ﺍﻟﻜﺮﺳﻲ ﺍﻟﺮﺳﻮﻟﻲ

سيسنرف ابابلا ةسادق ةملك
يكئالملا ريشبتلا ةالص يف
 2021ويلوي /زومت  18دحألا موي
سرطب سيدقلا ةحاس يف
][Multimedia
________________________

!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
مهف ىلع  6، 30-34)،سقرم( مويلا ايجروتيل ليجنإ يف هارن يذلا ،عوسي فقوم اندعاسي
هنوربخي اوأدبو ةلاسّرلا ّقاشم نم لسّرلا داع .ةحارلا وه لّوألا .ةايحلا بناوج نم نيّمهم نيبناج
ٍرفَق ٍناكَم ىلِإ متنَأ اوَلاعَت" :لاقو نانحب ةوعد مهيلإ عوسي هّجوف ،هولعف ام ّلكب سامحب
.ةحارلا ىلإ مهاعد  ٣١).ةيآ( "ًاليلَق اوحيرَتساو ،هيف َنولِزَتعَت
ءادعس هذيمالت ةيؤرب حرفي هّنأ نم مغرلا ىلع .اًنيمث اًميلعت عوسي انل مدقي ،كلذبو
يدسجلا مهبعتل متهي هّنكل ،ةلئسألاو يناهتلا يف ضيفي ال هّنأ اّلإ ،ةزاركلا تازجعمب
اًضيأ نحن اًمئاد انب صّبرتي يذلا رطخلا نم مهرّذحي نأ ديري هّنأل ؟اذه لعفي اذامل .يلخادلاو
،تاطاشنلا ةرثك خف يف عقن نأو ،لمعلا ةماود يف عوقولاب انسفنأل حمسن نأ رطخ :وهو
نم مك .اندحو لاطبألا نحن انّنأب روعشلاو اهيلع لصحن يتلا جئاتنلا وه مهألا ءيشلا ثيح
دمتعي ءيش ّلك ّنأ نظنو ،ضكرنو ،اًّدج نيلوغشم نوكن :ةسينكلا يف اًضيأ اذه ثدحي ةّرم
هعابتأ عوسي اعد اذهل .زكرملا نحن اًمئاد ريصنو ،عوسي ىسننف فزاجن ،ةياهنلا يفو ،انيلع
نأ" يفكي ال هّنأل .بلقلا ةحار اًضيأ يه لب ،ةّيدسج ةحار دّرجم تسيل .اًليلق هعم ةحارلا ىلإ
،كلذب مايقلل ؟اذه لعفن نأ نكمي فيكو .ةحارلا ىلإ اًقح جاتحن لب "،لمعلا نع فقوتن
لقتنن ال ىّتح ،يّلصن نأو ،تمصن نأو ،فّقوتن نأ انيلع :ءايشألا رهوج ىلإ دوعن نأ انيلع
ّلك ،هنكل ،عومجلا تاجاح نم بّرهتي مل عوسي .ةزاجإلا يف عّرستلا ىلإ لمعلا يف عّرستلا نم
نأ بجي .بآلا عم ةميمح ةقالع يف ،تمصلا يف ،ةالّصلل لزتعي ناك ،ءيش ّلك لبقو ،موي
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"ةيجاتنإلا" نم يتاوخأو يتوخإ رذحنلف  -:اًليلَق اوحيرَتسا  -ةنونحلا هتوعد اًمئاد انقفارت
قلغن نأو ،فّقوتن نأ مّلعتنل .انديعاوم انيلع هيلمت يذلا عرستلا فقونلو ،ةيلاعلا
.هللا عم راوحلا يف انسفنأ دّدجن نأو ،ةعيبطلا يف لّمأتن نأو ،فتاهلا
.نوبغري اوناك امك اوحيرتسي نأ نم اونكمتي مل ذيمالتلاو عوسي ّنأ ليجنإلا يوري ،كلذ عمو
.مهيلع عوسي ّبّرلا قفشأ ةظحللا كلت يف .ناكم ّلك نم مهيلع اوقّفدتو سانلا مهدجو دقل
.نانحو ةقفشو برق وه هللا بولسأ .هللا بولسأ يه يتلا ،ةقفشلا :يناثلا بناجلا وه اذهو
قفشأ ".مهيلع ةقفشلا هتذخأف" :ةلمجلا هذه دجن ،سدقملا باتكلا يف ،ليجنإلا يف ةرم مك
