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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

يقلي ّرّسلا اذه .ءامّسلا ىلإ عوسي ّمأ ءارذعلا ميرم انتدّيس لاقتنا ديعب مايأ لبق انلفتحا
وه انريصمو .انريصم اًضيأ ريني يذلاو ،ميرم ريصم ْتَعنص يتلا ةمعّنلا لامك ىلع ءوضلا
ةلسلس متتخأ نأ ّدوأ ،ءامّسلا ىلإ ءارذعلا ميرم انتدّيس لاقتنال ةروّصلا هذه عم .ءامّسلا
،ديجم رونب ةطاحُمو ىلعلا ىلإ ةعفترم ميرم يف لّمأتن ،برغلا يف .ةخوخيّشلا يف ميلعّتلا
عوسي ّبّرلا امنيب ،نوّلصي مهو لسّرلا اهب طيحي ،ةدقار ،ةيقلتسم ُرَّوَصُت ،قرّشلا يفو
.ةلفط لثم هيدي نيب اهلمحي تاومألا نيب نم مئاقلا

رّكفأ .ةديقعلا اهْدِّدحت مل يتلا ،توملا عم ديرفلا “لاقتنالا” اذه ةقالع يف اًمئاد توهاّللا َلّمأت
حتفت يتلاو ،تاومألا نيب نم نبالا ةمايق عم ّرّسلا اذه ةقالع حيضوت ّمهملا نم نوكيس هّنأ
نم مئاقلا حيسملا عم ميرم      عمج يذلا ّيهلإلا لمعلا .اًعيمج انل ةايحلا ةدالو مامأ قيرطلا
،طقف اذه سيل ،يرشبلا توملل ّيعيبّطلا ّيدسجلا داسفلل اًزواجت طقف سيل ،تاومألا نيب
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،ةمايقلا ريصم قابتسا ّمت ،عقاولا يف .هللا ةايح ىلإ ّيدسجلا لاقتنالل قابتسا وه لب
نم ريثكل ٌرْكِب وه تاومألا نيب نم مئاقلا ،ّيحيسملا ناميإلا بسحب هّنأل :انتمايق يه يتلا
تاومألا نيب نم ماق يذلا وهو ،اًلّوأ بهذ يذلا وه تاومألا نيب نم مئاقلا ّبّرلا .تاوخألاو ةوخإلا
.ةمايقلا :انريصم وه اذه :نحن بهذنس اهدعبو ،عيمجلا لبق

ةدالو ءيشلا ضعب هبشت اهّنإ -سُميدوقين ىلإ عوسي ةملكل اًقفو – لوقن نأ اننكمي
يف ةدالو يه ةيناّثلا ةدالولاف ،ضرألا ىلع ىلوألا ةدالولا تناك نإ .(8-3 ،3 اّنحوي عجار) ةيناث
ضاخم نع مّلكت ،ةيادبلا يف ئِرُق يذلا ّصّنلا يف ،سلوب لوسّرلا ّنأ ةفدص سيلو .ءامّسلا
دعب ،هسفن ناسنإلا كلذك ،انّمأ محر نم جرخن املاح ،نحن نوكن امك .(22 ،8 ةمور عجار) ةدالولا
هذه ىلع انرس نيذلا اًضيأ انُسفنأ نحن نوكنو ،هللا ءاضف يف .ءامسلا يف دلوي ،توملا
دقفَي مل وهف :عوسي اًمئاد وه تاومألا نيب نم مئاقلا :عوسيل ثدح ام لاثم ىلع .ضرألا
نل ،وه نوكي نل اهنود نم هّنأل ،ال ،ةّيدسجلا هتّيصخش ىتح الو ،هشاع ام الو ،هتّيناسنإ
.اهشاع يتلا هتايحبو هتّيناسنإب يأ ،عوسي نوكي

