
الكرسي الرسولي

سيسنرف ابابلا ةسادق

ةماعلا ةلباقملا

ميلعت

ةخوخيّشلا يف

2022 وينوي/ناريزح 1 ءاعبرألا

سرطب سيّدقلا ةحاس

(9 ،71 رومزم عجار) يتّوق ِنَهَو يف ينْكرْتَت الو .12

[Multimedia]

__________________________________

 

!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

،اهيلإ انيغصأ يتلاو ،نيعبسلاو دحاولا رومزملا يف اهدجن يتلا ةليمجلا ّنّسلا رابك ةالص
باعّصلا رّكذتن امدنع ،ةخوخيّشلا ةلاح دوسي يذلا ديدّشلا رتوّتلا يف لّمأتلا ىلع انعّجشت
.ناحتمالل انءاجرو انناميإ كلذ ضِّرعي امدنعو ،اهيلع انلصح يتلا تاكربلاو اهانزواجت يتلا

ةشاشهلاب ةمّدقتملا ّنّسلا يف رورملا ةلحرم قفاري يذلا فعضلا عم هسفن ناحتمالا أدبي
ةحارص رّكذي - هللا ىلإ هّجوتي يذلا ّنّسلا ريبك – ريمازملا بحاص .دئادشلا عاونأل ضّرعتلاو
اهل ضّرعتي ،ةسرطغو ةغوارمو عادخو ،هيف ككرتي ّلكلا ،ةلزع تقو حبصت ةلاحلا هذه ّنأ
عمتجم يف !حيحص اذه .انعمتجم يف هيف نيِّصَتخم انْرِص يذلا لالذإلا نم عون اهّنإ .ّنِسُملا
يف .رومألا هذه نم نومّلأتيو اًبناج ّنّسلا رابك عضو ّمتي ،هذه ءاصقإلا ةفاقثو ،اذه ءاصقإلا
أرقن .ةقيرط فلأب مهبيهرتلو ،مهعادخل ،نيّنسملا ّنس نوزهتني نم نوريثك كانه ،عقاولا
ءاليتسالل ريمض نود مهعادخ ّمت نيذلا ّنّسلا رابك نع اًرابخأ عمسن وأ فحصلا يف اًريثك
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مهيلع ءادتعالا ّمت وأ ،ةّياعر نود مهنع يّلختلا ّمت وأ ةيامح نود اوكرُت مهريغو ،مهتارخدم ىلع
هّنكلو ،ريطخ رمأ اذهو - تالئاعلا يف اًضيأو .مهقوقح نع اوّلختي ىتح بيهرتلاو ءاردزالا عاونأب
،ّنّسلا رابك ءاصقإ ّمتيف .ةّيساقلا لامعألا هذه لثم ثدحت ذإ – تالئاعلا يف اًضيأ ثدحي
ةليلق تارم مهنوروزيف ،مهوراز نإو ،مهءانبأ مهروزي نأ نود ،نيّنسملا رود يف مهنع يّلختلاو
ثدحيو ،مويلا ثدحي :ثدحي اذهو .ةايحلا ةيواز يف ديدحتلاب ّنّسلا رابك عضو ّمتي .ةنسلا يف
.اذه يف رّكفن نأ انيلع .اًمئاد ثدحيو ،تالئاعلا يف

