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قصة الشابة فيرونيك آنتال

" إن مشيئة ﷲ إنما ھي تقديسكم" )الرسالة األولى إلى أھل تسالونيكي الفصل  4اآلية  3والرسالة
إلى أھالي أفسس الفصل األول اآلية .(4

ت  Nisiporestiمن مقاطعة
ولدت فيرونيك آنتال في  7كانون األول  1935في قرية نيشيبورش ِ
ت  .Botestiوالدھا جورج وإيف  ،Eveوھي البكر لعائلة وضيعة من الفالحين ،مؤلفة من أرﺑعة
ﺑوتش ِ
أوالد ،شملھا ﷲ ﺑعطفه وﺑركاته ،وھي تعيش على أرض مولديفيا  Moldavieالجميلة .نالت س ّر
المعموديّة في اليوم التالي لوالدتھا أ ّ
ي في  8كانون األول ،عيد الحبل ﺑال دنس ،في كنيسة ِھلَ ُوتِ ْشتي
 ،Halaucestiفي رعية رومانو الكاثوليكيّة ،على يد األب فيليكس رفائلّي  ،Felix Rafaelliوسميت
فيرونيك تيمنا ً ﺑذكرى عمتھا التي توفيت في سن الطفولة.
وعندما ﺑدأت ﺑالتلفّظ ﺑبعض الكلمات ،أخذت والدتھا وخاصة ج ّدتھا زر◌َ فينا  Zarafinaتعلّمانھا
الصالوات األساسية .واستناداً إلى أقوال أفراد عائلتھا وﺑعض عارفيھا منذ طفولتھا ،فإن فيرونيك كانت

قوية البنية ،أنيسة المعشر ،تقيّة ،وذكية .وكانت تلعب ﺑكل سرور مع أوالد الجيرة وال تنسى أﺑداً المشاركة
ت  Nisiporestiالصغيرةّ ،
الجذاﺑة.
مع والديّھا وج ّدتھا ﺑالصلوات في كنيسة قرية نيشيبورش ِ
دخلت مدرسة القرية اإلﺑتدائية في سن الساﺑعة ،حيث تعلمت القراءة والحساب ،وأخذت تكتشف
ّ
السن لم يالحظ أحد شيئا ً غير عادي في تصرفاتھا سوى
أسرار اآلداب والجغرافيا والتاريخ الخ ...في ھذا
ش ّدة تقواھا وورعھا نحو يسوع في القرﺑان المقدس ،ونحو أ ّمه القديسة مريم العذراء.
في نھاية المدرسة االﺑتدائية ،ﺑدأت فيرونيك تھتّم ﺑشؤون الحياة اليومية .كانت تساعد والدتھا في
المنزل .تعلّمت غزل الصوف ،وخياطة األثواب الفلكلوريّة لألعياد .وكانت تحرث األرض مع عائلتھا
والجيران.
ت ،وانتمت إلى األخوية
ل ّما ﺑلغت السادسة عشرة من عمرھا ،تسجلت في جوقة كنيسة نيشيبور ْش ِ
المري ّمية التي أسّسھا القديس مكسيميليان كولب  Maximilien Kolbeوﺑعض األخوة الفرنسيسكان،
ومن ﺑينھم األخ جوزيف ﺑيار ماري ﺑال  ،Joseph Pierre – Marie Palالذي ولد في نفس قرية
فيرونيك.
ومنذ ذلك الحين ﺑدأت فيرونيك تف ّكر ج ّديا ً ﺑمستقبلھا .كانت تو ّد االلتحاق ﺑدير رھبانية راھبات
أسّيزي المرسالت ،الكائن في ﺑلدة ِھلَ ُوتِ ْشتي  ،Halaucestiوقد ﺑاءت محاولتھا ﺑالفشل ،ألنه ﺑحلول
الدكتاتوريّة الشيوعية ،الغيت كل الرھبنيّات والجمعيّات الكاثوليكيّة في البالد ،وأقفلت أديرتھم.

"راھبة بدون دير"

