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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ةراشبلا” طقف سيل :ليجنإلاب ةراشبلا ّبح يف يحيسملا ميلعّتلا يف سوردلا عباتن
لواحنس ،يناّثلا يناكيتافلا عمجملا ميلعت بسحبو ،ليجنإلاب ةراشبلا ّبح لب “ليجنإلاب
ةعومجمب انرّكذت “لوسر” ةملك .مويلا “اًلُسُر” نوكن نأ ينعي اذام لضفأ لكشب مهفن نأ
ضعب ىلع “لوسّرلا” ةفص اًنايحأ قلطن .عوسي مهراتخا نيذلا اًذيملت رشع ينثالا
له نكل .عوسي مساب نوقلطني مهّنأل لُسُر مُه :ةفقاسألا ىلع ةّماع ةروصب وأ ،نيسيّدقلا
؟اًضيأ كلذ ىلإ ٌّوُعدَم اّنم دحاو ّلك َّنأ كردُن له ؟اًلوسر نوكي نأ ىلإ ٌّوُعدم يحيسم ّلك ّنأ كردن
يف اهيف نلعن ةسينك يف - نيلسرُم ْيأ – اًلسر نوكن نأ ىلإ نوّوعدم نحن ،عقاولا يف
.ةّيلوسر اهّنأ ناميإلا نوناق
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حيسملا عوسي لاسرإ .ةلاسر يف اًلَسرُم نوكت نأ ينعي ؟اًلوسر نوكت نأ ينعي اذام نذإ
مهمَّلس دقو ،ّيلاثملاو سسؤملا ثدحلا رَبَتعُي ملاعلا ىلإ هلسر تاومألا نيب نم مئاقلا
مهَل َلاقف" :انحوي سيّدقلا لوقي .هحور مهاطعأو ،بآلا نم هسفن وه اهمَّلسَت يتلا هتاطلس
:مهَل َلاقو مهيف َخَفَنو اذٰه َلاق .«اًضيَأ انَأ مكُلِسرُأ بآلا ينَلَسرَأ امك !مكيَلع ُمالَّسلا» :ًةَيِناث
.(22-21 ،20) "«سُدُقلا َحوُّرلا اوذُخ»

ذنم لاحلا تناك اذكه .هللا نم ءادن عمسي نأ يأ ،“ةوعّدلا” وه لوسّرلا يف ٌّيساسأ رخآ ٌهجو
،ةعومجم مهنّوك .(13 ،3 سقرم) "هيَلِإ اولبقَأف وه مهَدارَأ َنيذَّلا عوسي ّبّرلا اعَد" امدنع ،ةيادبلا
سيّدقلا مّدق .(42-1 ،10 ىّتم ؛14 ،3 سقرم عجار) مهلسريل ّمث ،هعم اوميقيل ،“اًلسُر” مهاّمسو
َلوسَر َنوكَيِل هَوُعدَي نَأ ُهللا َءاش يذَّلا َسُلوب نِم" :وحنلا اذه ىلع هلئاسر يف هسفن سلوب
اًلوسَر َنوكَيِل َيِعُد عوسي ِحيسملا ِدْبَع َسُلوب نِم" :اًضيأو (1 ،1 ستنروق 1) "عوسي ِحيسملا
ِةَئيشَمِب الو ساَّنلا ِلَبِق نِم ال ،ٌلوسَر" هّنأ ىلع ّحلأو .(1 ،1 ةمور) "هللا َةراشِب َنِلعُيِل َدِرفُأو
.(1 ،1 ةيطالغ) "تاومَألا ِنيَب نِم هَماقَأ يذَّلا ِبآلا ِهللاو حيسملا َعوسي ِةَئيشَمِب لب ،ناسنِإ
.(16-15 ،1 ةيطالغ عجار) ممألا نيب ليجنإلا نلعيل هّمأ ِنْطَب نم هللا هاعد

نأ ىلإ انوعدت اهّنإ .مويلا اًضيأ نحن انبطاخت سلوب ةداهشو رشع ينثالا لسّرلا ةربخ
دمتعي ءيش ّلك :ةتباّثلا طاقّنلا هذه ساسأ ىلع انتارارقو انتارايخو انفقاوم نم قّقحتن
انتاردق قوفت اهّنأ اًنايحأ ودبت يتلا تامدخلل اًضيأ انراتخي وهف .هللا نم ةّيناجم ةوعد ىلع
.ةّيناجم ًةّيطع اهانلبق يتلا ةوعّدلا ىلع ةّيناجمب بيجن نأ انيلعو ،انتاعقوت عم قفَّتت ال وأ

