
 (2016أّيار " )عمل اهلل"رسالة مطران 

، المطران خافيير إتشيفاريا، عمى "أوبس داي"في الرسالة الرعوية لشير أّيار، يشّدد حبر الـ
فإّننا، من خالل . ضرورة إظيار حّبنا لمعذراء مريم والتقوى التي بيا نخّصص ىذا الشير لمصالة ليا

يب أصدقائنا من التأّمل بحياتيا وبتسميميا ذاتيا هلل كما تفيد النصوص اإلنجيمية، نشعر بضرورة تقر
.   مريم لتعّرفنا ابنيا

 ____________________________________

!  لي ليحفظكم يسوع: بناتي وأبنائي األعّزاء

النا ولهكز ىا  ق بقأ الليه اللهيلي اللي نسسع  يو  اىقين لووض تكهيم أّلنا لهيم  ي لحوه أيّ 
 الة ك نا لهيمألمّ   ةٌ لمّص   مواتٌ : ناىا لنل الطفولةمتمك الساقات التي تسلّ  كثيهون يتلّكهون . حياتنا

 وه التقيسة لهيم اللزاهات حيث تزيين  أو توحيات  غيهة تتقلةُ و، لثاًل  اللسبحة  ي كنف السائمة
ّني، بالتالي ...بالوهوق ، حالمين ت اه أّلنا لهيم ىله المفتات أن يسيلوا، أ تهح عمع اآلباء واألليات وا 

ل كتابات األب األ قس حول السال ات  هاءة وتتمّ و ق يفيقكم  ي ىلا االطاه، . غاهلسكم أبناءكم الص
. 1بين أعواء السائمة  ي اإلهلاق الهسولي األميه

 ّو "، لكي يكون ههلاقاتإو أبينا اللؤسس تهاحات ال لتنّبيين ،اعمع ىلا النحو أيًض   منت ّهفْ 
أوبس "الـ ت بح، ىله الهعاية السائمية لن مالله، أنّ  ، وعاللين"علل"لن لسؤولية ال ليض  ي الـ" اللنزل
.    عن السلاء يةأ لنسمة " قاي

 تّباع يسوعألّن ا، "علل"إلع تل يض التتوى اللهيلية  ي الـ كبيهٍ  لتق سسع التقيس موسيلاهيا ب يقٍ 
نسسع  ي مالل ليه أّياه أن نكّثف  لللك،. لسونة أّلو ألٌه لستحيٌل أو  سٌب  قًّا اللسيح لن قون

 ق لباإلوا ة إلع للك، و. اليوم  ي السالم كّمو لنتلهةً  لائسةً  عباقةً  التي باتتالحج اللهيلية  تهحال
اللزيق لن الحنان والهّ ة  ي عال تنا   ون عال تنا بسّيقتنا وأّلنا، واوسينعمع أبينا اللؤّسس لّ سنا 

 الة التبليه ووحياتيا،  ابنياالتتلل بتسهاه حياة و، وانتباه ة الة اللسبحة بهويّ  بيا، لن مالل
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عمع الحفاظ عمع حووه  نال لوعة لن السباقات التتوّية تساعق يله ال. ..، وغيهىااللالئكي عنق الظيه
.  ّيقٍ  ىتلام بيا بلكلٍ اال إلا لا تمّ  ،اهلل طوال اليوم

ف  تط ال تتوقّ كلا أّنيا بيا،  التالةعمع الثتة  هلؤّش  ىيو والتسّبق لسلهاء عمع الحبّ لتنطوي ال الة 
عمى  في البداية اقتصر األمرإذا ما  نّ نقمق ولكن ال. الطمبات تفيض لض كثهةالللاعه التي  عنق
فعندما تتدفق ىذه الصالة . تقريًبا ولو بشكل ميكانيكيإلى سيدتنا،  صصيرةً  ةً رفع صالنلد وجومال

القديسة مريم تشعل  ،أّمو السماويةحنان  شيء، كلّ  من رغمال عمى ،لم ينَس  متعبٍ  الصادقة من قمبٍ 
. من خالل التعّمق في العقيدة ابنيا لتعّرفتمأل النفس رغبة والحّب المّتقد جمر بدورىا في الروح 

إلى نار تحرق المآسي الشخصية،  سريًعال تتحوّ القصيرة ىي كالجمر تحت الرماد، فتمك الصالة 
. 2وتجذب آخرين نحو نور المسيح

 أيّ  يحوي عمعاإلن يل لم ينتل إال كملات  ميمة لمسلهاء، ولم  أنّ ٍة، ولهّبلا الحظنا،  ي لّهاٍت عق
 كيف رافقت والدة يسوع ابنيا، خطوةً ولكن لا تنتمو الكتب اللتقسة يكفي لفيم . لمتقيس يوسف كملةٍ 

