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Cardinal Parolin read the homily Pope Francis had prepared for the occasion
 

َنِم ىًأرَمِب مكَّرِب اولَمعَت نَأ مُكاَّيِإ" :عوسي ّبّرلا انل لاق ،موّصلا نمز حتتفي يذلا مويلا اذه يف
َنِم .(1 ،6 ىّتم) "تاوَمَّسلا يف يذَّلا ُمُكيبَأ َدنع ٌرجَأ مُكل َنوكي الف ،مكيلِإ اورُظنَي يَكِل ساَّنلا
يه ةديدع تاّرم تدّدرت يتلا ةملكلا ،مويلا ليجنإ يف نكلو ،مالكلا اذه انئجافي نأ نكمُملا
يذلا مازتلالا لوح انمامتها روحمتي ،دامّرلا ءاعبرأ موي يف ،ًةداع .(16 .5 .2 .1 تايآلا عجار) رْجَألا
مالك داع ،كلذ عمو .اهرظتنن يتلا ةأفاكملا ىلع زّكرن نأ نم ًالدب ،ناميإلا ةريسم هبّلطتت
،عقاولا يف .انلامعأل زفاحلا هّنأ ودبي يذلا ،رْجَألا ،ريبعتلا اذه ىلإ ةّرم ّلك يف مويلا عوسي
.هلعفن ام كّرحيو انبذجي ،ٍرجأ ىلع لوصحلا يف ةبغرو ،شطع ،انبولق يفو ،انيف دجوي

ةايح اهيلإ هّجوتت نأ نكمي يتلا (ةأفاكملا وأ) رجألا نم نيعون عوسي ّبّرلا زّيم ،كلذ عمو
،ّيقيقحو ،يدبأ لّوألا .ناسنإلا دنع نم رجألا كانهو ،بآلا دنع نم رجألا كانه :امهو ،صخّشلا
باجعإلا نوكي امدنع اهيلإ ليمن ٌةوفه وهو ،تّقؤم يناّثلا امنيب .ةايحلا فده وهو ،يئاهنو
هّنإ :ٌمهو اذه نكلو .انيضري ام رثكأو ،انل ةبسّنلاب ءيش ّمهأ امه يويندلا حاجّنلاو يرشبلا
فلخ اًمئاد امه ءايتسالاو قلقلا ّنإ .ضاَفِولا يِلاخ انكرتي ىّتح ،هيلإ انلصو نإ ام بارس لثم
رظني نم .لامآلا بيختو يرغُت يتلا ،ةّيويندلا ةايحلا يف هقفأ ىَرَي نَمِل ةبسّنلاب بابلا
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ىري الو بآلا ىري ال هّنأل .مالّسلا رشني نأ ىّتح فرعي نلو مالّسلا دجي نل ملاعلا ِرْجَأ ىلإ
مكيدل” :لوقي ناك هّنأ ول امك ."مُكاَّيِإ" :اًلئاق عوسي انرّذح اذهل ،انّلك انددهي رطخ هّنإ .ةوخإلا
،رهاظملاب اوعدخنت نأ اًذإ مكاّيإ :هل ليثم ال ٍرْجأو ،هل ةياهن ال ٍرْجأ ىلع اولصحت نأل ةصرفلا
.“مكيديأ نيب تومي ليلق لام ،ةصيخّرلا روجألا اوعبتتو

رجألا عضن نأ يف ةرثعلا انبّنجت نأ ىلإ فدهت ،انسوؤر ىلع عضوي يذلا ،دامّرلا عضو ةبتُر ّنإ
يف ريكفّتلا ىلع انلمحت يتلا ،ةمزاحلا ةمالعلا هذه .بآلا دنع نم رجألا لبق ناسنإلا دنع نم
.رهاظملا ضرم ةجلاعم يف لاّعف هّنكلو ،ٌّرم همعط يذلا ءاوّدلا هبشت ،ةلئاّزلا ةّيرشبلا انتلاح
ديدحّتلابو اًّقح اهّنإ .نيرخآلا باجعإ ىلع اًدِمتعم هُرِّيصيو ،صخّشلا دبعتسي ،ّيحور ضرم هّنإ
تحت شيعن نأ ىلإ اندوقت يتلا ،(22 ،3 يسلوق ؛6 ،6 سسفأ عجار) “لقعلاو نيعلا ةّيدوبع”
سيلو ،ساّنلا باجعإ لب ،بلقلا ءاقن سيل لطابلا دجملل مِهُم وه امو ،لطابلا دجملا راعش
نإ ةحلاص ةشيع شيعن نأ نكمي الو .نورخآلا انيلإ رظني فيك لب ،انيلإ هللا ةرظن
.رجألا اذهب انيفتكا

