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(2 ،14 اّنحوي) "اًماقُم مُكَل َّدِعُأل ٌبِهاذ يِّنِإ" .16

لامتكالا ىلإ هّجوملا تقولا يه ،ةخوخيّشلا

[Multimedia]

_________________________

 

!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ةقالعلا ىلع مويلا مّلكتنس .ةخوخيّشلل صّصخملا ّيحيسملا ميلعّتلا رخاوأ ىلإ انلصو
ليجنإ يف باهسإب اهركذ درو يتلا ،هذيمالتل عوسي عادو يف اهدجن يتلا ةرّثؤملاو ةقيثولا
ُتددعَأو ُتبَهَذ اذِإو" ؛(1 ،14) "مكُبولُق ْبِرَطْضَت ال" :دعولاو ءازعلا تاملكب عادولا باطخ أدب .اّنحوي
ّبّرلا تاملك ةليمج .(3 ،14) "نوكَأ انَأ ُثيَح اًضيَأ مُتنَأ اونوكَتِل ،َّيَلِإ مكُذُخآف ُعِجرَأ ،اًماقُم مُكَل
.عوسي

هّنأ هاّيإ اًرِّكذُم ،(36 ،13) "نيح َدعَب ينُعَبتَتس تنأ" :سرطبل عوسي لاق ،ليلقب كلذ لبق
نم اًروبع اًمتح نوكيس ذيمالّتلا ةايح نم يّقبتملا تقولا .هناميإ فعض عم هتريسم عباتي
ناميإلا تاكرب لالخ نم اًروبع اًضيأ نوكيسو .ةّوخألا تايّدحت لالخ نمو ،ةداهّشلا فعض لالخ
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"اهنِم َمَظعَأ ُلَمعَي لب ،انَأ اهُلَمعَأ يتَّلا َلامعَألا اًضيَأ وه ُلَمعَي يب َنَمآ نَم" :سامحلاب ةئيلملا
ال ؟قمعب هب نمؤن لهو ،قمعب رمألا اذه يف رّكفن له يردأ ال !دعولا اذه يف رّكفنل .(12 ،14)
...رمألا اذه يف رّكفن ال اًنايحأ هّنأ دقتعأ ،يردأ

ّنّسلا ريبك .راظتنالا اذهل ةديعّسلاو ةرّثؤملا ةداهّشلل بسانملا تقولا يه ةخوخيّشلا
نحن انبّرقت يتلا ،ناميإلا لامعأ تحبصأ ،ةخوخيّشلا يف .ءاقللا اذه نارظتني ّنّسلا ةريبكو
اذهلو .جضُّنلاو بابّشلا عفاودو تاملكلاو تاقاّطلا ةّوق جراخ ،هللا توكلم نم نيرخآلاو
فده وه امو .ةّيفافش رثكأ ةّيقيقحلا ةايحلا فدهب دعولا ديزت ناميإلا لامعأ ّنإف ،ديدحّتلاب
يف ،دجوت له فرعن انتيل هّنإ .هللا ملاع يف ،هللا عم ةدئاملا ىلع ناكم ؟ةّيقيقحلا ةايحلا
عوسي ّبّرلا راظتنا ةمدخ ةّصاخلا ةمدخلا هذهب متهت يتلا تاراشإلا ضعب ،ةّيلحملا سئانكلا
ةّيعامجلا تافّصلاو ةّيدرفلا بهاوملا عّجشت يتلاو - عوسي ّبّرلا راظتنا ةمدخ ،ةمدخ اهّنإ –
.ّنّسلا يف نيمِّدقتملل

