯾﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ھﺎﻟﺔ ﻣن أﻟﻧور واﻗﻔﺔ ﻓﻲ أﻟﮭواء أﻣﺎم أﻟراﺋﯾﺔ .دﻣوع ﻧوراﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧت
ﺗﺳﯾل ﻣن ﻋﯾون أﻟﻌذراء وﺑﺻوت ﺣزﯾن ﺗﻛﻠﻣت ﻣﻊ أﻟراﺋﯾﺔ وأﻣﻠت ﻋﻠﯾﮭﺎ أﻟرﺳﺎﻟﺔ أﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺑﺧﺻوص ﻓﺿﺎﻋﺔ ھذا أﻟﺗدﻧﯾس ﻟﻠﻣﻘدس وأﻟﻣﻧوى إﻗﺎﻣﺗﮫ ذﻟك أﻟﻣﺳﺎء ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ھﺎرﻓرد.
" ﯾﺎ إﺑﻧﺗﻲ ,أﻧﺎ أﺷﻌر ﺑﮭذا أﻟﻌذاب أﻟذي ﺗﻌﺎﻧﯾﻧﮫ ,وﻟﻛن ﻛﯾف ﻟﻲ أن أﺷﻌر ﺑﻘﻠﺑﻲ ﻋﻧدﻣﺎ أرى إﺑﻧﻲ
وھو ﯾﺗﻌذب أﻣﺎم ﻋﯾﻧﺎي وﻛﺄن إﻋطﺎء ﻧﻔﺳﮫ ﻟﺧﻼص ھذا أﻟﻌﺎﻟم ﻟم ﯾﻛن ﻛﺎفٍ.
أﻟﺷرﯾر ﯾﺗﻘرب وأﻟﻧﺎس ﺗﺗﺑﻌﮫ .إن أﻟﺷﯾطﺎن ﻟﯾس ھو ﻣن ﯾﻌﻣل ھذه أﻟﺷﻌوذة ,ﺑل إن ﻛل ھذه
أﻷﺷﯾﺎء أﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ھﻲ ﻣن ﻋﻣل أﻹﻧﺳﺎن.
ﻛﺛﯾرون ھم أﻟﻧﺎس أﻟذﯾن ﯾﺳﻣﺣون ﻟﮫ )أﻟﺷﯾطﺎن( ﺑﺄﻟوﻟوج إﻟﯾﮭم وﯾﺧوﻟوﻧﮫ ﻟﯾﻣﺗﻠﻛﮭم.
أﯾﺗﮭﺎ أﻹﺑﻧﺔ أﻟﻣوﻗرة ,أطﻠب وأﺗﺿرع ﻣن ھذا أﻟﻌﺎﻟم أن ﯾرﻛﻊ وﯾﺗوﺳل وﯾﺻﻠﻲ ﻟﻛﯾﻣﺎ ﻻ ﯾﺗم ھذا
أﻟﻌﻣل أﻟﺷﻧﯾﻊ .أﻟم أﻗل ﺑﺄﻧﻛم ﺳﺗﻛوﻧون ﺷﮭوداً ﻟﻛﺛﯾر ﻣن أﻟﺑﻼﯾﺎ؟ ھذا ھو أﺣد أﻷﺷﯾﺎء أﻟﺗﻲ ﺗﻛﻠﻣت
ﻋﻧﮭﺎ.

أﺑﻧﺎﺋﻲ ,ﻻ ﺗﺳﻣﺣوا ﻟﻠﺷرﯾر أن ﯾﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻛم ﻷن طرﯾق أﻟﺷرﯾر ﯾوﺻﻠﻛم ﻟﻠﮭﻼك.
ﻛﯾف ﻟﻲ أن أﺗﺿرع وأﺗوﺳل إﻟﯾﻛم ﻟﻛﯾﻣﺎ ﺗﻌودوا؟ أﯾن ھو ﺣب ھذا أﻟﻌﺎﻟم ﻹﺑﻧﻲ؟
إرﺟﻌوا إﻟﻰ إﺑﻧﻲ ﻟﺗﻣﻛﯾﻧﮫ ﻣن ﻣﺳﺎﻋدﺗﻛم ﻗﺑل ﻓوات أﻷوان ).ﯾﺳوع ﯾﺣﺗرم ﺣرﯾﺔ إرادﺗﻧﺎ ,إذ ﻟﯾس
ﺑﻣﺳﺗطﺎﻋﮫ أن ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺧﻼص ھؤﻻء أﻟذﯾن ﯾﺻرون ﻋﻠﻰ رﻓﺿﮫ إﻟﻰ أﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ﺑﺄﻟرﻏم ﻣن ﻛل
ﺟﮭوده ﻟﺧﻼص ﻧﻔوﺳﮭم(".
ﺧﻔت أﻟﺿوء ﺑﺑطء وﻋﻧدھﺎ ﺗوارت أﻷم أﻟﻘدﯾﺳﺔ.
ﻣﻼﺣظﺔ:
ﻣن ﺟراء أﻹﺣﺗﺟﺎج أﻟواﺳﻊ أﻟﻧطﺎق ,ﻗرر ﻧﺎدي أﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ھﺎرﻓرد إﻟﻐﺎء رﻋﺎﯾﺗﮫ ﻟﮭذا
أﻟﺧزي وأﻟﺣﻘﺎرة أﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ أﻟﻘداس أﻷﺳود أﻟﺷﯾطﺎﻧﻲ أﻟذي ﻛﺎن ﻣزﻣﻌﺎ إﻗﺎﻣﺗﮫ ﻣﺳﺎء أﻹﺛﻧﯾن
ﻓﻲ  12أﯾﺎر  .2014ﺷﻛراً ہﻠﻟ ﻋﻠﻰ إﺳﺗﺟﺎﺑﺗﮫ ﻟﺻﻠواﺗﻧﺎ.