.تاومألا نيب نم هتمايق دعب اًموي نيعبرأ ةدم عوسي مهل رهظ .كلذ انل نِّيبُت ذيمالّتلا ةربخ
حارج كلذ دعب تسيل اهّنكل .هتحيبذل ٍمتخ ةباثمب تناك يتلا هحارج مهل عوسي ّبّرلا رهظأو
نم مئاقلا عوسي .ةياهّنلا ىّتح نيمألا هّبح ىلع ىحمُي ال يذلا ليلدلا يه لب ،مالآلاو ةلذملا
نع ىّلختي الو ،هتركاذ دقفي ال اهيفو !ثولاّثلا هللا ةايح يف شيعي هدسجب تاومألا نيب
ُتبَهَذ اذِإو" :اًلئاق هءاقدصأ َدَعَو دقو .ضرألا ىلع اهشاع يتلا تاقالعلا لُطبَت الو ،هخيرات
بهذ دقل .(3 ،14 اّنحوي) "نوكَأ انَأ ُثيَح اًضيَأ مُتنَأ اونوكَتِل ،َّيَلِإ مكُذُخآف ُعِجرَأ ،اًماقُم مُكَل ُتددعَأو
لب ،عيمجلا لجأ نم ةياهّنلا يف طقف عجري نل .عجريس هّدعأ ىّتمو ،اًعيمج انل اًناكم ّدعيل
نوكي ىنعملا اذهب .هيلإ انذخأيو اّنع ثحبيل عجريس .اّنم دحاو ّلك لجأ نم ةّرم ّلك عجريس
.هيلإ ينذخأي يكل ينرظتني يذلا عوسي عم ءاقللا وحن ةوطخلا وه توملا

ضرأ نَّوكتت ثيحو ،عيمجلل ناكم دجوي ثيح ،هللا ملاع يف تاومألا نيب نم مئاقلا شيعي
يّلجتلا اذه لّيختن نأ اننكمي ال .يئاهّنلا ناسنإلا نطوم ،ةّيوامسلا ةنيدملا ىنبُتو ةديدج
ىقبن نأب انل حمسيسو ،ةفورعم انهوجو يقبُيس هّنأ نيقي ىلع انّنكل ،ينافلا اندسجل
هللا لمع ِضيَف يف ،ةيماس َرعاشمب ،كراشن نأب انل حمسيسو .هللا ءامس يف اًرشب
تارماغملا ّلك ةّيصخش ةروصب هيف شيعنس يذلا ،يهانتماللاو ديعّسلا قلاخلا
.ةيهانتماللا

لمع وأ ،ءاقدصألا عم ةلفح وأ ،سرُع ةميلو هّنأب هفصو ،هللا توكلم ىلع عوسي مّلكت امدنع
نع ليجنإلا تاملك انذخأ نإ .راذِبلا نم َرَفوأ داصَحلا لعجت يتلا ةئجافملا هّنإ :تيبلا لِّمكي
،قلخيو لمعي يذلا هللا ّبحب عتمتسنل ةءافك انْدَدزا ،ّدجلا لمحم ىلع تاوامّسلا توكلم
عم مّلكتأ انأو ،يئاقفر يئازعأ .اهعرزن يتلا ةايحلل ،هل ليثم ال ريصم عم ماجسنا يف انلخدو
اهنم نّوكتت يتلا “ليصافّتلا” ّلك ،انتخوخيش يف ،“ّنّسلا تاريبك” عمو “ّنّسلا رابك”
،ةفايض حرف ،ةعّقوتم ريغ ةأجافم ،ام لمعل ريدقتلا ءادبإ ،ةكرح ،ةماستبا ،ةفطالم - ةايحلا
بارتقا عم انيلع ّزعت يتلا ،ةايحلا تاّيساسأو .انيف ًةَّدِح هرثأ دادزي اذه ّلك – ةصلخُم ةقالعو
ريني يذلا ،ضاخملاو ِلْمَحلا ناكم يه ،هذه ةخوخيّشلا ةمكح .اًمامت ةحضاو انل رهظت ،انليحر
اذه نوكن نأ انيلع “ّنّسلا رابك” نحن .اهلمكأب ةعامجلاو نيغلابلاو ،بابّشلاو ،لافطألا ةايح
تحت اهنفد بجي ةرذب لثم اهّلك انتايح ودبت .نيرخآلا لجأ نم روّنلا نوكن نأ :نيرخآلا لجأ نم
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نم الو ،ضاخم نود نم سيل .ملاعلا ةّيقب عم دلوت فوسو .ةرمثلا ّمث ةرهزلا دلوت ىّتح ،بارّتلا
تاومألا نيب نم مئاقلا دَسجلا ةايح نوكتسو .(23-21 ،16 اّنحوي عجار) دلوتس نكل ،ملأ نود
.(31-28 ،10 سقرم عجار) ضرألا هذه ىلع هانشع اّمم رثكأ ةرم فلأو ةئام ةّيح