امنيب .عيمجللو اهسفنل طابحإلا بلجت ،ةعئاّضلا صرُفلا ِةَّلذم يف شاعُت يتلا ةخوخيّشلا
نم مجانلا َسبُللا ىلع اًّيئاهن يضقت ،ةايحلا عقاول مارتحاو ىضِرِب شاعُت يتلا ةخوخيّشلا
يف سبللا اًضيأ ليزتو .اهحاجنلو اهسفنل ةيفاك نوكت نأ بجي يتلا ةّوقلا موهفم
يئاهن لكشب مّكحتت اهّنأ ،ةقيرطلا هذهب ،نظتو ،يويندلا عضولا عم فّيكتت ةسينك
هللا هاّيإ انحنم يذلا ةخوخيّشلا تقو نوكي ،ءاعّدالا اذه نم رّرحتن امدنع .اهتاذ قيقحتو اهلامكب
مل لمع هّنإ ،عقاولا يف .عوسي اهنع مّلكت يتلا “ةميظعلا” لامعألا كلت دحأ هتاذ ّدح يف وه
اًنكمم كلذ لعج ،ءامّسلا ىلإ هدوعصو توملا نم هتمايقو هتوم نكل :هقّقحي نأ عوسيل َطعُي
قلغنت يكل انتايح عنصُت مل .ةئشنّتلا نوناق اذه .“ناكملا قوف نامزلا” ّنأ رّكذتنل !انل
ربعم لالخ نم ،كلذ نم دعبأ ىلإ بهذت نأل ةهَّجوم يه لب :ّيمهو ّيضرأ لامك يف ،اهسفن ىلع
يف اهّنإ .انه تسيل لوصولا ةطقنو ،تباّثلا انناكم ّنإ ،عقاولا يف .ربعم وه توملا ّنأل ،توملا
.دبألا ىلإ ميقي وه ثيح ،عوسي ّبّرلا راوج

نيب - مّلعتن ، ةايحلا ىلع نوبّردتم نحن :“بردتلاو ءادتبالا” ةّيلمع أدبت ،ضرألا ىلع ،انه
.عيمجلل اهرامث يتؤت اهلعجو اهتكراشم ةّيلوؤسم مرتحنو ،هللا ةّيطع رّدقن نأ – ةبوعص فلأ
يأ – تقولا فاقيإ يعّدت يتلا ةرورغملا ةقثلا .روبعلا اذه ةمعن وه ضرألا ىلع ةايحلا تقو ّنإ
اًرمأ طقف تسيل – ةقلطملا ةطلّسلاو ،ةدودحملا ريغ ةّيهافّرلاو ،ّيدبألا بابّشلا يف ةبغّرلا
.ناَيَذَه يه لب ،اًليحتسم

وحن مامألا ىلإ كذخأي تقولا ّنكل ،ةايح يه :ةايحلا ىلع ةئشنّتلا تقو وه ضرألا ىلع اندوجو
ريغ نحن .طقف هللا يف اهلامك دجت يتلا ةايحلا ،لمكأ ةايح ىلع ةئشنت وحن ،لمكأ ةايح
بلقنت ،هللا دعو قيقحت يف .ةياهنلا ىّتح نيلماك ريغ ىقبنو ،ةيادبلا ذنم نيلماك
.ةينافلا انتايح نمز نم ىمسأ وه ،ةيانع ّلكب عوسي انل هُّدِعُي يذلا ،هللا لاجم :ةقالعلا
نمزلا ىنعم ديكأّتلاب فرعت ةخوخيّشلا .لامكلا اذه قيقحت يف لمألا بّرقت ةخوخيّشلاو
ءامكح مه ّنّسلا رابك ،اذه يف ةميكح ةخوخيّشلا .انتئشنت هيف شيعن يذلا ناكملا دودحو
.دعو وه لب ،اًديدهت كلذ سيل :تقولا رورمب جاهتبالا ىلإ انوعدت امدنع ةقداص يه اذهل .اذه يف
امدنع رّكنتلا يتأي امّبر .اهلبُن رهظُت يكل رّكنتت نأل جاتحت ال يهو ،ةليبن ةخوخيّشلا
،ّرمي تقولا نكل :تقولا رورمب جاهتبالا ىلإ انوعدت امدنع ةقداص ةخوخيّشلا .لبُّنلا صقني
ةظفاحم تسيل ،ناميإلا ةرظن قمع دجت يتلا ةخوخيّشلا .دعو وه لب ،اًديدهت اذه سيلو
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يف .ةيمهأ هل ْدُعَي مل تقولا رورمو ،هل دودح ال لاجم وه هللا ملاع !نولوقي امك ،اهتعيبطب
نَل" :ذيمالّتلل لوقي امدنع ،فدهلا اذه وحن هسفن هِّجوي عوسي ،ديدحّتلاب ريخألا ءاشعلا
ِتوكلَم يف اًديدَج مُكَعَم هُبَرشَأ ِهيف يذَّلا ِموَيلا كلذ ىَّتَح اذه ِةَمْرَكلا ِريصَع نِم نآلا َدعَب َبَرشَأ
ةداعسلاب ةداع سودرفلا ألمن ،انتاظع يف .كلذ نم دعبأ ىلإ بهذ دقل .(29 ،26 ىّتم) "يبَأ
هللا توكلم نع لاثمألا يف عوسي مّلكت .ةايحلا نم ءيش هصقني امّبر .ةّبحملاو روّنلاو
؟ةايحلا رارمتسا نع مّلكتن نأ ،كلذ ىلع نيرداق دعن ملأ .ةايحلا نم اًريثك اهيف لعجو

