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أيّها اإلخوة واألخوات األعزّاء، صباح الخير!

نقترب من عيد الفصح السرّ األساسيّ إليماننا. يخبر إنجيل يوحنّا – كما سمعنا – أنّه وقبل أن يموت ويقوم من أجلنا،
قام يسوع بتصرُّفٍ حُفِرَ في ذاكرة التّالميذ: غسل األرجل. تصرّفٌ غير متوقّع ومذهل، لدرجة أنّ بطرس لم يشأ أن
يقبله. أريد أن أتوقّف عند كلمات يسوع األخيرة: "أَتَفهَمُونَ ما صَنَعتُ إِليكم؟... فإِذا كُنتُ أَنا الرَّبَّ والمُعَلِّمَ قد غَسَلتُ

أَقدامَكم، فيَجِبُ علَيكُم أَنتُم أَيضاً أَن يَغسِلَ بَعضُكم أَقدامَ بَعض" (يو ۱۳، ۱۲. ۱٤). بهذا الشكل يدلّ يسوع تالميذه إلى
الخدمة كدرب ينبغي إتّباعها لعيش اإليمان به وتقديم شهادة لمحبّته. إنّ يسوع نفسه قد طبّق على ذاته صورة "خادم

الله" التي استعملها النبيّ أشعيا. هو الربّ وقد جعل من نفسه خادمًا!

      من خالل غسله ألرجل التّالميذ أراد يسوع أن يُظهر أسلوب تصرّف الله تجاهنا ويعطي المثل لـ "وصيّته الجديدة"
(يو۱۳، ۳٤) بأن نحبّ بعضنا بعضًا كما أحبّنا أي باذالً حياته من أجلنا. ويكتبه يوحنا نفسه في رسالته األولى: "وإِنَّما عَرَفْنا

المَحبَّة بِأَنَّ ذاكَ قد بَذَلَ نفْسَه في سَبيلنِا. فعلَينا نَحنُ أَيضًا أَن نَبذُلَ نُفوسَنا في سَبيلِ إِخوَتِنا... يا بَنِيَّ، ال تَكُنْ مَحبَّتُنا
بِالكالم وال بِاللِّسان بل بالعَمَلِ والحَقّ" (۱ يو ۳، ۱٦. ۱٨).

      لذلك فالمحبّة هي خدمة ملموسة نقدّمها لبعضنا البعض. والمحبّة ليست بالكالم وإنما باألعمال والخدمة؛ خدمة
متواضعة نقوم بها في الصّمت والخفاء كما قال يسوع نفسه: "فال تَعلَمْ شِمالُكَ ما تَفعَلُ يَمينُكَ" (متى ٦، ۳) وهذا األمر

يتطلّب أن نضع في متناول الجميع المواهب التي منحنا إيّاها الرّوح القدس لكي تتمكّن الجماعة من النموّ (را. ۱ كور
۱۲، ٤-۱۱). وبالتالي يُعبّر عنه في مقاسمة الخيور الماديّة، لكي ال يكون أحد في العوز. إنّ المقاسمة والتكرُّس لمن

هو في العوز هو أسلوب حياة يقترحه الله على العديد من غير المسيحيّين كدربِ بشريّة حقيقيّة.

      وأخيرًا ال ننسينَّ أنّه من خالل غسله ألرجل التّالميذ وبسؤاله لهم أن يفعلوا مثله، دعانا يسوع أيضًا لنعترف بنواقصنا
لبعضنا البعض ونصلّي من أجل بعضنا البعض لكي نعرف كيف نغفر من قلبنا. بهذا المعنى نتذكّر كلمات القدّيس
أوغسطينوس األسقف عندما كتب: "ال يستخِفَّنَّ المسيحيّ من القيام بما قام به المسيح. ألنّه عندما ينحني الجسد

وصوالً إلى قدميّ األخ، يتَّقِد في القلب الشّعور بالتواضع أو يتغذّى إذا كان قد وُجِدَ قبالً... لنغفر ذنوب بعضنا البعض
وليصلّي بعضنا من أجل أخطاء البعض وهكذا وبطريقة ما نغسل أقدام بعضنا البعض". الحب والمحبّة والخدمة،
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مساعدة اآلخرين وخدمتهم: هناك العديد من األشخاص الذين يصرفون حياتهم هكذا في خدمة اآلخرين. في األسبوع
الماضي وصلتني رسالة من شخص كتب فيها أنه يشكرني على سنة الرحمة ويطلب مني أن أُصلّي من أجله لكي يكون

أقرب من الرب؛ وحياة هذا الشخص هي االهتمام بأمّه وأخيه، األم مسنة طريحة الفراش، ال تزال في كامل وعيها
ولكنّها ال تستطيع أن تتحرّك وأخاه معاق على الكرسي المتحرّك. وبالتالي فحياة هذا الشخص هي الخدمة

والمساعدة، وهذه هي المحبة! عندما تنسى ذاتك وتفكّر باآلخرين: هذه هي المحبة! وبغسل أرجل تالميذه يعلّمنا
الرب أن نكون خدامًا كما كان هو خادمًا لكل واحد منّا.

      إذًا أيّها اإلخوة واألخوات األعزّاء، أن نكون رحماء كاآلب يعني إتّباع يسوع في درب الخدمة.

 

* * * 

Speaker:

أيّها اإلخوة واألخوات األعزّاء، نقترب من عيد الفصح السرّ األساسيّ إليماننا. ويخبر إنجيل يوحنّا أنّه وقبل أن يموت
ويقوم من أجلنا، قام يسوع بتصرُّفٍ حُفِرَ في ذاكرة التّالميذ: غسيل األرجل. فمن خالل غسله ألرجل التّالميذ أراد يسوع

أن يُظهر أسلوب تصرّف الله تجاهنا ويعطي المثل لـ "وصيّته الجديدة": بأن نحبّ بعضنا بعضًا كما أحبّنا أي باذالً حياته
من أجلنا. لذلك فالمحبّة هي خدمة ملموسة نقدّمها لبعضنا البعض. خدمة متواضعة نقوم بها في الصّمت والخفاء كما

قال يسوع نفسه: "فال تَعلَمْ شِمالُكَ ما تَفعَلُ يَمينُكَ" وهذا األمر يتطلّب أن نضع في متناول الجميع المواهب التي منحنا
إيّاها الرّوح القدس لكي تتمكّن الجماعة من النموّ. وأخيرًا ال ننسينَّ أنّه من خالل غسله ألرجل التّالميذ وبسؤاله لهم أن
يفعلوا مثله، دعانا يسوع أيضًا أن نعترف بنواقصنا لبعضنا البعض ونصلّي من أجل بعضنا البعض لكي نعرف كيف نغفر

من قلبنا. إذًا أيّها اإلخوة واألخوات األعزّاء، أن نكون رحماء كاآلب يعني إتّباع يسوع في درب الخدمة.

 

* * *

 

Santo Padre:

Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal
Medio Oriente! Cari fratelli e sorelle, il servizio è la via da percorrere per vivere la fede in Gesù e
dare testimonianza del suo amore. Il Signore vi benedica!

 

* * *

Speaker:

أُرحّبُ بالحجّاجِ الناطقينَ باللغةِ العربيّة، وخاصةً بالقادمينَ من الشّرق األوسط. أيّها اإلخوةُ واألخواتُ األعزّاء، الخدمة
هي الدّرب التي ينبغي إتّباعها لعيش اإليمان بيسوع وتقديم شهادة لمحبّته. ليبارككُم الربّ!
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* * *
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