مهددع لاز امو ،- !زنك مهف – ّنّسلا رابك ةياعرب ّمتهيل عرسي نأ هرسأب عمتجملا ىلع بجي
اومِرُح نيذلا ّنّسلا رابك نع عمسن امدنع .اًضيأ دادزي لاز ام مهنع يّلختلاو مهلامهإو ،هيف دادزي
مامأ مويلا عمتجم ةّيجاودزا ّنأ مهفن انّنإف ،مهنكسم ىتح ،مهتانيمأتو مهَتيلالقتسا
يتلا ءاصقإلا ةفاقث تامس نم ةمس يه لب ،ةئراط ةلكشم تسيل ّنّسلا يف نيمّدقتملا
َّنِإ" :لاق ،هللا يَدي نيب هسأي عضو رومزملا يف ّنّسلا ريبك .هيف شيعن يذلا ملاعلا مّمست
،هَكَرَت دق َهللا َّنِإ :نولوقَي .نورَمآَتَي اًعَم يسْفَنِل َنيدِّصَرَتُملاو ،نومَّلكَتَي َّيَلع يئادعَأ
دِقفَت ال ةخوخيّشلاف .ةميخو بقاوعلا .(11-10 تايآلا) "ذِقنُم هَل َسيَلف هوكِسمَأو هوقِحالف
ىلإ ليمن اًعيمج انّنإف اذكهو ؟ءاقبلا قحتست له :ّكش اهلوح دّلوتي لب ،بسحف اهتمارك
لثم هّلك كلذ نوكي نأ ىشخن انّنأل ،انتخوخيشو ،انرمعو ،انضرم ءافخإو ،انفعض ءافخإ
اذه لثم ىلإ لوصولا ّيناسنإ وه له :انسفنأ لأسنل .انتمارك نادقف لبق “راظتنا ةفرغ”
،ةخوخيّشلاو ضرملا مامأ ةحيرم ريغ يه ،ةلاّعفلاو ةرّوطتملا ،ةثيدحلا ةراضحلا اذامل ؟روعشلا
فيرعتب مازتلالا ةديدش ودبت يتلا ،ةسايسلا اذاملو ؟ةخوخيّشلا يفختو ضرملا يفخت لب
ةايح ىضرملاو نيّنسملل رّفوتل ساسحإلا ةميدع تقولا سفن يف يه ،ميركلا شيعلا دودح
؟ةّدومو ةمارك اهيف

اهّنأ ىلع هتخوخيش ىري يذلا اذه ّنّسلا ريبك ،هيلإ انيغصأ يذلا رومزملا يف ّنّسلا ريبك
.هللا ىلإ هّجوتيف .ةدعاسملا ىلإ ةجاحلاب رعشيو .هللاب هتقث ديدج نم فشتكي ،ةميزه
يف كرتُت نأ نم فخت ال" :لاق ،ّنّسلا ريبك ثحو ،رومزملا اذه ىلع سنيطسغأ سيّدقلا قّلع
امدنع ،ةخوخيّشلا نمز يف كضفريو ،[ّبّرلا] كنع ىّلختي نأ ىشخت اذامل [...] .كتخوخيش
"كتّوق هيف فعضت يذلا تقولا يف ديّدحتلاب كيف هتّوق نوكتس لب ؟كتوق فعضت
ّنّسلا ريبك رومزملا بحاص لهتبيو .(882-881 ،36 ةسينكلا ءابأل ةينيتاللا تافلؤملا)
يف اهيَلِإ ُئِجَتلَأ ٍنْصِح َةَرخَص يل ْنُك .ينْصِّلَخو َكَنُذُأ َّيَلِإ ْلِمَأ ،ينِّجَنو ينْذِقنَأ َكِّرِبِل" :لوقيف
ةنامأ ىلع دهشي ءاعدلا .(3-2 تايآلا) "ينْصِحو يتَرخَص َكَّنَأل ،يصيلْخَتِب َترَمَأ دَقف ،نيح ِّلُك
ةايحلا ةّيزمرب ساسحإلا مدع اهفرج يتلا رئامضلا كيرحت ىلع هتردق يف هللا لأسيو هللا
َّمُهَّللا" :وحنلا اذه ىلع ةالّصلا يف رمتسيو .اهتمالس يف اهيلع ظافحلا بجي يتلا ،ةّينافلا
َراعلا ِفِحَتْلَيْلو ،اوَنْفَيو يسْفَنِل َنوداعُملا َزْخَيِل .يتَرصُن ىلِإ ْعِرسَأ يهٰلِإ اي ،يِّنع ْدِعَتبَت ال
.(13-12 تايآلا) "يتءاسَم وبِلاط َةحيضَفلاو