حبصت نأ اهنكمي ،عوسي ّبّرلا راظتناب اهشيعن يتلا ةخوخيّشلا ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
.(15 ،3 سرطب 1 عجار) انئاجر ببس نع عيمجلل اًليلد يطعي يذلا ،ناميإلا نع لمتكملا عافدلا
ثّدحتي يتلا ةسّدقملا ةنيدملا وحن هّجوتتو ،ةّيفافش رثكأ عوسي دعو لعجت ةخوخيّشلا ّنأل
رشن لجأ نم ةايحلا يف ةلحرم لضفأ يه ةخوخيّشلا .(22-21 نيَلصفلا) ايؤّرلا رفس اهنع
مه ،دعَو مه نّسلا رابك .يئاهن لامتكا غولب لجأ نم ةئشنت يه ةايحلا ّنأب ةراّسلا ىرشبلا
ّنّسلا ريبك ةلاسر لثم هّنإ :دعب تأي مل لضفألا .دعب تأي مل لضفألاو .دعول ةداهش
ىلع ةرداق ةخوخيش اًعيمج هللا انحنميل .دعب تأي مل لضفألا .نينمؤملا ّنّسلا ةريبكو
!اذه لعف

 

 

*******

 

(3-1 ،14) اّنحوي ِسيِّدِقلِل ِحيسَملا َعوُسَي انِّبَر ِليجنإ نِم

وَلو ،ةريثك ُلِزانَم يبَأ ِتيَب يف .اًضيأ يب اونِمآف ِهللاِب َنونِمؤُت مُكَّنِإ :مُكُبولُق ْبِرَطْضَت ال
مكُذُخآف ُعِجرَأ ،اًماقُم مُكَل ُتدَدعَأو ُتبَهَذ اذِإو ؟اًماقُم مُكَل َّدِعُأل ٌبِهاذ يِّنِإ مكَل ُتلُق ينارُتَأ ،ْنُكَت مل
.نوكَأ انَأ ُثيَح اًضيَأ مُتنَأ اونوكَتِل ،َّيَلِإ

 

ّبَّرلا ُمالك

 

*******

 