،يلوسّرلا طاشّنلا رارق) "ةلاسّرلا ىلإ ٌةوعد ،اهتعيبطب ،يه ةّيحيسملا ةوعدلا" :عمجملا لوقي
ٌةكرتشمو حيسملاب مهديدجت ِمكحب ةكرتشم ِءاضعألا ةمارك" ّنأ امك ،ةكرتشم ٌةوعد اهّنإ .(2
"ةأزجتم ريغ ُةّبحملاو ٌدحاو ُءاجّرلاو ٌدحاو ُصالخلاو ،ِلامكلل ةوعّدلا ٌةكرتشمو ،ينبّتلا ُةمعن
.(32 ،ممألا رون ،ةسينكلا يف يدئاقع روتسد)

ناك اًلجر ،ّيناملع نمؤم ّلكو ،نيسّركملا صاخشألاو ،تونهكلا ّرس اولبق نيذلا ّمهت ةوعد اهّنإ
نأ مزلُم تنأ ،ةّيحيسملا كتوعد لالخ نم هتيّقلت يذلا زنكلا اذه .عيمجلل ةوعد اهّنإ .ةأرما مأ
ءادأ يف انتءافك نم ديزت ةوعد يه .ةايحلا ةّيمانيدو ،ةوعّدلا ةّيمانيد اهّنإ :نيرخآلا ىلإ هيطعُت
َّنكلو ةعونتم ٌتامَدِخ" اهيف يتلا ةسينكلا لخاد ،ةقاَّلَخو ةلِعاف ةقيرطب ةّيلوسّرلا انتّمهم
همساب سيدقّتلاو ةرادإلاو ميلعّتلا ةّمهم مهئافلخو لسرلاب َطانأ حيسملاف .ٌةدحاو َةلاسّرلا
،ةّيكلملاو ةّيوبنلاو ةّيتونهكلا ةّمهملا يف ءاكرش مهنوكل اًضيأ نوّيناملعلاو .هناطلسبو
.(2 ّ،يلوسّرلا طاشّنلا) "ملاعلا يفو ةسينكلا يف ،صاخلا مهرود اًضيأ مهل

ةطلُّسلا عم نيّيناملعلا نواعت يناّثلا يناكيتافلا عمجملا مَهَفي فيك ،راطإلا اذه يف
ىلع ،الك ؟يتأتس يتلا ةديدجلا عاضوألا عم ّيجيتارتسا فّيكت دّرجم وه له ؟ةّيسنكلا
ةّصاخلا هتميقب ظفتحيو ةضراَعلا ةظحللا زواجتي ٌرمأ كانه ،كلذ نم رثكأ ٌرمأ كانه .قالطإلا
.ةّيلوسر اهّنإ ،ةسينكلا يه اذكه .اًضيأ انل ةبسّنلاب