ةالّصلا اّمأ .ةخوخيّشلاو ضرملا فعض نوّلغتسي نيذلا ىلع عقي نأ بجي ُيْزخلا ،عقاولا يف
ةالّصلا ديدج نم فشتكي ّنّسلا ريبكو .ّنسملا بلق يف هتكربو هللا ةنامأ دعو دّدجتف
.ةدعاسملا ىلإ نوجاتحي نيذلا ةالص ،ليجانألا يف ،طق عوسي ضفري مل .اهتّوق ىلع دهشيو
ةايحلا يف ةفلتخم رامعأ يف نوشيعي نيذلا اومّلعي نأ مهنكمي ،مهفعض ببسب ،نوّنسملا
نأ اًعيمج انيلع ،ىنعملا اذهب .هتدعاسم بلطنو ،هلل انسفنأ مّلسن نأ ىلإ ةجاحب اًعيمج انّنأ
ىلع مَهفُت ةمعنلا هذهو ،ّنّسلا يف اًرابك نوكن نأ يف ةمعن كانه ،معَن :ةخوخيّشلا نم مّلعتن

2



.هسفن هللا نم اًءدب ،انل نيرخآلا ةياعرل انسفنأ ميلست اهّنأ

كانهو عقاو كانه ،ةحيحص يه .ال ،فعضلا يفخت ال ،“فعضلل ةّيميلعت ةطلس” نذإ كانه
.ناسنإلا ةايح ةرتف لاوط ةّيقادصمب ةخوخيّشلا اهب انرّكذت ،فعضلل ةّيميلعت ةطلس
ةطلّسلا هذه .اًعيمج انل ٌسرد اذه .ةخوخيّشلا فعض يفخن اّلأو ،ةخوخيّشلا يفخن اّلأ انيلع
ىتح هنع ىنغ ال نآلا حبصأ ٌحالصإ وهو .انتراضح حالصإل اًمساح اًقفأ حتفت ةّيميلعتلا
،ةايحلا لوصف عيمج دسفُي ،اًلمعو اًركف ،ّنّسلا رابك شيمهت .اًعم انّلك شيعن فيك فرعن
يف ّنّسلا رابك يف مويلا رّكفي نأ اّنم دحاو ّلكل نكمي .ّنّسلا يف نيمّدقتملل طقف سيلو
ال يكل ىعسأ له ؟مهترايزل بهذأ لهو ،مهرّكذتأ له ،مهعم لصاوتأ فيك :لوقيو ،هتلئاع
يمامعأو يتدجو يدجو يبأو يمأ ،يتلئاع نم ّنّسلا رابك ؟مهمرتحأ له ؟ءيش مهصقني
رّكذت ؟ةايحلا ةمكح ،ةمكحلا مهنم مّلعتأل مهيلإ بهذأ مأ ؟يتايح نم مهتيغلأ له ،يئاقدصأو
يف لَماعُت نأ ّبحُت امكو .عيمجلل يتأت ةخوخيّشلاف .ّنّسلا يف اًريبك اًضيأ نوكتس كّنأ
.دلبلا ةركاذو ،ةّيرشبلا ةركاذو ،ةلئاعلا ةركاذ مهّنإ .مويلا ّنّسلا رابك لِماع ،ةخوخيّشلا تقو
نم ءزج مه نيذلا ّنّسلا رابك عوسي ّبّرلا حنميل .ةمكحلا مه نيذلا ّنّسلا رابك ىلع اوظفاح
لجأ نم اذهو .هللاب ةقثلا ىودعب ْبَصُنلو .زازفتسالا اذهو لاهتبالا اذه لامجو ةّوق ةسينكلا
.انئانبأ ريخو انريخو مهريخ لجأ نم ،عيمجلا ريخ

*******

 

(21-20 .6-5 ،71) ريمازملا ِرْفِس ْنِم ٌةَءارِق

نِمو ،ُتدَمَتعا َكيَلع ِمحَّرلا َنِم .يدَمَتعُم َيابِص ُذنُم ُّبَّرلا اهُّيَأ َتنَأو يئاجَر ُدِّيَّسلا اهُّيَأ َتنَأ َكَّنِإف
ًةريثَك َقِياضَم اًريثَك ينارَأ يذَّلا َتنَأ [...] .يحيِبْسَت ٍنيح ِّلُك يف َكَلو ،ينَتجَرخَأ َتنَأ يِّمُأ ِنطَب
ُعِجرَتو ،يرْدَق يف ُديزَت ،ينُدِعصُت ِضرَألا ِقامعَأ نِمو ،ينيِيْحُتف ُدوعَت َكَّنِكل .اًرورُشو
.ينيِّزَعُتف