Speaker:
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:لاقو ،لامتكالا ىلإ ُهَّجوملا ُتقولا يه يتّلا ،ةخوخيَّشلا ىَلع َموَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلكَت
يف .عوسي َعم ِءاقللا ِراظتنال ِةديعّسلاو ِةَرِّثؤملا ِةداهّشلل ُبسانملا ُتقولا َيه ُةخوخيَّشلا
ِقاطن َجراخ ،هللا ِتوكلم نِم نيرخآلاو نحن انُبّرقت يتّلا ،ناميإلا ُلامعأ ُحبصت ،ةخوخيَّشلا
يقيقحلا ِفدهلاب َدعولا ُديزَت اهَّنكل .جضُّنلاو ِبابَّشلا ِعفاودو ِتاملكلاو ِتاقاّطلاو ِةَّوقلا
ِةروصب اهُشيعن يتّلا ُةخوخيَّشلا .هللا ِملاع يفو ،هللا ِةدئام ىلع ٍناكم ىلإ ُفِدهَن .اًحوضو
امنيب .عيمجللو اهِبحاصل َطابحإلا ُبِلجَت ،ةعئاَّضلا ِصَرُفلا ِببسب ىَوكشو ٍطابحإ
ِمجانلا ِسْبُللا ىلع اًّيئاهن يضقت ،ةايحلا ِعقاول ٍمارتحابو َنيِضاَر اهُشيعن يتّلا ُةخوخيَّشلا
،يتاذلا ِءافتكالاو ِةَّوقلا ِءاعدا ،ءاعدالا اذه نِم ُرّرحتن امدنع .يتاذلا ِءافتكالاو ِةَّوقلا ِموهفم نع
يتّلا “ةميظعلا” ِلامعألا َكلت َدحأ ِلعفلاب وه هللا ُهاّيإ انَحنم يذّلا ِةخوخيَّشلا ُتقو ُنوكي
لب :ّيِمهَوَو ّيضرأ ٍلامك يف ،اهِسفن ىلع قِلغنت يكل انُتايح ْعنصُت مل .عوسي اهنع َمَّلكت
َةطقنو ،تباّثلا انَناكم َّنإف ،اذهل .توملا ِروبع َدعب ،كلذ نِم َدعبأ ىلإ َبهذت نأل ٌةَهَّجوُم َيه
ُوه ِضرألا ىلع انَدوجو َّنإ .دبألا ىلإ ُميقُي وه ُثيح ،عوسي ِّبَّرلا ِراوج يف ْلب ،انه تسيل انِلوصو
ِدعو ِقيقحت يفو .طقف ِهللا يف اهَلامتكا ُدِجَت يتّلا ،ةايحلا ىلع ِبُّردتلاو ِةئشنّتلا ُتقو
ِنمز نِم ىَمسأ وه ،ةيانع ِّلكب ُعوسي انل هَّدعأ يذّلا ،هللا ُلاجمف :هعم ُةقالَعلا ُبِلَقنت ،هللا
.دعولا اذه ِقيقحت نِم انُبِّرقي ٌنمز ُةخوخيَّشلاو .ةينافلا انِتايح

 

*******

 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. La sicumera di fermare il tempo, cioè volere l’eterna giovinezza, il
benessere illimitato, il potere assoluto, non è solo impossibile, è delirante, per cui, bisogna vivere
la vecchiaia in quanto la fase della vita più adatta a diffondere la lieta notizia che la vita è
iniziazione per un compimento definitivo. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni
male!

 

*******

 

Speaker:

يف ُةبغَّرلا ّيأ ،تقولا ِفاقيإ يف ُةرورغملا ُةقثلا .ةَّيِبرعلا ِةَغللاب َنيقِطانلا َنينِمؤملا يِّيَحُأ
ْلب ،ةليحتسم طقف تسيل ،ةقلطملا ِةطلُّسلاو ،ةدودحملا ِريغ ِةّيهافّرلاو ،ّيدبألا ِبابَّشلا
ِرشن ِلجأ نِم ِةايحلا يف ٍةلحرم َلضفأ اهِرابتعاب َةخوخيَّشلا َشيعن نأ انيلع اذهل .ناَيَذَه يه
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اًمِئاد مُكامَحو اًعيمَج ُّبّرلا مُكَكراب .يئاهن ٍفده ِقيقحتل ٌةئشنت يه َةايحلا َّنأ :ةراَّسلا ىَرشُبلا
!ّرَش ِّلُك نِم

 

*******
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