
 أظھر لنا شھامتك وحسن لباقتك واستنكر ھذا العمل المشين: الكاھن يوسف مبارك لنصرهللا
 

 16في تاريخ " ظاھرة تأليه الزعماء: "13في الصفحة " النھار"علّق الكاھن يوسف مبارك على التحقيق في جريدة 
والذي كشف عن سبحات تضم صوراً لحسن نصرهللا إلى جانب قديسين من لبنان، وجاء رد مبارك على  2009 2ك

  : الشكل اآلتي
  

  . آن االوان ان تفھم ايھا المسيحي
  . تقرأ وتفھم اليوم لتعرف ان تميّز غداً آن االوان ان 

  . فالشعب االكثر قراءة ھو االكثر حفاظاً على كرامته
  . آن االوان ان تنتبه بحرص على عرض عقيدتك وشرف ايمانك

  . آن االوان ان يكون كالم هللا مقياس حياتك
  . وحقيقتهاآلب واالبن والروح القدس اله واحد ال انقسام في جوھره : فالعبادة  وحده

يسوع المسيح، وبأقداسه جسده ودمه، تحت شكلي الخبز والخمر، " قّدوس هللا"واإلكرام للقديسين الذين تقّدسوا بتعليم 
  . واسراره كافة

بعھديه، منارة لسفينة عمرنا في ھذه الحياة، اشرعتھا " الكتاب المقدس"فالقداسة في المسيحية ھي، بقدر ما نضع كالم 
  . االم والمصلحة، التي تمتلئ من نسيمات الروح القدس الذي يقودھا الى ميناء الملكوتتعليم كنيستنا، 

بدعة صورة للسياسيين بين صور القديسين، على شعائر مسيحية، " مفبرك"وانت، كائناً من تكون، يا 
 وفي كل االحوال انك تشوه حقيقة قدسياتنا، وتخرق. إما انت جاھل ومتخلّف وإما انت منحظ ومفتن

  "! لحد ھون وبس تّخنتا"وھذا ال نقبله ال جملة وال تفصيالً و... حرمتھا وتدوس على اسمى قيمنا
ان كنت تظن ان ھذا ھو العيش المشترك، فما رأيك لو رفعنا صورة بطريركنا االنطاكي الكلي 

  ! الطوبى، على الصفحة االولى للقرآن او في محراب المساجد؟
ان تحافظ على حرمة قيم الشريك اآلخر وتحترم وتشترك معه في خدمة المصلحة  العيش المشترك ھو عندما تعرف

  . العليا والعامة للوطن، تحت سقف الدولة والقانون، وليس في خلط االمور
وان كانت نيتك االصطياد في الماء العكر، فانتبه جيداً ان ال تصطاد ثعباناً بدل السمكة التي تشتھي ان تُشبع بھا نھم 

  . فتنتك
ان كنت تعلم او ال : وللسيد حسن نصرهللا اقول. فإلى الجميع اتوجه بتحمل مسؤولية ما جرى، ووضع حد لھذه السفاھة

بھذه البدعة، فأظھر لنا شھامتك وحسن لباقتك واستنكر ھذا العمل المشين، بدل ان يقول مسؤول العالقات العامة في 
  . جواب مخز بحقك بقدر ما ھو طعنة لقدسياتنا فھذا" ان ليس للحزب اي تعليق حول الموضوع"حزبك 

الى ھذا الحد وصل بكم االنفتاح حتى : اقول) العلمانيين(وللمسؤولين السياسيين المسيحيين 
  خلّعتم ابواب حصن شرفكم االيماني بصمتكم وعدم ابداء تحفظاتكم واستنكاراتكم؟ 

 ً ه ويجب وضع النقاط على الحروف وھذا التعدي على الموضوع ال يُستھان ب: وللدولة وجميع مسؤوليھا اقول ايضا
  . القيم ال تقل خطورته عن اي عدوان حربي

فبكل صراحة الى حد الجرأة اردت الرد والتعليق كي ال يشمت بنا التاريخ واالجيال القادمة، فالذي ال يحترم قدسياته 
واجب ومسؤولية فالذي يستحي بيسوع وبااليمان ويدافع عنھا ال يقدر ان يطلب من اآلخرين احترامھا، وبالتالي عندنا 

  "! لحد ھون وبس: "وانا ال استحي ان اردد واقول. به سيستحي به يسوع في الملكوت كما يقول في انجيله الطاھر
 

  الخوري يوسف مبارك
   
 


