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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ةرثؤملا ةحوللا يف مويلا لّمأتن ،ةخوخيّشلا عوضوم يف ّيحيسملا ميلعّتلا ةريسم يف
ناعمس امه ،نّسلا يف نيَريبك نَيصخش انل مّدق يذلا ،ّيليجنإلا اقول سيّدقلا اهمسر يتلا
هللا ةرايزل امهراظتنا وه ،ملاعلا اذه ارداغي نأ لبق ،ةايحلا ديق ىلع امهئاقب ببس ناك .ةّنحو
هّنأ ،سدقلا حوّرلا نم قباس ّيحوب ،ناعمس فرع .عوسي يأ ،هللا امهروزي نأ نارظتني اناك .امهل
اهسفن سّركتو موي ّلك لكيهلا ىلإ دّدرتت ةّنح تناكو .حيسملا ىري نأ لبق تومي نل
ليوّطلا امهراظتنا ألم يذلا ،عوسي لفّطلا يف ّبّرلا روضحب امهالك فرتعا .هتمدخل
عوسي عم ءاقل وه دهشملا اذه .ةايحلل امهعادو ةعاس ىلع ةنينأمطو ءافص ىقلأو ،ةيزعّتلاب
.هعادوو

ةّيويحلاب نيَئيلملاو ،نّسلا يف نْيَمِّدقتملا نْيَصخشلا نْيَذه نم مّلعتن نأ اننكمي اذام
؟ةّيحورلا
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سدقلا حوّرلا ّنأ ملعن نحن ،ّمث .ساوحلا يّقنت راظتنالا يف ةنامألا ّنأ مّلعتن نأ اننكمي
“قلاخلا حوّرلا اهّيأ َّمله” ةميدقلا ةمينرتلا يف .ساوحلا ريني هّنإ :يلي ام ديدحّتلاب لعفي
(Veni Creator Spiritus)، َساوحلا ئضأ" :لوقن ،مويلا سدقلا حوّرلا روضح اهب بلطن انلز ام يتلا
ساوح لقصَي :اذه لعفي نأ ُرداق حوّرلا .انساوح ءيضأ ،انساوح ءيضي اًرون لعشأ ."رونلاب
،ىرخأب وأ ةقيرطب ،فعضُت ةخوخيّشلا .دسجلا ساوح حارجو ةّيدودحم نم مغّرلا ىلع ،سفّنلا
يف تسّرمت يتلا ةخوخيّشلا ،كلذ عمو .رثكأ ٌّمصأ ٌدحاوو ،رثكأ ىمعأ ٌدحاو :دسجلا ةّيساسح
اهيدل نوكيس ،هلابقتسال اًدادعتسا رثكأ نوكتس لب ،هروبع عّيضت نل ،هللا ةرايز راظتنا
نأ وه ّيحيسملا فّرصت نأ رّكذتنل .رميس امدنع عوسي ّبّرلا لابقتسال ربكأ ةّيساسح
لاق .لضفأ نوكن نأ ىلإ انوعديو ،ماهلإب انتايحب رمي هّنأل ،عوسي ّبّرلا تارايزل هّبنتي
.“ّرمي هعدأو ظحالأ اّلأ فاخأ ،معن” - “؟فاخت اذامل” - “ّرمي امدنع هللا فاخأ” :سنيطسغأ سيّدقلا
.ةّنحو ناعمس عم لعف امك ،عوسي ّبّرلا انروزي ىّتم مهفنل انساوح ئّيهي يذلا وه سدقلا حوّرلا

