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 2020أّسيزي، آذار/ مارس 
 

 أعّزائي،
 

في الصين ومن أجل العديد من الشعوب  فيروس الكورونا ن أجل األشخاص المصابين بينا في الشهر الماضي مصلّ 
إذ انا التي تتحدّ  تساؤالتهناك العديد من ال  ه.العالم كلّ الوباء عّم آلن ا  و .ة والثقافات التي تعيش فيهاوالمجموعات العرقيّ 

 شعوبر أيًضا على ال التي تؤثّ  ،ةفي مواجهة الحاجة الماسّ  .ةضعف المجتمع القائم على الرفاهية واالستهالكيّ  نالحظ
. حدين يمكننا البحث عن مخرجوفقط من خالل البقاء متّ  ،هنفس ندرك أننا جميًعا على القارب األكثر صالبة اقتصادًيا،

الديانات األخرى الذين يريدون االنضمام إلينا في  من خوةاإلعلى يضًا أ سالم نريد أن نبني؟ نقترح هذا السؤال  يّ أ 
تذهب أفكارنا إلى يسوع الذي  ،بينما نعيش وقًتا خاًصا للتوبة مع الصوم الكبير ،يننا نحن المسيحيّ يل إالنسبة ب .الصالة

 .الضائعةة رحمة هللا وجمال األخوّ غمرة ليعيد لنا  ،آالم البشرية أخذ على عاتقه كلّ 
 

ًا أو على كو متر شخص  الذي ال يترك أيّ  ،جاه التضامن الحقيقيفي اتّ  ،بالدعوة إلى تغيير المسار قلبنا عمقفي نشعر 
ام من مثل تلك التي نعجب بها في هذه األيّ  ،التعبير عنه في إيماءات صغيرة أو كبيرة الهامش. تغيير في المسار يتمّ 

 ة أولئك الذين يعملون في الخطّ وخاّص  ،من أنفسهم لخدمة اآلخرين قسممون أفضل في كثير من الذين يقدّ  ،ةاألزم
  .األمامي إلنقاذ األرواح

 
 للدفاع عن أنفسنا ضدّ  ،لندخل كّلنا على الخطّ فقد حان الوقت  ،ع العالم على ركبتيهرك  فيروس" قادًرا على أن ي  إذا كان "

" فيروس الكورونا " ن "الفيروسات" األخرى التي تنتج سيناريوهات الحرب والعنف والالمباالة. إنّ هذا الفيروس والعديد م
التزام جميع  ذكرى  وهو يوم يحيي ،. في اليوم السابع والعشرين من الشهر هذا يمكن أن ت هزموجميع "الفيروسات" األخرى 

 ق من نقطة إلى أخرى على هذا الكوكب. كتب بولسدع صلواتنا تتألّ لن ،ين على وجه األرض بالسالمالزعماء الدينيّ 
د الكوكب نحو خطوات حاسمة الذي يهدّ  العالميّ  الوباء يدفعنال هللا".  من يحبّ شيء يساهم في خير  "كلّ  أنّ  الرسول

 .ةحادا وأخوّ لتحقيق عالم أكثر اتّ 
 
 السالم الربّ  ميمنحكل 

 دومينيكو سوّرنتينو، األسقف +
 