ْ،نكل ،اًضقانت كانه ّنأ ودبي  ٣٣-٣٤).تايآلا .ار( ديدج نم مهملعي ذخأو ،مهل متهاف ،سانلا ىلع
رداقلا هدحو وه ،عّرستلا هفرجي ال يذلا بلقلا ،عقاولا يف .كلذك رمألا سيل ،ةقيقحلا يف
مايقلا بجي يتلا ءايشألاب الو ،هسفنب هيتي هسفن كرتي اّلأ رداق وهو ،ةقفشلا ىلع
انمّلعت اذإ .لّمأتلا نم أشنت ةقفشلا .مهتاجايتحاو مهحورج ىلإ :نيرخآلا ىلإ هبتني لب ،اهب
،ةّيلمأت ةرظن ىلع انظفاح نإو .ةّيقيقحلا ةقفشلا ىلع نيرداق حبصنس ،اًقح حيرتسن نأ
ّلك كلهتسيو كلتمي نأ ديري يذلا عمطلا فقوم انيلع رطيسي نأ نود انتطشنأ لصاونس
نوكي نلف ،انسوفن يف قمعألا ءزجلا رّدخن ملو هللا عم لاصتا ىلع انيقب نإو .ءيش
نحن .انمهتلتو انقنختف "انسافنأ عطقت" نأ ىلع ةردق ةّيأ اهب مايقلا بجي يتلا ءايشألل
لّمأتلاو ةحارلا نم نّوكتت يتلا "بلقلا اّيجولوكيإ" ىلإ ةجاحب نحن  -اذه اوعمسا – ةجاحب
!اذه قيقحتل فيصلا نمز نم دِفتسنل .ةقفشلاو
يتلاو ،لّمأتلاو ةالّصلاو تمصلا اهسفن يف تَّذغ يتلا ،ءارذعلا ميرم ىلإ ِّلصنل ،نآلاو
.اهئانبأ نحن نانحب اًمئاد انيلع قفشتو كرحتت
يكئالملا ريشبتلا ةالص
يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
.ةيثراكلا تاناضيفلا نم ةررضتملا ادنلوهو اكيجلبو ايناملأ ناكس نم يبرق نع ربعأ
عيمج ةدعاسمل عيمجلا مازتلا ْدِنسيل .لهألا ِّزعيلو ىتوملا عوسي ّبّرلا ْلبقتسيل
.ةميسج ةروصب نيررضتملا
نم ديدعلا عضو مقافت ىلإ تدأ فنع لامعأ نع ريراقت تدرو ،يضاملا عوبسألا يف ،فسألل
ببسب ةيحصو ةيداصتقا تابوعص نم لبق نم اوناع نيذلا ،ايقيرفإ بونج يف انتوخإ
نم لمعلل ،نيينعملا ةداقلا عيمج ىلإ اًقداص ًءادن هجوأ ،دالبلا ةفقاسأ عم نيدحتم .ةحئاجلا
ةبغرلا ىسنُت اّلأ وجرأ .نيجاتحملل ةدعاسملا ميدقتل تاطلّسلا عم اونواعتيلو مالّسلا لجأ
!اهئانبأ عيمج نيب مائولا يف ديدج نم دلوت نأ ىلإ ايقيرفإ بونج بعش تعفد يتلا
تالئاعلا نم ةصاخو ،ةبعصلا تاقوألا هذه يف زيزعلا يبوكلا بعشلا نم بيرق ينّنأ امك
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ًالدع رثكأ اًعمتجم ينبي نأ يف بعشلا اذه دعاسي يكل هللا ىلإ يّلصأ .اًريثك يناعت يتلا
مهسفنأ اولكوي نأ ىلع نييبوكلا عيمج ثحأ ينّنإ .نماضتلاو راوحلاو مالّسلا لالخ نم ةوخأو
 (Vergine Maria della Carità delيربوكلا ةديس ،ةبحملا ةديس ءارذعلا ميرم ةديسلا ةيامح ىلإ
.ةريسملا هذه يف مهقفارتل Cobre)،
ىلإو اًئينه ًءادغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف نمو .اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىّنمتأو
!ءاقللا
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