لخاد ةَزَّيَمُم تائف روهظ ىلإ تامدخلاو بهاوملا فالتخا يّدؤي اّلأ بجي ،ةلاسّرلا ةدحَو راطإ يف
زيزعت اهّنأ ىلع ةّيحيسملا ةايحلا مهفَت امدنعو ،معدو زيزعت انه دجوي ال :ّيسنكلا مسجلا
تسيل هذهف ،ىلعأ ىلإ دوعّصلا نم نّكمت هّنأل نيرخآلا رمأي يذلا وه ىلعألا يف يذلا ّنأو ،معدو
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ىلإ دعصن يكل معدو زيزعت تسيل ةّيحيسملا ةوعّدلا .ةصلاخ ةّينثو هذه .ةّيحيسملا
امّبر ٍناكم يف – اوميقُأ ،ضعبلا" ّنأ نم مغّرلا ىلع ،هّنأل ريبك ٌرمأ كانهو .رخآ ٌرمأ اهّنإ !ال ،ىلعألا
ٌةاواسم ُدوست امّنإ ،نيرخآلا ِريخل ةاعرو رارسأ يعِّزومو نيمِّلعم ،حيسملا ةدارإب ،- ةّيّمهأ رثكأ
روتسد) "حيسملا ِدسج ِناينبل نينمؤملا ِّلك نيب كرتشملا لمعلاو ةماركلا يف ةقح
وأ ،فقسألا وه له :ةسينكلا يف رثكأ ةمارك هل نَم .(32 ،ممألا رون ،ةسينكلا يف يدئاقع
مأ ةبهاّرلا يه له :ةسينكلا يف ّمهألا وه نم .نيرخآلا ةمدخ يف نوّيحيسم انّلك ...ال ؟نهاكلا
امدنعو ،نوواستم نحن ،نوواستم مهّلك ؟...فقسألا مأ ،لفّطلا مأ ،دَّمعُملا ،يداعلا صخّشلا
ةوعد تسيل هذه .ئِطخُي هّنإف ،اًليلق هفنأ عفريو نيرخآلا نم ّمهأ هّنأ فارطألا دحأ دقتعي
يه - ىلعأ نكامأ يف مهّنأ ودبي نيذلل ىّتحو - عيمجلل عوسي اهاطعأ يتلا ةوعّدلا .عوسي
دقو ةسينكلا يف ةّمهم ةوعد هدنع اًصخش تدجو نإ .عضاوتن نأو نيرخآلا مدخن نأ ،ةمدخلا
.هل هللا ةوعد يه ام مهفي مل هّنأل هلجأ نم ِّلص نكلو .“سئاب هّنإ” :لوقتس ،ةرّبكتم اهتيأر
ةداهش يه هذهو ،اًلسُر نوكن نأ ينعي اذه .ةمدخلاو ةعامجلا ةّبحمو ،بآلل دوجّسلا يه هللا ةوعد
.لسُّرلا

،انتاقالع نم ةريثك بناوج يف ريكفّتلا ديعُن نأ اّنم بلطت ةماركلا يف ةاواسملا ةلأسم
ررّضلا قحلُن نأ اننكمي انتاملكب انّنأ كردُن له ،اًلثم .ليجنإلاب ةراشبلل ةمساح يهو
عم رواحتن نأ لواحن امنيبو ؟ةسينكلا لخاد تاقالعلا رِّمدن يلاّتلابو ،صاخشألا ةماركب
ٌدحأ ضراعتي له ،ةّيعّرلا يف وأ ؟نينمؤملا نحن اننيب اميف اًضيأ رواحتن نأ فرعن له ،ملاعلا
مهفنل عمتسن فيك فرعن له ؟ىلعأ ىلإ رثكأ دعصي يكل رخآلا ىلع مّلكتيو ،رخآلا عم
نوكنو ،عضاوتنو ،عمتسن نأ ؟ةنَّطَبُم تاملكب ىّتح امّبرو ،انسفنأ ضِرفَن مأ ،رخآلا بابسأ
.اًلسُر نوكن اذكهو ،نيّيحيسم نوكن اذكهو ،ةمدخلا يه هذه :نيرخآلا ةمدخ يف

،رورغلا نم برهنل .ةلئسألا هذه انسفنأ ىلع حرطن نأ نم فَخَن ال ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
يتلا ةقيرّطلا نم قّقحتن يكل تاملكلا هذه اندعاست نأ اهنكمي .زكارملل انتّبحم رورغ نم
يتلا ،ةّيلوسر ٍةسينك يف اًلسر نوكن نأ يف انتقيرطو ،ةّيدومعملا يف انتوعد شيعن اهب
.نيرخآلا ةمدخ يف يه

 

*******

 

(2-1 ،10) اقول ِسيِّدِقلِل حيِسَملا َعوسَي انِّبَر ِليِجنإ نِم

وَأ ٍةَنيدَم ِّلُك ىلِإ ُهَنومَّدَقَتَي ِنيَنثٱ ِنيَنثٱ مُهَلَسرَأو ،نيرَخآ اًذيملِت َنيعبسو ِنيَنثٱ ُّبَّرلا َماقَأ
َّبَر اولَأسٱف ،نوليلَق َةَلَمَعلا َّنِكٰلو ٌريثك ُداصَحلا» :مُهَل َلاقو .ِهيَلِإ َبَهذَي ْنَأ وه َكَشوَأ ٍناكَم
.هِداصَح ىلِإ ًةَلَمَع َلِسرُي ْنَأ ِداَصَحلا

ّبَّرلا ُمالك
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*******

Speaker:

ِهِميِلعت ِراطإ يف ،ةَّيلوسر ٍةسينك يف اًلُسُر انِنوك ِةَّيمهأ ىلع َموَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلكت
يناكيتافلا ِعمجملا ِميِلعت ىلإ ِعوجُّرلاب ُهَمالك َدّيأو .ليجنإلاب ِةراشِبلا ِّبح ِعوضوم يف
انَّنأ ِناميإلا ِنوناق يف ُنِلعُن نحن .لوسر ٍّيحيسم ُّلك :لاقو .سَّدقملا ِباتكلاو يناَّثلا
نَم وه ُلوسَّرلا ؟اًلوسر َنوكت ْنأ ينعي اذام .لسر انُّلك اهيف نحن َّمث نِمو ،ةَّيلوسر ٌةسينك
ٌةبه ِلوسَّرلا ُةوعد .ليجنإلا َةراشِب َنِلعُيو ،ُهَل اًلوسر َنوكيل ،ُهَتَلاسر َلِمحَيِل ُعوسي ُّبَّرلا ُهاعد
ال وأ انِتاردق ُقوفت ٍتامدخل انُراتخي هَّنأ اًنايحأ ودبي دقو ،انُراتخي يذَّلا وهف .هللا نِم ٌةَّيناجم
.اهانلِبق امك ،اًناَّجم اًضيأ ُنحن َةلاسِّرلا َغِّلبن ْنأ ُبجي ٍلاح ِّلك يف .انِتاعقوت َعم ُقِفَّتت
ٍنمؤم ِّلكو ،نيسَّركملا ِصاخشألاو ،تونهكلا َّرس اوُلِبَق نيذَّلا ُةوعد اهَّنإ يأ ،ةَكَرَتشُم ُةوعَّدلاو
ٌتامدخ ِةسينكلا يفو ،ةسينكلا ِلخاد ِعيمجلا ىلإ ٌةوعد يهف .ةأرما مأ ناك اًلجر ،ّيناملع
،اًّقح تسَّسأت دق اهَّنأ اهَسفن ُةسينكلا َرِبَتعَت ْنأ ُنكمي الو .ٌةدحاو َةلاسِّرلا َّنكلو ٌةعونتم
ْنُكَي ْمل ْنإ ،رشبلا َنيب ِحيسملا ِروضحل ٌةلماك ٌةمالع اهَّنأو ،اهِتايح َءلِم ُشيعت اهَّنأو
اَّلأ ُبجيو .ةسينكلا يف ِةطلُّسلل نيسرامملا َلثِم اهيف َنيلماعو اهنم اًءزج َنوُّيناملعلا
لب .ّيسنكلا ِمسجلا ِلخاد اهِريغ ىلع ٍةَلَّضفم ٍتائف ِروهظ ىلإ ِتامدخلاو ِبهاوملا ُفالتخا َيِّدؤي
.حيسملا ِدسج ِناينُبل ِكرتشملا ِلمعلاو ِةماركلا يف َنوواستم ُعيمجلا

 

*******

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. La vocazione cristiana è una chiamata comune, chiamata di coloro
che hanno ricevuto il sacramento dell’Ordine, chiamata delle persone consacrate, chiamata di
ogni fedele laico, uomo o donna, per svolgere il compito apostolico, in seno a una Chiesa in cui
c’è diversità di ministero ma unità di missione. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da
ogni male!

 

*******

Speaker:

َنيذَّلا ُةوعد ،ٌةَكرتشم ٌةوعد يه ُةَّيحيسملا ُةوعَّدلا .ةَّيِبرعلا ِةَغللاب َنيقِطانلا َنينِمؤملا يِّيَحُأ
ِلجأ نِم ،ةأرما ْمأ َناك اًلجر ،ّيناملع ٍنمؤم ِّلكو ،نيسَّركملا ِصاخشألا ُةوعدو ،تونهكلا َّرس اوُلِبَق
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مُكَكراب .ٌةدحاو َةَلاسِّرلا َّنكلو ٌةعونتم ٌتامَدخ اهيف يتَّلا ِةسينكلا ِلخاد ِةَّيلوسَّرلا ِةَّمِهُملا ِءادأ
!ّرَش ِّلُك نِم اًمِئاد مُكامَحو اًعيمَج ُّبّرلا

 

*******
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