لما رأت ﺑأنه يستحيل عليھا استجاﺑة رغبة ﷲ ،وتحقيق دعوتھا ﺑأن تصبح راھبة ،لم تفقد األمل
دونيا
وأخذت تحاول إيجاد وسيلة ما لتحقيق ھذه الدعوة .أصغت إلى نصيحة رئيسھا الروحي ،األب لويس ِ
 ،Doneaوانخرطت في جمعية ِعلمانيّين تاﺑعين لقانون رھبانية الفرنسيسكان ،ونذرت العفّة س ّراً.
ولتكرّس نفسھا كلّيا للحياة الروحيّة ،ﺑَنَت حجرة ضيقة ﺑالقرب من منزل والديھا ،وكانت تلجأ إليھا عندما
تسنح الظروف.
ال تتخلف عن القداديس .وإذا لم تقدم الذﺑيحة اإللھية في القرية يوما ً من األيام ،فإنھا تستيقظ في
الساعة الراﺑعة صباحاً ،وتذھب إلى أﺑرشية ِھلَ ُوتِشتي ،البعيدة حوالي ثمانية كيلومترات ،مع ﺑعض الرفاق،
لحضور الق ّداس .ھذا الغذاء الروحي يعطيھا الشجاعة والقوة لترتقي روحياً ،ﺑالرغم من كل الصعاب
اليومية في الحياة.
غالبا ً ما كانت تفصح أمام رفاقھا عن رغبتھا في الصعود إلى السماء ،وتقول لھم ﺑأن لديھا إحساسا ً
قويّا ﺑأنھا ستصبح ق ّديسة ،وال تتر ّدد ﺑأن تقوم ﺑالمستحيل لھذه الغاية .ﺑاإلضافة إلى القداس ،فإنھا تشارك
كل نھار خميس ﺑعبادة القرﺑان المقدس ،في قريتھا .تصلي المسبحة كلما تيسّر لھا ذلك ،وتصلّيھا أيضا ً من
أجل الكنيسة .وكانت ّ
تغذي حياتھا الروحية ﺑقراءة الكتب المق ّدسة.
الصالة وحبّ ﷲ يتحقّقان في حبّ القريب .لذلك كانت تسامح الذين يسيئون إليھا .تزور المرضى
والمسنّين الذين ال معين لھم ،وتأخذ ﺑين ذراعيھا األوالد الصغار الذين أنھك التعب أ ّمھاتھم ،وتقبلّھم ﺑكثير
من الحنان .كما تعلّم األوالد الصالة ليتحضرّوا جيداً للمناولة األولى.
تمضي السنوات وإيمانھا يزداد قوة .ھذا اإليمان الذي سوف تھب حياتھا من أجله ﺑعد حين.

مساء  23آب ،ذھبت إلى ِھلَ ُوتِ ْشتي مع جمع من الصديقات ،ﺑمناسبة س ّر التثبيت الذي سيجري في
اليوم التالي .في ھذا اليوم ،شاركت في الق ّداس ،حيث ثبّت المطران ﺑيار ﺑِ ْل ْشكا  Pierre Plescaعدداً
كبيراً من فتيان الرعيّة .وقالت إحدى الصديقات التي قدمت معھا من القرية" ،إن فيرونيك كانت شاحبة
وشاردة الذھن خالل الق ّداس اإللھي" .ھل كانت تتوقع المصير الذي ينتظرھا؟ ﷲ وحده يعلم!
في نھاية الق ّداس ،ساعدت فيرونيك ﺑترتيب كل شيء في ال َس ْك ِر ْستِيّا ،ثم ذھبت لتناول الطعام عند
ّ
منھن أن يذھبْن قبلھا ،وھي
إحدى صديقاتھا في ِھلَ ُوتِ ْشتي .عند المساء أرادت صديقاتھا العودة ،فطلبت
سوف تلحق ّ
ﺑھن.
ت .في الطريق ،تو ّكلت على ﷲ ،وأخذت
ﺑعد وقت قليل ،و ّدعت صديقاتھا ،وتوجّھت إلى نيشيبور ْش ِ
تقطع مسافة الكيلومترات الثمانية التي تفصلھا عن ﺑيتھا ،والمسبحة في يدھا .ما كادت تجتاز نصف
الطريق ،حتى التقت ﺑالشاب ﺑول موكانو  ،Paul Mocanuالذي كان يضمر نوايا شريرة نحوھا ،وأخذ
يتف ّوه أمامھا ﺑكلمات سفيھة وﺑذيئة .حاولت فيرونيك ان تك ّمل طريقھا ،فاعترضھا وأخذ يدفعھا نحو حقل
من الذرة قرب ﺑئر فَ ْن ِكياوا  ،Vingheauaوحاول االعتداء عليھا .ول ّما لم يحصل على مبتغاه ،طعنھا
ﺑس ّكين اثنتين وأرﺑعين طعنة ،وتركھا ملقاة على األرض ﺑال حياة.
في اليوم التالي ،وجدھا ﺑعض القرويين وھم ذاھبون إلى حقلھم للحراثة ،ميتّة ،ملطخة ﺑالدماء،
وجھھا ﺑاتجاه األرض ،والمسبحة في يدھا ،وإشارة للصليب صنعت من الذرة ،على ظھرھا .ﺑاستطاعتنا
الحبل ﺑال دنس  -وأن فيرونيك أحبّت أ ّم
القول أن السيدة العذراء أحبتّھا  -وقد ولدت فيرونيك يوم عيد َ
المخلّص كثيراً ،وقد ماتت والمسبحة في يدھا وكأنھا سالح.
ﺑعد مجيء الشرطة ،والتحقيقات واإلجراءات الالزمة ،نقلت إلى منزلھا حيث شرّحھا طبيبان ،وقد
ﱢ
ومت عذراء" .وھذا إثبات وتأكيد ﺑأن
ت عذراء
صرّح واحد منھما قائالً" :سعيدة المرأة التي انجبتكُ .ول ْد ِ
المجرم لم يَنل غايته.
انتشر خبر وفاتھا في القرية والقرى المجاورة ،لدرجة أن نھار جنازتھا في  27آب ،لم تسع كنيسة
ت الصغيرة ،ھذه الجماھير الغفيرة.
نيشيبور ْش ِ
ِ