هلوق ىلع ّرصأ ام اذهو .ةسادق ءاوجألا رثكأ ىلع ىّتح رطيسي رهاظملا ضرم ّنأ يه ةلكشملا
يف .انتاذ لجأ نم اهلمعن اًرومأ حبصت نأ نكمي موّصلاو ةّبحملاو ةالّصلا ىّتح :مويلا عوسي
نوكي ال ،ذئدنع .سفّنلاب باجعإلا ةسوس ئبتخت نأ نكمي ،اهلمجأ يف ىّتح ،ٍةتفل ّلك
،سانلا ىضر نع ثحبي لب ،ةوخإلا لجأ نمو بآلا لجأ نم ةّبحملا نع ثحبي ال هّنأل ،اًّرح بلقلا
،هللا مامأ عّنصتلا نم اًعون ءيش ّلك حبصي نأ نكميو .صاخلا هدجمو ،ساّنلا قيفصتو
.انتاءارم ىرن ىّتح ،انلخاد ىلإ رظنن نأ ىلإ هللا ةملك انوعدت ،اذهل .نيرخآلاو انسفنأو
.اذه اندعاسي فوس .اهفشكن نأ لواحنلو ،اهيلإ ىعسن يتلا رهاظملل اًصيخشت ْلَمعنل

هّنإ .ةّيويندلا روجألا نع ثهاللا انثحب ءارو ئبتخي يذلا غارفلا ىلع ءوّضلا دامّرلا طّلسي
اهّيأ .اًديعب هتلمح ةريغص حير هيلع تّبه نإ يذلا ،رابُغلا لثم ةّيويندلا ةايحلا ّنأب انرّكذي
.ةّيدبألا ىلإ ٌشطَع انبلق يف لب ،حيّرلا ءارو ريسنل ملاعلا يف انسل نحن ،تاوخألاو ةوخإلا
وحن ريسنو ،اًّيلخاد ىفشُن ىّتحو ،ةايحلا ىلإ دوعن ىّتح موّصلا نمز عوسي ّبّرلا اناطعأ
نأ لجأ نم سيل .ءافّشلل ةريسم اهّنإ .بآلا دنع نم رجألا وحنو ،ىَنفَي ال يذلا وحنو ،حصفلا
ٍبولسأو ،ةديدج ٍحورب ٍموي ّلك شيعن نأ لجأ نم لب ،اهاَحُضو ٍةّيشع نيب ءيش ّلك رّيغن
نم انَرِّهطيل ،موّصلا نمز دامر انَرّهطيل :موّصلاو ةّبحملاو ،ةالّصلا ىلإ ةجاحب نحن اذهل .فلتخم
.انسفنأ عمو انتوخإ عمو ،هللا عم ةّيح ةقالع دّدجنو انتّوق ّلك دجنلو ،رهاظملا ءاير

حبصت ،انترجح أبخم يفو ،(6 ،6 ىّتم) "ةَيْفُخلا يف" اهيّلصن يتلا ،ةعضاوتملا ةالّصلا ّنإ
بلقلا يّزعي ،ةقّثلاو ةّدوملا نم ئفاد راوح اهّنإ .جراخلا يف رهزُت ةايحلا لعجي يذلا ّرّسلا
هللا نانح عَدَنِل :بولصملا ىلإ رظنن نحنو ِّلصنل ،اًصوصخ اذه موّصلا نمز يف .هحتفيو
َقبنل لب ،عّرسّتلاب رّثأتن الو .هحارج يف ملاعلا حارجو انحارج عَضَنلو انتايح وزغي رّثؤملا
ىضري ال هّنأل .هللا عم بيرقلا راوحلل رمثملا رهوجلا ديدج نم فشتكنلو .تمصب همامأ
عّنصت ّلك نع ةديعب ،“ةّبحملا ةّيّرس” اهّنإ .ةيفُخلا يف هدجن نأ ّبحي وه لب ،ةرهاّظلا رومألاب
.ةبخاّصلا تاوصألا نعو

