أهال وسه ً
ال للجميع في رسالة أيا ّر
٢٠١٨
الطعام تحت عالمة العهد

في البدء أعطى اهلل بركة لآلنسان لِيعيش عهدا ً
مع األرض ،الحيوانات  ،النباتات:
حل ،وال تخشى
» تضحك على الخراب وامل َ ْ
وحوش األرض الن لك عهدا ً مع حجارة الصحرآء،
ووحوش الصحرآء تساملك .فتَعَلُم أ ّ
ن خيمتك
منِزلكك وال تفِقد منه شيئا ً) « .أيوب
آمنة وتتعّهد َ
(٢٢ ،٥
في هذا العهد يريدنا اهلل أن نكون ُمنتجني وأن
نمأل األرض وفي يسوع ميت وقائم من األموات ُيجِّدد
عهده معنا بال نهاية .ولكن منذ القرن العشرين تّم كسر
هذا العهد بسببنا ومات اآلنسان بسمومه .ملاذا؟ » و
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عهده معنا بال نهاية .ولكن منذ القرن العشرين تّم كسر
هذا العهد بسببنا ومات اآلنسان بسمومه .ملاذا؟ » و
لم يقولوا بقلوبهم  » :لِنَ َ
ب إلَهنا الذي
خف الّر ّ
يعطي املطر في الربيع والخريف في وقته،
يحفظ لنا أسابيع الحصاد املفروضة « .أثامكم
ست هذه وخطاياكم منعت الخير
عَك َ
َ
عنكم « )إرميا ( ٢٤ ،٥
ب األرض لإلنسان لكي ُيثِمرها وال
أعطى الر ّ
للفالحني فقط لكن لكل فرد! يجب أن يكون لكل عائلة
حديقة من الفواكه والخضروات » :إنّي قد أعطيتُكم
كل بقل ُيبِرزُ ِبرزآ ً على وجه كّل األرض وكل شجر
فيه ثمُر شجٍر يبِرُز ِبرزا ً  :لكم يكون طعاما ً «
بعد حرب االمم من  ٤٥ -٣٩يعرف االنسان
معركة روحية حقيقية مع
الطعام .من جهة اآلنتاج ،إرتفعت رياح الجنون ،مع
املواد الكيميائية ،آضطرابات الغدد الصماء ،الكائنات
املعدلة وراثيا ،النشاط اإلشعاعي ،األسمدة،
امل َضادات الحيوية ،املعدات الكبيرة .وأيضا ً من جهة
» الصحن « ،يعيش اإلنسان تغييرا ً جذريا ً في كيفية
إطعام نفسه » .الطعام الغير صّحي « « ،الغذاء
الصناعي ،السكر ،الغلوتني ،املشروبات الحلوة ،الخ…
النتيجة هي واضحة على جانب األرض :مزارع يقتل
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الصناعي ،السكر ،الغلوتني ،املشروبات الحلوة ،الخ…
النتيجة هي واضحة على جانب األرض :مزارع يقتل
نفسه كل يومني ٩٠ .باملئة من األراضي املحروثة
أصبحت ميتة بيولوجيا ً.
ُيقال أّن املاء هي الحياة ،ولكن املياه كالطعام
تتسمم بسبب املبيدات ،هرمون االستروجني وغيرها من
منتجات الصناعة الغذائية الزراعية .أخيرا في الطرف
اآلخر من السلسلة ،االنسان املهمل في طعامه،
االمراض إنفجرت في جميع املجاالت ) إجهاد ،
سرطان ،أمراض هرمونية ،أمراض املناعة الذاتية
الخ…(
بمباركة الخالق )في التكوين( يسيطر اإلنسان على
الخلق .مما يعني أّنه مبارك وكل شيء ُيثِمر إذا كان
يحترم العهد ،أّنه ملعون وغير سعيد إذا آنحرف عن
ذلك .لِن ُدرك أّن كل شيء مرتبط  ،كما قال لنا البابا في
»  » « laudato siال توجد أزمتان منفصلتان ،أزمة
بيئية وأخرى إجتماعية ،ولكن أزمة إجتماعية-
بيئية واحدة معقدة « إذا صّوتنا قوانينا ً ضد عهد
الحياة ،مثل اليوجينا،القتل الرحيم ،اإلجهاض الخ..
ستكون إنعكاسات على الطبيعة :املناخ ،الحشرات،
الطيور ،أنواع الحيوانات ،ديدان األرض ،النباتات،
بيولوجيا التربة تبكي وتصرخ ِبصمت أوال و إخيرا ً تنتهي
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الطيور ،أنواع الحيوانات ،ديدان األرض ،النباتات،
بيولوجيا التربة تبكي وتصرخ ِبصمت أوال و إخيرا ً تنتهي
بإالختفاء من الخليقة.
دعونا أن نكون رجال ونساء األمل الّن تجديد الروح
ث عمليا ً أرضا جديدا ً )بشكل
القدس موجود وهو ُيحِد ُ
ملموس( ،و سماوات جديدة  ،إذن حكمة مجددة .دعونا
نعود إلى عهدنا بني الخليقة واإلنسان .عندها ستتّم
تنقية املاء من كل تلوث و األمراض التي تدعى من
الحضارة ،قد تختفي.
ال ننسى أن نبارك أرضنا وطعامنا اليومي بصالة
املالك والطقوس والبركة قبل كل وجبة للداللة على العهد
الجديد .حتى نمجد الخالق بالطعام وللطعام .ليتنا نورث
هذه الحكمة الطفالنا والوالد اطفالنا.
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