ّبَّرلا ُمالك

*******

 

Speaker:

ِرابِك ُةالص :لاقو ،نيعبَسلاو ِدِحاولا ِرومزملا يف ِةَخوخيَّشلا ىَلع َموَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلكَت
ِرُتوَّتلا يف ِلُّمَأتلا ىلع انُعِّجَشُت َنيعبَسلاو ِدِحاولا ِرومزملا يف اهُدجن يتَّلا ُةليمجلا ِّنِّسلا
ُحبصُت يتَّلاو ،اهِتاكربَو ِةايحلا َباعِص ُرَّكذتن امدنع ،ةخوخيَّشلا َةلاح ُدوسي يذَّلا ِديدَّشلا
ِّنِسُملا َةَنحِم َّنأ انُرِّكَذُي ،ّنِّسلا يف ُريبكلا ،رومزملا ُبِحاص .انيف ِءاجَّرلاو ِناميإلل اًناحتما
،ِهِتَغَوارُمَو ،ُهَل ٍعادِخَو ،ُهنَع ٍداعتباو ،ُهَل ٍنالذُخ َفِقوَم ُنوكي دق :ُهنِم َنيرخآلا ِفقوم نع ُمُجنَت
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نَم ِعقاولا يف َكانه .ُهَنِكسَم ىَتح ،ُهَتَمالسَو ُهَتَيِلالقِتسا ِهِنامرِحَو ،ِهيلإ ِةَءاسإلاو ،ِهِبيهرتَو
،ٍرومأ يف ٌمِّدَقَتُم انُعَمَتجُم .مِهِتَيامِح يف ٌرِّصَقُم ُعَمَتجُملاو .ةقيرط ِفلأب َنيِّنِسُملا ُّلِغَتسَي
ِهِمازتلا ِديدجت يف َعِرسُي ْنأ ِهرسأب ِعمتجملا ىلع ُبجي َكلذل .لاجملا اذه يف ٍمِّدَقَتُم ُريغ ُهَّنكل
ِهللا يَدي نيب ُهَسأي َعضو ،ًةميزه ِهِتَخوخيش يف ىَأر يذَّلا ِرومزملا ُبِحاص .ّنِّسلا ِرابِك ِةَياعرل
ِبلق يف ُهَتَكَرَبَو ِهللا ِةنامأ َدعَو ُدِّدَجُت ُةالَّصلاف .هللاب ُهَتَقِث ٍديدج نِم َفَشَتكاو .ىَّلصو
ىلإ انُضعب ٍةجاحب انَّنأ اًعيمج انُهِّبَنُي ِّنِّسلا ُريبَك .اهِتَّوُق ىلع ُدَهشَي يذَّلا ،ّنِّسلا ِريبك
.هللا ىلإ ٍةجاحب اًلَّوأ انَّنأو ،ضعب

*******

 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Gli anziani, a motivo della loro debolezza, possono insegnare a chi
vive altre età della vita che tutti abbiamo bisogno di abbandonarci al Signore, di invocare il suo
aiuto. Perché Dio è sempre la nostra speranza, Dio è il nostro sostegno. Il Signore vi benedica
tutti e vi protegga sempre da ogni male!

*******

 

Speaker:

اوُمِّلَعُي ْنأ مُهُنِكمُي ،مِهِفعَض ِبَبَسِب ،ّنِّسلا ُرابِك .ةَّيِبرعلا ِةَغللاب َنيقِطانلا َنينِمؤملا يِّيَحُأ
،هلل انَسُفنأ َمِّلَسُن ْنأ ىلإ ٍةجاحب اًعيمج انَّنأ ِةايحلا يف ٍةَفِلَتخُم ٍرامعأ يف َنوشيعي نيذَّلا
اًمِئاد مُكامَحو اًعيمَج ُّبّرلا مُكَكراب .انُدَنَس َوه هللاو ،انُؤاجَر اًمئاد َوه هللا َّنأل .ُهَتَدَعاسُم َبُلطَنو
!ّرَش ِّلُك نِم

*******
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