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!مكب اًلهسو اًلهأو ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

نيب نم مئاقلا عوسي نيب راوحلا يف لّمأتن ،ةخوخيّشلا عوضوم يف مويلا انميلعت يف
عوسي ةبحم ّلك هيف رهظت ،رّثؤم راوح هّنإ .(23-15 ،21) انحوي ليجنإ ةياهن يف سرطبو تاومألا
ال ،نانح ةقالع اهّنإ :سرطب عم امّيس الو ،مهعم ةيماسلا هتقالع ةّيناسنإ كلذكو ،هذيمالتل
،اّنحوي ليجنإ .ةقيقحلا يف ةّيناسنإ ةقالعو .ةحتفنمو ةّرحو ةّيوقو ةرشابم يهف ،اهيف للم
،سرطبل عوسي نم ةّبحملاب ءيلم رّثؤم بلطو لاؤسب متتخُي ،اًّدج ّيماسلاو ،اًّدج ّيناحورلا
دهشي هّنإ :لاقو ّيليجنإلا انهّبن دقو .امهنيب راد يذلا شاقنلاب ،ةّيعيبط ةروصب ،طبترم
.ةقيقحلا نع ثحبلا بجي اهيفو .(24 ،21 اّنحوي عجار) رومألا ةقيقحل

عم عوسي ةقالع نومضم ىلع ظافحلا ىلع نورداق نحن له :انسفنأ لأسن نأ اننكمي
ةّيحانلا نم اًّدج ّيعقاولاو اًّدج رشابملاو اًّدج حيرّصلاو اًّدج حتفنملا هبولسأل اًقفو ،ذيمالتلا
اًبلاغ ليمن مأ ؟هعم لسّرلا ةقالع لاثم ىلع يه له ؟عوسي عم انتقالع يه فيك ؟ةّيناسنإلا
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انميركت هيلإ فيضن ،“فَّطلمو فَّلَغم” نالعإ هبش يف ليجنإلل ةداهشلا متتخن نأ ىلإ
عوسي نع عقاولا يف اندعبي ،لالجإو مارتحا فقوم هّنأ ودبي يذلا ،فقوملا اذه ؟فورظلا بسحب
،اًّدج ةّيتاذ ةّيعجرم تاذو اًّدج ةّيديرجت ناميإ ةريسمل ةبسانم فقوملا اذه حبصي لب ،ّيقيقحلا
فّرصتي وهو ،اًناسنإ راص يذلا هللا ةملك وه عوسي .عوسي قيرط سيل وهو ،اًّدج ةّيويندو
هذهبو ،نانحلا اذهب انعم مّلكتيو فّرصتي .ناسنإلا هلإلا وه ،ناسنإك انعم مّلكتيو ،ناسنإك
نوكي عوسي لب ،ال ،ةليمجلا ةريغّصلا روّصلا كلت هبشي ال عوسي .برُقلا اذهبو ،ةقادّصلا
.اّنم بيرق هّنإ ،انيديأ لوانتم يف