سيساحأب عّتمتت ةخوخيش ىلإ ةجاحب نحن :ىضم ٍتقو ّيأ نم رثكأ اذه ىلإ مويلا ةجاحب نحن
ةيآلا .حيسملا عوسي يه يتلا ،هللا ةيآ ىلع لب ،هللا تايآ ىلع فّرعتت نأ ةرداقو ،ةّيح ةّيحور
،2 اقول) "ضْفَّرلِل ةَضَّرَعُم ةَيآ" وه - هّنأل ةمزأ يف انعضي عوسي :اًمئاد ،ةمزأ يف انعضت يتلا
ةمزأ يف نوكن نأ :ال ،ةرورّضلاب نزحلا انل لمحت ال ةمزألا ّنأل .حرفلاب انألمت اهّنكلو - (34
ةّيحورلا ساوحلا نادقف .حرفلاو مالّسلا نايحألا نم ريثك يف اذه انيطعي ،عوسي ّبّرلا مدخنو
يف ةرشتنم ةمس وه ،ةّيدسجلا ساوحلا لوهذو ةراثإ يف ،ةّيحورلا ساوحلا نادقف – ءيس اذهو –
هيعو مدع ّنأ ىلع عمتجملا يعو مدع يف نمكت هتامس رطخأو ،يدبألا بابّشلا َمْهَو يّمني عمتجم
ساوحلا .انتقو يف ثدحيو اًمئاد ثدح دقل :ثدحي اذهو .رَّدخم هنأ هبتني الو .دايدزالا يف ذخآ
روضح وأ هللا روضح مهفن ىتح حوّرلا ساوحو ةّيلخادلا ساوحلا .ثدحي ام مهفن نأ نود نم ،ةرّدخم
.زّيمت الو ،ةرّدخم يه ّرّشلا

ةّساح لهاجتت نأ كنكمي ،امنيب .ةرشابم كلذ ظحالت ،قوذلا وأ سملّلا ةّساح دقفت امدنع
.حوّرلا ةّساح تدقف كّنأ هبتنت نأ نود نم شيعتو ،ةليوط ةّدم ،كلت حوّرلا ةّساح ،حوّرلا
يحوّرلا ساسحإلا للش .نيّدلا يف وأ هللا يف ريكفّتلا طقف لمشي ال يحوّرلا ساسحإلا
ةّيلوؤسملاو ،فرّشلاو نانحلاو ،ينافّتلاو ةنامألاو ،مدّنلاو لجخلاو ،ةفأّرلاو ةمحّرلا لمشي
مهفت نأ رداق ريغ كلعجي ساسحإلا للش :مامتهالل ريثم رمأ هّنإ .رخآلا عم مّلأتلاو ةّيصخشلا
:يه اذكه .اًئّيس اًرمأ كفارتقا ىلع مدّنلا وأ لجخلاب رعشت نأ رداق ريغو ،ةقفّشلاو ،ةفأّرلا
حبصتو .رومألا هذهب اًّيحور رعشت ال كلعجتو ءيش ّلك طلخت ةرّدخملا ةّيحورلا ساوحلا
عمتجم يف .ةّيحوّرلا ةّيساسحلا هذه نادقفل ىلوألا ةّيحّضلا ،ريبعتلا ّحص نإ ،ةخوخيّشلا
،نيفعضألا هاجت هساسحإ دقفي نأ اّلإ نكمي ال ،ًالّوأ عاتمتسالا لجأ نم ةّيساسحلا سرامي
جامدنالا باطخ ّنإ ،ديكأّتلاب .ةّيساسحلا دقفن اذكهو .نيرصتنملا ةسفانم اًمئاد دوستسو
مل نآلا ىتح هّنكل .“ةعبتملا ةسايسلل” اًبسانم ربتعُي باطخ ّلكل ةجرادلا ةغيّصلا وه
ةّيمنتل دهج كانه ،معن :ةّيعيبط ةروصب اًعم شيعلا قرط يف يقيقح حالصإ يأ عنصي
هؤايحإ يرورضلا نم هّنأ يل ادب يذلا - ةّيناسنإلا ةّوخألا حور ّنكل :ال .ةّيعامتجا ةقفش ةفاقث
ةّيساسحلا دقفن .فحتم يف ...هّنكل ،معن ،هب بَجعُن ،ةهج ىلع عِضُو اًبوث هبشي – مزحبو
.اًرشب انلعجت يتلا حوّرلا تاكرح دقفنو ،ةّيناسنالا