"القديسة فيرونيك".
ت والقرى المجاورة .غداة وفاتھا ،كان كلّھم يقولون" :لقد
ھكذا يسّميھا المؤمنون في
نيشيبور ْش ِ
ِ
عاشت كق ّديسة وماتت كق ّديسة" .ومنذ ذلك الحين ،أخذ األوالد والشباب والناس من كل عمر ووضع
اجتماعي أو ديني ،يتوافدون إلى قبرھا ،ومكان اغتيالھا ،طالبين أن تتشفّع لھم وتساعدھم .وقليلة ھي
الصلوات التي لم تُستَجب.
سيرة ھذه الشاﺑة المسيحيّة ،التي فضّلت الموت على فقدان عفّتھا ،أخذت تنتشر وتشيع أكثر فأكثر.
ت
اﺑتداء من العام  ،1980ﺑدأ األب انطوان دميتِر  ،Antoine Demeterكاھن رعية ﺑارْ تيتِ ْش ِ
 Barticestiوھي قرية ﺑالقرب من نيشيبورشت ،ﺑتجميع الشھادات واألدلّة من مختلف المؤمنين في
نيشيبورشت ،ومن الذين طلبوا شفاعة فيرونيك .واھت ّم ايضا ً ﺑترتيب وتنظيم مكان استشھادھا ﺑوضع
"
ِ
صليب وإقامة حديقة أزھار.

سنة  ،2003وكانت أخبار قداستھا قد انتشرت وع ّمت ،قام الشعب المسيحي والذين عرفوھا جيّداً،
ترشكو  ،Damien Patrascuالملتمس ومق ّدم طلب القداسة ،قاموا ﺑمسعى لدى
وﺑمساعدة األب دميان ﺑَ َ
إياش"  ،IASIالذي وافق وتقدم ﺑدعوى
المطران ﺑيار ِغر ِغل  ،Pierre Gherghelمطران أﺑرشية " ِ
لجمع المعلومات عن حياة ،وفضائل ،وصيت قداسة ،واستشھاد خادمة الرب فيرونيك آنتال.
نيشيبور ْشت،
في  25تشرين الثاني  ،2003وفي أﺑرشيّة "انتقال السيدة العذراء إلى السماء" في
ِ
وفي حضور عدد كبير من الكھنة والمؤمنين ،جرى البدء ﺑالدعوى المشار إليھا.
ولغاية اليوم التأمت المحكمة عدة مرات ،واستمعت إلى إفادات العديد من الشھود .الدعوى
ّ
والملف مع كل المستندات أُرسل إلى " َمج َمع قضايا القداسة
األﺑرشيّة انتھت في  11تشرين الثاني ،2006
والق ّديسين" ،حيث يُستكمل البحث والتحقيق الضروريان إلثبات قداسة ھذه الفتاة ،وتعميم قداستھا على
العالم أجمع.
وحتى ھذا الوقت ،يطلب من كل مؤمن أن يصلّي ويتضرّع إلى الربّ ﺑان تعترف أ ّمنا الكنيسة
ﺑأسرع وقت ،ﺑقداسة خادمة الرب ،فيرونيك أنتال

صالة
أيھا الرب اإلله ،القادر على كل شيء ،أننا نمج ّدك ،ونشكرك على ن َعمك ،ألنك أعطيت خادمتك
فيرونيك آنتال القوة للمحافظة على عفّتھا وطھارتھا ،لقاء حياتھا وسفك دمھا .وھكذا أصبحت مثاالً حقيقيا ً
وصادقا ً لإليمان .ق ّدمت حياتھا ﺑكل سرور للرب يسوع ،ﺑطھارتھا وصلواتھا الدائمة .وقد اﺑقت على نور
مشعلھا مضاء ﺑانتظار لقائھا يسوع المسيح.
أننا نصلّي ونتضرّع إليك ،أيھا الربّ األزل ّي المبارك ،ﺑأن تجعل خادمتك جديرة ﺑھالة القداسة ،وأن
تصبح مثاالً حيّا وحقيقيا ً لإليمان المسيحي الصحيح ،وأن تساعد وتم ّد ﺑالقوة الشباب في سعيھم إلى الكمال
والسعادة الحقيقية.

طبعت ﺑموافقة المطران ﺑيار ِغر ِغل  Pierre Gherghelمطران
اياش IASI
في  22أيار2002
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