ه يسوع، ن أحبّ مَ  كيف أحّبت كلّ معو؛  ومتأّلمةً  في ميّمتو الخالصية، مبتيجةً  مشتركةً ، خطوةٍ ب
 . عمع سبيل اللثال، عنق حقث عهس  انا ال ميل ،فْ  منتوقّ . 3المحيطين بو بكلّ  واىتمت بعناية األمّ 

وىذا ما (. 5: 2يو " )افعموا ما يأمركم بو: "إلى الخدم، قالت مريم، متوجيةً  أنّ  لنا ينقل اإلنجيميف
ي، ماذا ربّ : س عمى الوقوف في حضرة يسوع وطرح ىذا السؤال عميووفحمل النأن ن؛ يتوّجب فعمو

.  4 (6: 9أعمال الرسل )؟ أن أفعلتريدني 

الللوهة  أمّ : اوتقعوهإلع لهيم  ي طمبة السلهاء  ولطاللا استنقت الكنيسة إلع ىله الكملات لتتوّ و
تسّهف تيسوع، لسّملنا ولمّم نا، لكي   وب النفوستو يو  و ّية أكثه أىلية لنتلا لن ف .ال الحة

، "أوبس قاي"لنل بقايات الـ عمع ىلا النحو ت ّهف التقيس موسيلاهيا و ق. حّبوتتوا ل لسو وت، وإليو
  ."لالئكيٍّي  سالمٍ " كلّ لالحظة كيف كان يتمو ، نحن اللين ها تناه  ي زياهاتو اللهيلية، واستطسنا
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مع  ، قد سبقيا لقاءٌ خدمة الربّ في لوىب الذات  ككيرةٍ  وقراراتٍ  عّدةٍ  ارتداداتٍ  أنّ  وال ننسيّن أيًوا
.  ي حياتنا اللم ية و ي السلل الهسولي كثيًها هامتبهنا ىلا لاو. 5مريم

إلع  ونلقعوّ  ا ليسن ناألنّ ،  اناعهس إلع المقم  ي  لثملا توّ يت بالن يحة نفسياإلينا  ناأمّ وتتوّ و 
  ي ماصٍّي  بسيليا بلكلٍ  ُيو عالتي و ،أعلال الهحلة الهوحيةيكلن أحق  إل ،اآلمهين لن يسوعتتهيب 
لا استسان  اللسّمم يهيق أن يستسين بنا ك. ن يحتاج إلع ن يحةإهلاق مَ ىله السنة اليوبيمية،  ي  مالل

، و ق لا الهبّ  ألنّ . ه إلييا، لييّيئوا لو الطهيقاللقن التي أهاق التوجّ  أهسميم إلع كلّ ف ،بالتالليل األوائل
نّ "يلهح البابا  هنسيس،  ا عن طهيق  وت لنا أيًض لا يكلّ ال يماطبنا  تط  ي لمقع التمب القاممي، وا 

 ي  ةً ا وأىليّ أن نمتتي، ال سيلا  ي اللهاحل األكثه تستيقً  عظيلةٌ  ةٌ عطيّ لىا بالحتيتة إنّ . أموتنا ولياقتيم
. 6 !"ف عمع لليئة الهبّ يساعقوننا عمع إناهة الووء  ي  مبنا والتسهّ  إيلانٍ  نساءِ و حياتنا، به الِ 

 تق .  ي علل إناهة  موب الناس وعتوليمنا وسائل  ي يق اللسيح أهاق التقيس موسيلاهيا أن نقهك أنّ 
من  :ألصدقائك حقيقيٍّي  ل إلى صديقٍ عميك أن تتحوّ بل  يمكنك أن تكون عنصرًا سمبًيا فحسب، ال: كتب
من خالل النصيحة والتأكير الذي تعطيو  كمّ  أواًل، من خالل مكال تصّرفك،! تيمدمساع خالل

س لمسلل الهسولي اللم ّي ىله الم و ية التي تفتح الل ال ألام الن يحة والتي تؤّس . 7الخصوصية
تمك الكممات التي تمّر . اللي عّملنا أبانا اللؤسس أن نسيلو لنل البقايةوعمع ال قا ة والثتة،  للبنيّ ا

 د؛ ذلك الحوار التوجييي الذي عرفت كيفية إكارتو بشكلٍ في الوقت المناسب في مسمع الصديق المتردّ 
التي حممتك عمى  لعفوّيةا؛ وتمك النصيحة المينية التي تحّسن عممو الجامعي؛ وتمك الرصانة مناسبٍ 

. 8"القائم عمى الكقة العمل الرسولي"ذلك ىو بالفعل  كلّ ... لم تخطر عمى بالو اقتراح آفاقٍ 

ستغناء عن التحقث حا اتيم، ال يلكن االلالن يحة اللناسبة لن مالل  للساعقة اآلمهين بفساليةٍ و
نح ل الحواه البنوي لض اهلل،  ىلا ي ف. ةاللم ي ال الة ي  لض الهبّ  ىله اللواويض أواًّل  عن كلّ 