نأ نيرداق نيريثك اًبابش ،رّثأتو ٍركشب ،ظحالن نأ ةّيعقاولا ةايحلا يف اننكمي ،حيحص اذه
ةوجف ،ةوجف كانه :ةلكشملا نمكت ديدحّتلاب انه ،نكل .لماك لكشب ةّوخألا هذه اومرتحي
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يذلا ماعلا فقوملاب لّثمتلا ةرورضو ،ةّيعامتجالا ةقفشلا هذه ءافص ةداهش نيب ،ةبنذم
لعفن نأ اننكمي اذام .اًمامت ةفلتخم ةقيرطب مهسفنأ اوغوصي نأ بابّشلا ىلع ضرفي
؟ةوجفلا هذه ّدسل

ةساسحلا ةخوخيشلل ىرخألا سدقملا باتكلا صصق نم اًضيأو ،ةنحو ناعمس ةصق نم
ةيساسح لعشأ يذلا ّيحولا وه ام .ةمدقملا يف رهظت نأ قحتست ةيفخ ةراشإ كانه ،حوّرلل
ةرايزل ةديكألا ةمالعلا هّنأ ،ةرم لّوأل هْوَأرو ،مه هودلي مل ،لفط يف اوريل ّيحو هّنإ ؟ةنحو ناعمس
لبقي امدنعو .دوهش درجم لب ،ةّيسيئرلا تاّيصخشلا مه اونوكي ال نأ اولبقو .امهل هللا
ام ىلع ريسيس رمألا ،دهاش لثم كراشي نأ لبقي لب ،ةّيسيئر ةّيصخش نوكي اّلأ مهدحأ
نوكي نأ يف ةبغّرلا اًمئاد هيدل ناك نإ نكل .اًدّيج جضنيس ةأرملا كلت وأ لجرلا كلذ :ماري
هللا ةرايز .ةخوخيّشلا لامك وحن ةريسملا هذه هيف اًدبأ جضنت نل اهدنع ،ةّيسيئر ةّيصخش
تاّيصخش اونوكي نأ نوديري نيذلا ةايح يفو ،(ةّنحو ناعمس) امهتايح يف دّسجتت ال
دّسجتي ال هللاف :نوصّلخملا مهّنأ ىلع نورهظي مهلعجت الو ،اًدوهش سيلو طقف ةّيسيئر
شيعلا يف ةبغّرلا نودقفيو ،مهحور نودقفي مهّنإ .يتأيس يذلا ليجلا يف لب ،مهليج يف
ال نيذلا ،ريبكلا نيّيحطسلا ليج هّنإ .ّيحطس لكشب نوشيعي ،ةداع لاقُي امكو ،جضّنلا عم
نم ؟كلذب نوحمسي ال اذامل نكل .حوّرلا ةّيساسحب رومألاب اورعشي نأب مهسفنأل نوحمسي
ّءيس رمأل هّنإ .اهودقف دقل :لعفلاب نوعيطتسي ال مهّنأل ىرخأ ةهج نمو ،لسكلا ببسب ةهج
ةّنحو ناعمس لثم اًخويش دجن امدنع عئار رمأل هّنإ امنيب .حوّرلا ةّيساسح ام ةراضح دقفت نأ
ناذه مهف املثم ،ةفلتخملا فقاوملا اومهفي نأ نيرداقو ،هذه حوّرلا ةّيساسح ىلع نوظفاحي
مول الو ءايتسا يأ امهنم ردصي ملو .حيسملا روهظ وهو امهمامأ ناك يذلا فقوملا ناخيّشلا
ةّيزعتو ريبك لاعفنا امهيف أشن ،كلذ نم اًلدب .هذه نوكّسلا ةلاح يف اناك امدنع ،اذه ىلع
ةيؤر ىلع نيَرداق انوكي نأب ةّيزعتو لاعفنا .امهيف ةّيح ةّيحورلا ّساوحلا تناك امدنع ةريبك
نم ليج يف ىّلجتو دّسجت ٍثدح ببسب ،اًديدبت الو اًعايض نكي مل مهليج خيرات ّنأ نالعإو
.شاعتنالاب رعشي :هعم ثّدحتلل هدافحأ بهذي امدنع ّنسلا ريبك هب رعشي ام اذهو .مهدعب
.مهيلإ يغصن نأ اًّدج ٌّمهمو ،ّنسلا رابك ىلإ بهذن نأ اًّدج ٌّمهم .“انه لازت ام يتايح” :لوقي هّنأكو
بابّشلا نيب اذه جضّنلا لدابتو ،اذه تاراضحلا لدابت ثدحي ىّتح ،مهيلإ ثّدحتن نأ اًّدج ٌّمهمو
.ةجضان ةقيرطب مامألا ىلإ انتراضح مّدقتت ،اذكهو .ّنّسلا رابكو

