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ماِوّي  "   1"ِلــَنـَضـْع َأيديَـنا في َأيدي بعٍض وْلـَنــِسـْر مَـعًا َنحَو الوطِن السَّ
 119 دليُل الَفرِع الثَّالث الِعلمانّي،

 

 أعضاَء الَفرِع الثَّالث الِعلمانّي وأصدقاَءنا األِحبَّاء جدًا،

 أهاًل بكم جميعًا !

د، القاِدمين مِ  بُّ الذي يمنُحنا فرصَة هذا اللِّقاِء الُمفِرح معكم، أنتم ِعلمانيِّ وأصدقاء رهبنِة الكلمة الُمتجسِّ ن ُمبارٌك الرَّ
دولًة مختلفة! نحن َنشُعر ِبَفرحة عاِرمة إْذ نستقبُلكم وُنعبِّر لكم شخصيًّا عن تقديِرنا وامتناِننا لكم  58أكثر ِمن 

 ائعة في قضّيِة المسيح.ِلمساهمتكم الرَّ 

احدة، عائلة و »والذي َيكتسُب معًنى أكبَر ِلُحدوِثِه هنا في روما، َمـَقـرِّ نائِب المسيح على األرض، إْذ نجتمع مثَل 
وهذه فرصة  2«مّتحدين باإليماِن الواحد، والغايات نفسها ، والرسالة ذاِتها، والموهبة ذاِتها، والطابع نفِسه وَنفِس الروح

وإن ، 3«مع بطرس وتحَت بطرس»مثيَل لها ِلَنشَهد مًعا عن َشِركـِتـنا الكاملة مَع الكنيسة، وِلنعترف أنَّ ِشعاَرنا هو  ال
 .4خدمِة انتشار ملكوِت المسيحليس لنا طموح اكبر من 

اخل " بوجودكم  ُد البشريَّة ِمَن الدَّ نوَن: إأنتم " الذين اخَترُتم أْن َتُكونوا الخميرة التي ُتجدِّ جابَة هللا بجانب الناس , تكوِّ
 على احتياجات الناس التي ال تحصى ليتم تبشير االنجيل في هذا العالم , وسندًا ال غنى عنه لرسالة رهبَنِتنا .

د إلى الَبَشر أجمعين، وَجعُل ِقـَيـِم المجتمع َتـَتـشرَّب ِعطَر المسيح، و  ألن ما ُيَمّيُزنا : قلوِب  حويلُ تَ َحمُل الكلمة الُمتجسِّ
إشعال  ،، والقياُم ِبأعماٍل ُأسطورّية ِخدمًة ِلقضيَّـِتِه، وجعل حب المسيح يملك في العائالت الَبَشر ِبُحضورِِه الرَّائع

حتى في جميع األوضاع األكثر صعوبة ِقدًا في جميع انحاء العالم، مصباح الحقيقة بحقيقة الكلمة المتجسد ُمتَّ 
الًة، ِلتبشيِر الثَّقافاِت الذي ُيَشكِّل واجًبا ورس وأنتم تكونون الشهوَد البواسَل والُمَتماِسكون  .والظروف األكثر معاكسة

، إلكتساب الواقع ألجل المسيح ، بغرس اإلنجيل في األماكن  وهكذا تساُعدننا لحمل المسيح إلى األماكِن األكثر ُبعًدا
 األكثر  ترددًا بالحياة اإلنسانية .

تشار ُيَمثِّـل َعْوًنا شديَد األهمّية وَفعَّال النميعًا، أعضاء فرعنا الثالث وأصدقاءنا، في جميع إرسالياتنا التعاون معكم ج
ووصول الرِّسالة التي ُأْوِكَلت إلينا في داخِل الكنيسة، إلى األماكن والمجاالت األكثر ترددًا في المجتمع )وخاصًة بالحياة 
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ـُد لكم أنَّ ُمساعدَتكم في إرسالياتنا َلهَو أمٌر العلمانية(، ما يجعل وصولنا لهذه  األمكان صعب الحدوث بغير طريقة. ُأَؤكِّ
 أساسي وَحـَيـِوّي.

بدون شك إن هذه األيام ستكون بركة خاصة للجميع. إن رغبتي الشديدة، لكل واحد من المشتركين، في هذا اللقاء 
العالمي األول ألعضاء الفرع الثالث وألصدقاء رهبنة الكلمة المتجسد أن ُيَنّمي  روح العائلة بيننا ويصير حافزًا لكم 

ؤوِن الزََّمنّية ِبحَسِب ّللاَّ  «تزام كبير من أجل حتى اذا ما رجعتم إلى بالدكم واصلتم العمل بال ، عاِلميَن 6»5ترتيِب الشُّ
قوني،  أنَّكم لسُتم ِبُمفرِدكم في اإلرسالية، وإنَّما هناك عائلة ُرهبانّية كاملة وراَءكم وتنتظر منكم أشياَء عظيمة. َفـَصدِّ

، فإن 7»كبيٍر امتداُد ملكوِت هللا ورسالُة عائلِتنا الرُّهباِنّية في العالم َيَعَتِمُد ِبَقْدرٍ «على الِعلمانيِّين الُملتِزمين أمثاِلكم 
إتحاد القوى الوثيق هو الطريقة الوحيدة للوصول بشكل كامل لجميع غايات العمل الرسولّي لرهَبَنِتنا وحماية خيراتها 

 .8حمايًة َفعَّالة

ماِوي. وْلـَنـْبـِن ِلــَنـَضـْع »وكما كان األُب ُأرُيوني يقول ِلجماعِته:  َأيدَيـنا في َأيدي بعٍض وْلـَنــِسـْر َمـًعا َنحَو الوطِن السَّ
هادة ِللمسيح، الكلمة 9«بعُضنا بعًضا بالَمَثـِل الّصالِح الُمَتباَدل وا في إعطاِء الشَّ ُعـكم ِمن كلِّ قلبي على أْن تستمرُّ . ُأَشجِّ

د، دائًما وفي كلِّ مكان.  الُمتجسِّ

هبان، ال ُيمكُنني أْن َأخَتـِتم حديثي ُدوَن أْن أعّبر عن امـِتـناني الخالص والعميق ِلكلِّ َمن َنظَّموا هذا الَحَدث: الَكَهنة، والرُّ 
ـين واألصدقاء.وبالّطبعوالرَّاهبات الخاِدمات، وفاعلي الَخْير/المتبرعين،   ، مرًَّة ُأخَرى: أِحبَّـاِئنا الِعلماِنـيِّ

ا ، عند الرجوع الى بيوتكم، أن تنقلو جميًعا على الُجْهِد العظيم الذي َبَذلُتموه ِللَمِجيء. أرجوكم بكل إحترامأشُكُركم 
كلماتي التي تحمل تشجيعًا واحترامًا كبيرًا لكل جميع أعضاء الفرع الثالث الذين لم يستطيعوا القدوم وشكري الخالص 

 على دعمكم إلرسالّياتنا.

د منكم حماية العذراء مريم، ملكة الرسل ونجمة التبشير االنجيلي الجديد، أتمنى لكم كل خير في ملتمساً فوق كل واح
  الزمن الحاضر و في األبدية.

 في المسيح، الكلمة المتجسد

 األب ُجستاڤو نيـيتو
د  َرهبَنُة الكلمة المتجسِّ
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