، ويساعقنا كي )...(ينّلينا الهوح التقس، قامميًّا " ي ال الةف. نتمو إلع أ ق ائنا وزلالئنا ن ،عمع النوه
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ىي اللهط األساسي لملحا ظة عمع ىله و)...(. الهؤية اللم ّية لأللوه، ال نستط  ي األنانّية و
  .9"اللوىبة

ّننا، بال الة،  أن ت لق وتتتّقم عمعالكنيسة   ملا استطاعت. نتسّمح بالسالح األ وى عمع اإلطالق وا 
 لن هغمباللّه  ي لسيهتيا، توعمع ىلا النحو ستس .الس وه لو لا حا ظت عمع ال الة و انتيالّه 
 ا زءً  اللي يلّكل، "أوبس قاي" ي الـ أيًوا ي هيوىلا لا . الطهيق الستبات التي ستوا ييا  ي كلّ 
ال الة ىي القواء األكثه  عمع أنّ  ق باستلهاهٍ كان التقيس موسيلاهيا يلقّ  ،لللك. الكنيسة لن اغيهً ص

إلع  ، ولنم تّْ حواهنا لض الهبّ  ماللالهسولية  ي  حواهاتناا، إلً   منحّوْه . والسمل الحا ات  سالية لكلّ 
. ، أّم الللوهة ال الحةلفاعة السلهاء

ّني . لمطوباوي ألفاهواألولع باللكهى الميتوه ية  كبيهٍ  بفهحٍ  ال اهي،أياه  12 ي  ،سنحتفل ألكه وا 
هولا؛ و ق  ّمع  لن  هببال، "أّم الللوهة ال الحة"بسض الزياهات التي  ام بيا إلع لزاه التقيسة لهيم 

و ي . لتقيس بطهسا ةفيا بولس الثاني ملالل لض اللتقس اللي انتمب التقيس يوحنّ  علّيةألاليا  ي 
إلع ىله ، تطهق الطوباوي ألفاهو "أوبس قاي"سبة إحقى السنوات اللهيلية التي قعا إلييا  ي الـلنا

لن مالل وىب اللات حتيتًة إلا لا هغبنا  ي أن تُته م  موات لكهنا : "ىا السلهاءبالتسلية التي نناقي 
 يومٍ  ه كلّ عمينا أن نتوجّ  أكبه إلع اهلل، وأال تبتع كل ّهق لفتة سطحّية أو ل لوعة كملات  ّيقة، بلكلٍ 

. 10"الللوهة ال الحة بتواٍن أكبه إلع السلهاء أمّ 

 حجّ النا التقيسة لهيم،  ي هحالت لن أمّ  واطمبتأه وكم أن فكملات سمفي السزيز،  اقً لهقّ أّلا أنا، 
 تتواهلنكم و ق  واحقٍ  و ي الزياهات اللهيلية األمهى التي  ق يتوم بيا كلّ  ،اهليه أيّ  الكثيهة  ي مالل

السالم  ي السالم، ولن أ ل البابا ونواياه، ولن أ ل و ميه السائالت لن أ لأن تتلّفض لنا اللم ية، 
ىله   منقعْ . لن أ ل القعوات و سالية األعلال الهسوليةو، "األوبس قاي"احتيا ات الكنيسة وحا ات الـ

نا  متحللْ . "لهوح التقس  ي عيق السن هة اللتبللكي تسّمليا ىي إلع ا ،الطمبات التي نه وىا بين أيقييا
 لهحلةا طمب ةتكهيلياللكه ال ولتساعقنا عمع تتقيم أ سالاهلل الواحق والثالوث،   وبيسوع،   وبىي 

. 11"والغفهان

                                                 
9 .

 .2014أياز  7البابا فسنسيس، الوقابلة العاهة، 
10

 .8، زقن 1978كانوى الثاني  9الطوباوي ألفازو، زسالة، . 
11

 Ibid. 



تحّولوا كّل يوٍم لن حياتكم، أن  وآلل أوقّ لكن ليه أياه، و ماللن أتو ف عنق األعياق األمهى  ي ل
.  لن مالل السلهاء لهيم لمتاء الهّب،إلع لناسبٍة 

 ،تيلض كالل لوقّ  ،أباهككم

أبوكم 

ما ييه +

 2016أياه  1هولا، 

  هنسيس البابا عنقلا كنت عمع ولك إهسال ىله الهسالة إلع اللطبسة، و مني مبه أنّ : لالحظة
 عيقىا ي ف ؛"لونتسيهات"والسلهاء سيقة  نلكه الهبّ ل. أعمن الفوائل البطولية لولنتسيهات غهاسيس

 .لا نحتاج إليو ى لفاعة ىله اللابة  ي كلّ لنم ت إلو. و منا ىلا المبه الساه

 