ةقداص ةداهش ،ةعئارلاو ةعضاوتملا ةداهشلا هذه يطعت نأ نكمي اهدحو ةّيحورلا ةخوخيشلا
نيب دسح ّلك ئفطت حوّرلا ةيساسح يّمنت يتلا ةخوخيشلا .عيمجلا اهب يِدتقَي ةيلاثمو
ةرداغم عم يتأي يذلا ،ةمداقلا لايجألا يف هللا ءيجمل داضم ماهتا ّلكو ،ةنيغض ّلكو ،لايجألا
نّسلا ريبكف :حتفنم باش ىلع حتفنملا ّنسلا ريبكل ثدحي ام اذهو .ةايحلل “نّسلا ريبك”
نآلا” :ةايحلل ةّنحو ناعمس عادو وه اذهو .مداقلا ليجلل هتايح مّلسي هّنكلو ،ةايحلا عّدوي
ةسفانملا رسك ىلع ةرداق ةخوخيشلا يف ةّيحورلا ةّيساسحلا .“مالسب رداغأ نأ يننكمي
هذهب :ةريثك اًرومأ ىّطختت ةيساسحلا هذه .ةيئاهنو ةقداص ةروصب لايجألا نيب عارصلاو
ىلإ سيلو ،ةدحَولا ىلإ نوبهذيو ،هنوزواجتيو ،عارّصلا ىلع ّنسلا رابك بّلغتي ةّيساسحلا
هيلإ ةجاحب نحن مويلاو .هلل دنع نكمم هّنكل ،ناسنإلا ىلع ليحتسم ديكأّتلاب اذه .عارّصلا
نيجضانو ،ءامكح ٍنس رابك ىلإ ةجاحب نحن .حوّرلا جضن ىلإو ،حوّرلا ةّيساسح ىلإو ،اًريثك
!ةايحلا يف ءاجّرلا اننوحنمي حوّرلاب
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*******

 

(30-25 ،2) اقول ِسيّدقلل ِحيسملا َعوسي انِّبَر ِليِجْنإ ْنِم

ٌلِزان ُسُدُقلا ُحوُّرلاو ،ليئارسِإل َجَرَفلا ُرظَتنَي ،ناعمِس هُمسا ٌّيقَت ٌّراب ٌلُجَر َميلَشَروُأ يف َناكو
ىتَأف .ّبَّرلا َحيسَم َنِياعُي نَأ َلبَق َتوملا ىرَي ال هَّنَأ هيَلِإ ىحوَأ دق ُسُدُقلا ُحوُّرلا َناكو .هيَلع
،ةَعيرَّشلا ُهُضِرفَت ام ُهنَع ايِّدَؤُيِل ،هاوَبَأ َعوسَي ِلفِّطلاِب َلَخَد اّمـلو .حوُّرلا َنِم ٍعِفادِب َلَكيَهـلا
تَأَر دَقف َكِلْوَقِل ًاقْفَو ،مالَسِب َكَدبَع ،دِّيَس اي ،ُقِلطُت َنآلا :لاقف َهللا َكَرابَو ِهيَعارِذ ىلَع ُهَلَمَح
.َكَصالخ َيانيَع

ّبَّرلا ُمالك

 

*******

 

Speaker:

ِءاقب ُببس َناك :لاقو مداقلا ِليجلل ِهللا ِةرايزل ِةنامألا ىَلع َموَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلكَت
ُهَّنأ سدقلا ِحوّرلا َنِم ُناعمس َفَرَع .امُهل ِهللا ِةرايزل امُهُراظتنا وه ِةايحلا ِديق ىلع ةّنحو َناعمس
اهَسفَن ًةَسِركُم ِلكيهلا ىلإ ٍموي َّلك ُدّدرتت ُةّنح ْتَيقبو .ّبَّرلا َحيسَم َنياعُي ْنأ َلبق َتومي ْنل
ِنّسلا يف ِنيَنعاطلا َةّنحو َناعمس ْنِم َمّلعتن ْنأ انُنكمي اذام :ُهُتسادق لَءاستو .هِتمدخل
.ساوَحلا يّقنُت ِّبَّرلا ِراظتنا يف َةنامألا َّنأ َمّلعتن ْنأ انُنكمي ؟ةّيحوُرلا ِةّيويحلاب ِنيَئيلملاو
ُساسحإلا .نِّسلاب انرِبَك وَل ىَّتح ،ًةصاخ َةّيحوُرلا انَساوح ُرينُي ْنَم وه ُهُسفن سُدقلا ُحوُّرلاو
،مدَّنلاو ُلجخلاو ،ةفأّرلاو ُةمحَّرلا وه لب ،نيِّدلا يف وأ ِهللا يف َريكفَّتلا طقف ُلَمشي ال ُّيحوُرلا
يفو .رخآلا ِمَلأب ُروعُشلاو ُةّيصخشلا ُةّيلوُؤسَملاو ،فرَّشلاو ُنانحلاو ،ينافّتلاو ُةَنامَألاو
ُهُدوُسَتَسَو ،نيفَعْضألا ىلإ َهِبَتْنَي ْنأ ُنكمي ال ،عاتمِتسالا ِلجأ نم َساوحلا ًالّوأ ُسِرامُي ٍعَمَتجُم
اسيل امُهَّنَأ افَرَع امِهيَلِك َّنأ اًضيأ ُدِجَن ،ةّنحو َناعمس ِةصق نِم .ءاّيوقألا ُحورو ِةسفانملا ُحور
ُرَهظَت فوس َةّيسيئرلا ِتاّيصخشلا َّنأو ،نيَدِهاش ُدَّرَجُم امه لب ،ةّيسيئَرلا ِتاّيِصخَشلا َنِم
.ِهِب يِدَتقَن ٌقِداص ٌلاثم انل مُهَف اذهِلو .مُهَدعب يتأيَس يذَّلا ِليجلا يف

 

*******
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Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti dalla Terra Santa, dalla scuola delle
Suore di Nazareth di Haifa. La vecchiaia, che ha coltivato la sensibilità dell’anima, spegne ogni
risentimento e recriminazione tra le generazioni per un avvento di Dio nella generazione
successiva, ed è in grado di abbattere la competizione e il conflitto generazionale in modo
credibile e definitivo. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!

 

*******

 

Speaker:

ِةَسردم ْنِم ،ةسّدقملا ِضرألا َنِم َنيمِداقلا ًةصاخو ةَّيِبرعلا ِةَغللاب َنيقِطانلا َنينِمؤملا يِّيَحُأ
َّلُكو ٍةَنيِغَض َّلُك ُئفطُت ِحوُّرلا َةيِساسَح يِّمنُت يِتَّلا ُةَخوُخيَّشلا .افيح يف ةرِصانلا ِتابهار
ِةَسَفانُملا ِرسَك ىَلع ٌةَرِداق َيهو ،مِداقلا ِليجلا يف ِهللا ِءيجَمِل ِلايجألا َنيَب ٍداضُم ٍماهِتا
!ّرَش ِّلُك نِم اًمِئاد مُكامَحو اًعيمَج ُّبّرلا مُكَكراب .ةَّيِئاهِنَو ٍةَقِداص ٍةَقيِرَطِب ِلايجألا َنيَب ِعارِّصلاو
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