ةّدمبو ةخوخيّشلاب اًديدحت ناقّلعتي نيعطقم دجن ،سرطب عم عوسي ةشقانم قايس يف
اًباش تنك امدنع :سرطبل عوسي ريذحت يه ىلوألا ةوطخلا .ةايحلا نمزو ،ةداهشلا نمز :نمزلا
.كتايحو كسفن دّيس نوكت نل ّنّسلا يف اًريبك حبصت امدنع نكل ،كتاذب اًيفتكم تنك
يه اذكه تسيلأ !كلذك سيلأ ،كّرحتم يسرك ىلع لّقنتأ نأ ّيلع يذلا انأ !يل مالكلا اذه لُق
؟كلذك سيلأ ،اهمودق دنع اهلوبق انيلعو ضارمألا هذه ّلكب باصُت تنأ ةخوخيّشلا يف :ةايحلا
اًدهاش نوكت نأ بجي تنأ .اًضيأ فعضلا اذه كتداهش قفاريسو !بابشلا ةّوق انيدل سيل
يد سويطانغإ سيدقلل ليمج عطقم كانه .توملاو ضرملاو فعضلا ةظحل يف ىّتح عوسيل
ذيمالت لثم دهشن نأ بجي توملا يف كلذك ،ةايحلا يف رمألا وه املثم” :هيف لاق ،الويل
ّنأل ،عوسي ذيمالت :ذيمالتلا ةايح ةياهن لاثم ىلع انتايح ةياهن نوكت نأ بجي .“عوسيل
ىلإ َزَمَر عوسي ّنأ حّضوو ،هقيلعت ّيليجنإلا فاضأ .انرامعأ بسحب اًمئاد انمّلكي عوسي ّبّرلا
ريذحتلا اذه ىنعم اًدّيج مهفن نأ اننكمي نكل .توملاو داهشتسالا ةداهش ،ةّيئاهنلا ةداهشلا
لالخ نم نَّوكتتو مّلعتت كسفن كرتت فيك كمّلعي نأ بجي عوسيل كعابتا :ماع لكشب
اّمأ .يشمتلو ،كبايث يدترتل كتجاح يف ىتح ،نيرخآلا ىلع كدامتعاو ،كتردق مدعو ،كفعض
ةّحصبو ،ةدّيج ةّحصب ،اًمئاد عوسيل انعابتا ّرمتسي نأ بجي .(19 ةيآلا) "!ينعْبَتِاف" تنأ
عوسي عبتن نأ :ّمهم عوسيل انعابتا نكل ،ةّيدسجلا ةردقملا مدعبو ،ّيتاذ ءافتكابو ،ةئّيس
هعبتن نأ نكل ،كّرحتم ّيسرك ىلع نحنو ،ءطببو ،ضكرن نحنو ،مادقألا ىلع اًريس ،اًمئاد
َتنَأ ،ّبَر اي" :سرطب باجأ اذكه – ناميإلا نالعإ يف ىقبت نأ بجي عوسي عابتا ةمكح .اًمئاد
انأ .ةخوخيّشلاو فعّضلا دودحو فورظ يف ىتح - (17 .16 .15 تايآلا) "اًديدَش اًّبُح َكُّبِحُأ يِّنَأ ُمَلعَت
كلتو ،ةقرشملا نويعلا كلت مهيدل :مهنويع ىلإ رظنأ انأو ّنّسلا رابك عم مّلكتأ نأ ّبحأ
ظفاحن نأ انيلعو ،ليمج اذه .ةايحلا ةداهش مهيدلو ،تاملكلا نم رثكأ كمّلكت يتلا نويعلا
.ةايحلاب نيئلتمم نحنو ،وحنلا اذه ىلع عوسي عبتن نأ انيلع .ةياهّنلا ىّتح هيلع

نحن اًعيمج انلو ذيمالتلا عيمجل اًنيمث اًميلعت سرطبو عوسي نيب ةثداحملا هذه يف دجن
ةداهش يف رمتسن فيك انفعض نم مّلعتن نأ وهو .ّنّسلا رابك عيمجل كلذكو .نينمؤملا
،ضرملا عم .مهتاردابم ىلعو ،نيرخآلا ىلع ريبك ّدح ىلإ دمتعت تراص ةايح فورظ يف ةمجسنم
؛لبق نم اّنك امك اًيتاذ نيفتكم دعن الو نيرخآلا ىلع اندامتعا ديازتي ،ةخوخيّشلا عمو
،اًضيأ عوسي كانه انعم نوكيو ،انناميإ اًضيأ كانه جضنيو نيرخآلا ىلع اندامتعا ديازتي
.ةايحلا قيرط ىلع اًدّيج هانشع يذلا اًضيأ ناميإلا ىنِغ كانه قّفدتيو