ِإَوسأ نم انرّرحت ةّبحملاو .ةّبحم ىلإ اهتمجرت نكمي طقف كاّذإ ،ةّيقيقح ةالّصلا تناك نإ
،رهوجلا ىلإ انديعت ،دامّرلا اهرِّهطي يتلا ،موّصلا نمز يف ةّبحملا ّنإ .انسفنأ ةّيدوبع ،ةّيدوبع
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حنمت ،ءاوضألا نع اًديعب اهلعفن يتلا ،ةقدّصلاو .ءاطعلا يف دجوي يذلا ميمحلا حرفلا ىلإو
انل حمسي اذكهو ،اًذخأ حبصي يذلا ءاطعلا لامج نع انل فشكت اهّنإ .ءاجّرلاو مالّسلا انبلق
.(35 ،20 لسّرلا لامعأ عجار) ذخألا نم رثكأ بلقلا حّرفي ءاطعلا :ّنأ وهو ،اًنيمث اًّرس فشتكن نأب

نع ثحبلا سوه نمو انتاذب مامتها لك نم انرّرحي وه لب ،ةَيْمِح سيل موّصلا .موّصلا اًريخأو
.حوّرلا لب ،دسجلا ةقايل سيل ،انتقايل ىلع ظفاحن نأ يف اندعاسي وهف .دسجلا ةّحص
اّلأ بجي ةايحلا ّنأب انرّكذي وه ،اًّيلمع .رومألل ةحيحّصلا ةميقلا يطعن نأ ىلإ انديعي موّصلا
يف ةّصاخو :طقف ماعّطلا ىلع مايّصلا رصتقي اّلأ بجيو .رباعلا ملاعلا اذه دهشمل عضخت
موصي ىّتح ،كلذ يف ٍدحاو ّلك رّكفيل .اًنّيعم اًنامدإ انل بّبسي اّمع موصن نأ بجي ،موّصلا نمز
.ةّيلمعلا هتايح يف اًّقح رّثؤي اًموص

ةالّصلا ّنإ .ةيفخ ىقبت ال اهراثآ ّنإف ،ةيفخلا يف موّصلاو ةّبحملاو ةالّصلا تجضن اذإ اّمأ
.خيراّتلا رّيغت نأ اهنكمي ،عقاولا يف :عيمجلل لب ،طقف انل تاجالع تسيل موّصلاو ةّبحملاو
ّنأل اًصوصخو ،ةيعاو ال ةروصب ولو ،نيرخآلا ىلإ اًضيأ اهلقني وهف ،اهراثآ بّرج يذلا ّنأل ،ًالّوأ
يفو انتايح يف لّخدتي نأب هلل حمست يتلا ةّيسيئرلا قرّطلا يه موّصلاو ةّبحملاو ةالّصلا
هللا ىلإ عّرضتن ،ايناركوأ لجأ نم اذه موّصلاو ةالّصلا موي يف ،اهبو ،حوّرلا ةحلسأ اهّنإ .ملاعلا
.هعنصي نأ هدحو ملاعلا عيطتسي ال يذلا مالّسلا كلذ لجأ نم

نيذلا ةالص ىلإ ِغصأ ،انتاعقوت ّلك قوفي امب انئفاكتو ةيفخلا يف ىرت يذلا تنأ ،ّبر اي
تحت نوبرهيو نومّلأتي نيذلاو ،ةدشلا يف نيعقاولاو ،اًعضاوت مهرثكأ اًصوصخ ،كب نوقثي
.نيمآ .هذه انماّيأ ىلإ كمالس بَهو ،انبولق ىلإ مالّسلا دعأ .حالّسلا ّيِوَد
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