ئطاش ىلع لسّرلا رظتني ناك امنيب ،تاومألا نيب نم مئاقلا عوسي ّبّرلا ّنأ ةفدص سيل
ةمتهملا هذه ةّبحملا ةكرح .مهل همّدق ّمث (9 ،21 اّنحوي عجار) كمّسلا يوشي ناك ،ةريحبلا
ةوخإلا اهّيأ ،معن .رخآلا ئطاّشلا ىلإ ربعن امنيب انرظتني يذلا ام مهفن انلعجت هذيمالتب
لوقي دق .دعب هدهاشن مل ةايحلا يف ام لضفأ ّنإ ،ّنّسلا رابك متنأ ةّصاخو ،ءاّزعألا تاوخألاو
ام لضفأ ّنأل ،لضفألا نودهاشتس .“؟دعب دهاشن نأ انيلع اذام ،ّنّسلا يف ٌرابك نحن” :ٌلئاق
انوعدي امدنع ،انّلك انرظتنت يتلا هذه ةايحلا ئلم َّنمتنل .دعب هنودهاشت مل ةايحلا يف
ةشهد انل ْدِعُتل ،سودرفلا ىلإ انتقبس يتلا ،انّمأو عوسي ّبّرلا ّمأ ميرم .هيلإ عوسي ّبّرلا
لوقي دق .ةشهد عم ٌراظتنا هّنإ ،ال ،اًّلِمُم اًراظتنا سيلو ،اًرِّدَخُم اًراظتنا سيل هّنأل ،راظتنالا
،فوخلا ضعب كانه “؟كانه ىلإ بهذأ نأ عيطتسأس ىتمو ؟عوسي ّيّبر يتأيس ىتم” :ٌلئاق
ّبّرلا دي اًمئاد دجوي نكل ،اًليلق فيخي بابلا اذه روبعو ،روبعلا اذه ينعي اذام فرعأ ال يّنأل
،يئاقفر يئاّزعأ ،هّبنتنل .لافتحالا دجتس بابلا تربع نإ امو ،مامألا ىلإ كعفدت يتلا عوسي
،ٌدحاو ربعم طقف انمامأ ،انرظتني عوسي ،هّبنتنل ،“ّنّسلا تاريبك” ّنتنأو “ّنّسلا رابك” متنأ
.لافتحالا ّمث

 

*******

 

(24-22 ،8) ةَموُر ِلهأ ىلإ لوسَّرلا سلوب ِسيّدِقلا ِةَلاسِر نِم ٌةَءارِق

َنيذَّلا ُنحَن لب ،اهَدْحَو تَسيَلو ،ضاخَملا ِمالآ نِم ِموَيلا ىلِإ ُّنِئَت َءاعْمَج َةَقيلَخلا َّنَأ ُمَلعَن انَّنِإف
ِءاجَّرلا يف انَّنَأل ،انِداسجَأ َءادِتفا ِيَأ ،يِّنَبَّتلا َنيرِظَتنُم نِطابلا يف ُّنِئَن ِحوُّرلا ُةروكاب انَل
 .صالَخلا انْلِن

 

ّبَّرلا ُمالك

*******

Speaker:

ِةمتاخ ىَلع َمَّلكتو ،ةخوخيَّشلا ِعوضوم يف ِميلعّتلا َةَلِسلِس َموَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَتَتخا
ىلإ ًةَعِفَترُم ،ءامَّسلا ىلإ ِءارذعلا َميرم َلاقتنا ُبرغلا َرّوَص :لاقو .ءارذعلا َميرم انِتَدّيس ِةايح
،نوُّلَصُي مُهو ُلسُّرلا اهب ُطيحُي ،ةَدِقار ،ةَيِقلَتسُم ُقرَّشلا اهَرَّوَصو .ديجم ٍرونب ًةطاحُمو ىَلُعلا
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“ِلاقتنالا” اذه ِةِقالَع يف اًمئاد ُتوهاّللا َلَّمأت .ةلفط َلْثِم ِهيدي َنيَب اهُلِمحَي ُعوسي امنيب
ِةمايقب ِّرِّسلا اذه ِةقالَع ُحيضوت ِّمِهُملا نِمو .مويلا ىَّتح ُهْدِّدحُت مل ُةديقعلاو .توملا َعم ِديرفلا
يذّلا َّيهلإلا َلمعلا َّنإ .ةايحلا ىَلع ِةَدالِولا َقيرط اًعيمج انل ُحَتفَت يتّلا ،تاومألا ِنيب نِم ِنبالا
ّيِدسجلا ِداسفلل اًزُواجت طقف ْنكي مل ،تاومألا ِنيَب نم َمئاقلا َحيسملاو َميرم َنيَب َعَمَج
َناسنإلا َّنأ امكو .هللا ِةايح ىلإ ٍدسج ِّلك ِلاقتنال ٌقابتسا َوه لب ،ّيرشبلا ِتوملل ّيعيبّطلا
َّنإ ُلوقن كلذك ،رُبكيو ِمحَّرلا نِم ُجرخَي كلذ دعب َّمث ،ةَّيدلاولا ِءاشحألا يف ُهُسفن َوه َوه
.ءامَّسلا يف ةَّيناثلا َةَدالِولا ُدَلوُيو .ضرألا ىَلع ىَلوألا َةَدالِولا ُدَلوُي .ِهِتوم َدعب َوه َوه َناسنإلا
ُدَلوُن ،توملا َدعب ،ضرألا ىَلع انرِسَو ِةايحلا ىلإ ِّمألا ِمحَر نِم انجَرخ نيذّلا نحن .َوه َوه ىَقبيو
اًمئاد وه ِتاومألا ِنيب نِم ُمئاقلاف .عوسيل َثدح ام ِلاثم ىَلع .هللا ِءاضف يف ،ءامَّسلا يف
،ةَّيِدَسَجلا ُهَتَّيصخش ىَّتح الو ،اهَشاع يتّلا ِهِتايح َةربِخ الو ،ُهَتَّيِناسنإ ْدِقْفَي مل َوهف :عوسي
َفلأو ًةئام ًةّيح ،تاومألا ِنيب نِم ِمئاقلا انِدسج ُةايح ُنوكتس اذكه .َوه َنوكي ْنل اهِنود نِم هَّنأل
.ضرألا ِهذه ىَلع اهانشِع اَّمم َرثكأ ٍةّرم

 

*******

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. La sapienza della vecchiaia è il luogo della nostra gestazione, che
illumina la vita dei bambini, dei giovani, degli adulti, dell’intera comunità, e l’intera nostra vita
appare come un seme che dovrà essere sotterrato perché nasca il suo fiore e il suo frutto,
dunque, vi dico, cari fratelli e sorelle, specialmente voi anziani, il meglio della vita è ancora tutto da
vedere. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!

 

*******

 

Speaker:

يذّلا ،ضاخَملاو ِلْمَحلا ُناكم َيه ِةخوخيَّشلا ُةَمكِح .ةَّيِبرعلا ِةَغللاب َنيقِطانلا َنينِمؤملا يِّيَحُأ
ٍةَرذِب َلثِم اهُّلك انُتايح وُدبَتَف ،اهِلَمكأب َةعامجلاو َنيغلابلاو ،بابَّشلاو ،لافطألا َةايح ُرينُي
ُتاوخألاو ُةوخإلا اهُّيأ ،مُكل ُلوقأ اذهل ،ةرمّثلا َّمث َةرهزلا َيِطعُت ىَّتح ،بارُّتلا َتحت اهُنفَد ُبجي
اًعيمَج ُّبّرلا مُكَكراب .دعَب ُهْدِهاشُن مل ِةايحلا يف ام َلضفأ َّنإ ،ّنِّسلا ُرابك متنأ ًةّصاخو ،ءاّزعألا
!ّرَش ِّلُك نِم اًمِئاد مُكامَحو

 

4



*******

2022 ناكيتافلا ةرضاح – ةظوفحم قوقحلا عيمج ©

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

5