اذه ىنعم مهفن نأ اهعم ردقن ،ةّيناحور ةايح انيدل له :ىرخأ ةرم انسفنأ لأسن نأ انيلع نكل
دمتعملا ،انتايح يف فعّضلا لصف وهو – اًليوطو اًرشتنم حبصأ يذلاو - ،ةايحلا نم لصفلا
عوسي عابتال هيف نيصلخم ىقبن فيك ؟ةّلقتسملا انتاردق ىلع هنم رثكأ ،نيرخآلا ىلع
ذاختا ىلع نيرداق اّنك امل انتوق تقو يف هنع انثحب يذلا ّرِبلِلو ،هب اندعو يذلا ّبحلل ،ّيحلا
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مل يذلا تقو يفو ،ةايحلل انعادوو ،نيرخآلا ىلع اندامتعاو انفعض تقو يف نآلاو ،تاردابملا
ةّيصخشلا دعب نوكن اّلأ ًالهس سيل ؟انتايح يف ةّيسيئرلا ةّيصخشلا هيف دعب دعن
.اًلهس سيل ،ةّيسيئرلا

يف ةّيعيبط يهو – ةبرجتلا نم أدبنو .ديكأتلاب ناحتمالا تقو اًضيأ وه ديدجلا تقولا اذه
بجي اًنايحأو .ّيسيئرلا انرود ىلع ظافحلا ةبرجت – اًّدج ةركام اًضيأ اهّنكلو ،كش الب ،ناسنإلا
نم لّلقت ةخوخيّشلا ّنأ لبقتو ،اهسفن نم لّلقتو ،صقنت نأ ةّيسيئرلا ةّيصخشلا ىلع
ةقيرطو ،كسفن نع اهيف رّبعتل ىرخأ ةقيرط كيدل نوكيس نكل .ةّيسيئر ةّيصخش كنوك
لوضفلا اذه ءاج دقو .ءاقدصألا ةعومجم يفو ،عمتجملا يفو ،كتلئاع يف اهيف كراشتل ىرخأ
تايآلا عجار) مهعبتي ناك يذلا بيبحلا ذيملتلا ىلإ رظن امدنع ،سرطب لاق “؟وهو” :سرطب ىلإ
اهّنإ ؟يتفيلخ نوكيس لهو ؟يلحم ذخأي نأ بجي لهو ؟يل اًعبات ىقبي نأ بجي له .(20-21
؟يناكم ذخأيو ينم لوطأ ةّدم ىقبي نأ بجي له .ءيش ىلع دعاست الو ،اهنم ةدئاف ال ةلئسأ
ةيآ) "ينْعَبتاَف َتنَأ اَّمَأ ؟كلذو َكَل ام" :فافجلا نم ءيش هيفو اًحيرص سرطبل عوسي باوج ءاجو
تنأ .نيرخآلا ةايح يف كفنأ رشحت الو يلاحلا كعضوبو كتايحب ِنتعا :لوقي هّنأكو .(22
يفو ،ضرملاو ةّحصلا يفو ،توملاو ةايحلا يف عوسي عبتن نأ :ّمهملا وه اذه ،معن .ينعبتا
نم ريثكلا عم ةبعّصلا ةايحلا يف اًضيأو ،تاحاجّنلا نم ريثكلا عم ةرهدزم نوكت امدنع ةايحلا
:عوسي انبيجُي ،نيرخآلا ةايح يف انسفنأ عضن نأ ديرن امدنعو .ةئّيسلا طوقسلا تاظحل
نيذلا بابّشلا دسحن اّلأ بجي ّنّسلا رابك نحن .عئار ."ينْعَبتاَف َتنَأ اَّمَأ ؟كلذو َكَل ام"
ةمارك ّنإ .ةايحلا يف اّنم رثكأ نورمتسيس نيذلاو ،انناكم نوذخأيو ،مهقيرط يف نوريسي
يتلا فورظلا يف ىّتح ،هب اّنمآ يذلا ناميإلا عابتال انصالخإو ،هل انمسقأ يذلا ّبحلل انتنامأ
ريبعتلا يهو ،ةمداقلا لايجألا نيعأ يف انباجعإو انفرش تامس يه ،ةايحلا ةياهن نم انبّرقت
.ّنّسلا رابك ةمكح يه هذه :نيرخآلل لاجملا كرتنو فرصنن نأ مّلعتن نأ .انل هللا ريدقت نع
كرتنو فرصنن نأ مّلعتن نأ .ةماستبا عمو ،نيرخآلل لاجملا كرتنو دّيج ٍلكشب فرصنن نأ
،نيرخآلل لاجم كرتو ءيطب فارصنا يه ّنّسلا ريبك ةايح ّنإ .عمتجملا يف نيرخآلل لاجملا
دحأ عيطتسي امدنع ،ليمج اذه .يناميإ ىلع تظفاحو ،يتايح تشع دقل :حِرَف فارصنا هّنكل
،اًئطاخ تنكو ،يتايح تشع دقل ؛يتلئاع يه هذهو ،يتايح تشع دقل” :اذه لوقي نأ ّنّسلا رابك
لاجم كرتو ّنّسلا ريبك فارصنا وه ،ّلحي يذلا مالّسلا اذهو .“ريخلا تعنص اًضيأ يّنكل
.نيرخآلل

ّبّرلا ةملك مامأ فِطخنم ءاغصإو ،رعاشمو لّمأت وه يذلا ،طاشن ريغ نم اًمتح ،عابتالا ىتح
يفو ،مهتايح يف ءزج لضفأ حبصي عابتالا اذه لثم – رزاعل تخأ ،ميرم عابتا لثم - عوسي
رابك ىلإ رظننل .(42 ،10 اقول عجار) اًدبأ اّنم عزني نل بيصنلا اذهو .ّنّسلا رابك نحن انتايح
يف مهتمكح نع اورّبعيو اوشيعي نأ اوعيطتسي ىّتح مهدعاسنلو ،مهيلإ رظننل ،ّنّسلا
.مهيلإ ِغصنلو ،مهيلإ رظننل .ريخو لامج نم نوكلمي ام انوطعي نأ اونّكمتي ىّتحو ،ةايحلا
،قيرّطلا نوعبتيس مه :ةماستباب بابّشلا ىلإ اًمئاد رظننل ،ّنّسلا رابك نحنو
مه :ةصرفلا وأ ةعاجّشلا انيدل نكت مل هّنأل هعرزن مل يذلا ىّتح ،نحن هانعرز ام نولصاويسو
نوكي نأ ّنّسلا ريبك عيطتسي ال :ةلدابتملا ةقالعلا هذه اًمئاد نكل .رمألا كلذ نولصاويس
نود نم ةايحلا يف اوّرمتسي نأ بابّشلا عيطتسي الو ،بابّشلا ىلإ رظني نأ نود نم اًديعس
.اًركش .ّنّسلا رابك ىلإ اورظني نأ

*******
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(18-17 ،21) اّنحوي ِسيِّدِقلِل حيسَملا َعوُسَي انِّبَر ِليجنإ نِم

سُرطُب َنِزَحف «؟ًاديدش اًّبُح ينُّبِحُتَأ ،انوي َنب ُناعْمِس اي» :ةثِلاَّثلا ِةَّرَملا يف [عوسي] ُهَل َلاق
َتنَأ ،ءيَش َّلُك ُمَلعَت َتنَأ ،ّبَر اي» :لاقف ؟اًديدش اًّبُح ينُّبِحُتَأ :ةَثِلاَّثلا ِةرَّملا يف ُهَل َلاق هَّنَأل
َتنُك ،اًباش َتنُك اَّمَل :َكَل ُلوقَأ َّقَحلا َّقَحلا .يفارِخ َعْرِإ» :ُهَل َلاق .«اًديدش اًّبُح َكُّبِحُأ يِّنَأ ُمَلعَت
،راَّنُّزلا َكل َكُريَغ َّدَشو ،َكيَدَي َتطَسَب َتْخِش اذِإف ،ءاشت ُثيَح ىلِإ ُريسَتو ،َكيدَيِب ُرَّنَزَتَت
.«ءاشَت ال ُثيَح ىلِإ َكِب ىَضَمو

ّبَّرلا ُمالك

*******

 

Speaker:

َّنِس ُسرطب َغَلَب ىَتم ،اَّنحويو َسرطب ِةَقالِع ىَلعو ِةَخوخيَّشلا ىَلع َموَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلكَت
ِنيَعَطقَم ُدِجَن ،اَّنحوي ِليجنإ ِةياهن يف َسرطبو َعوسي َنيب َراد يذَّلا ِراوِحلا يف :لاق .ةخوخيَّشلا
َتنُك اًباش َتنُك امدنع :سرطبل ُعوسي َلاق امدنع ،لَّوألا .ةخوخيَّشلاب اًديدحت ِناقَّلَعَتَي
،يناَّثلاو .كِتايحو َكِسفن َدِّيس َنوكت ْنل ِّنِّسلا يف ُمَّدَقَتَت امدنع نكل ،كِتاذب اًيِفَتكُم
َكلذب َلوقي ْنأ ُعوسي َدارأ .توملاو ِداهشِتسالا ِةظحل ىَّتح َكُقِفارُيس َفعَّضلا َّنإ :ُهَل َلاق امدنع
ِلالخ نِم َنَّوَكَتَتو َأَّشنَتَت َكَسفن َكُرتَت ْنأ َمَّلعَتَت ْنأ ُبجي ،يل َكِعابِتاب َكَّنإ :سرطبل
َّنكل .كِريَس يفو َكِبايث ِءادترا يف ىَّتح ،نيرخآلا ىَلع َكِدامتعاو ،كِتَردُق ِمَدعو ،كِفعض
َليجلا ُدِسحَي ْدقو ،هِتَناكَمو ّيِسيئَّرلا ِهِروَد ىَلع َظِفاحُي ْنأ ُديرُي َّنِسُملا َّنأ َيه َةَبِرجَّتلا
ام اذهو ،ّبر اي :عوسي ُسرطب َلأسف ،امُهُعَبتَي اَّنحوي ىَأر امدنع ُسرطب َلَعَف امك .ُهَدعَب َدِعاَّصلا
َتنَأ ؟اذه يف َكُنأش ام َتنأ ؟كلذو َكَل امف :ءافَجلا نِم ٍءيشبو ٍةَحارصب ُعوسي ُهَباجأ ؟ُهُنأش
،مُهَناكم َنوُذُخأي َنيذَّلا َبابَّشلا اوُدِسحَي اَّلأ ِّنِّسلا ِرابك ىَلع يِغَبنَي كلذل .طقف ينْعَبتا
اوُمَسقأ يذَّلا ِّبُحلل مِهِصالخإ يف َيه َنينِسُملا مُه مُهُتَمارك .ةايحلا يف مُهَدعَب َنوُقبي َنيذَّلاو
ٍميركتو ٍريدقت َلاثِم َكلذ يف َنوُقبَيَو .مِهِتايح ِةياهن يف ىَّتح ،ِهِب اوُنَمآ يذَّلا ِناميإللو ،ُهَل
.هللا َدنِع مُهُرجَأو مُهُريِدقَت مُهَل َكِلذكو .بابَّشلا ِلَبِق نِم

*******

 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Venuta la vecchiaia e i capelli bianchi, Dio ci darà ancora vita e non
lascerà che siamo sopraffatti dal male. Confidando in Lui, troveremo la forza per moltiplicare la
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lode e scopriremo che diventare vecchi non è solo il deterioramento naturale del corpo o lo
scorrere ineluttabile del tempo, ma è il dono di una lunga vita. Il Signore vi benedica tutti e vi
protegga sempre da ogni male!

*******

 

Speaker:

انُحَنمَيس ،ضَيبألا ِرعَّشلاو ِةَخوخيَّشلا ِءيجَم َعَم .ةَّيِبرعلا ِةَغللاب َنيقِطانلا َنينِمؤملا يِّيَحُأ
ِةَفَعاضُمِل َةَّوُقلا ُدِجَنَس ،ِهِب انقَثَو اذإ .انُرِمغَي َّرَّشلا َعَدَي ْنلو ِةايحلا نِم َديزملا ُهللا
يف اًّيِعيِبَط اًيِّدَرَت طقف يِنعَي ال ِّنِّسلا يف اًرابِك َحِبصُن ْنأب ُفِشَتكَنَسو ِحيبسَّتلا
اًمِئاد مُكامَحو اًعيمَج ُّبّرلا مُكَكراب .ةليوط ٍةايح َةَّيطَع يِنعَي ْلب ،نمَزلِل اًّيِمتَح اًروُرُم وأ ِدَسَجلا
!ّرَش ِّلُك نِم

*******
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