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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا ِتاوخألاو ُةَوخإلا

ال ،ةوعد اهّنإ .ةالّصلا يف ةرباثملا ىلع ةالّصلا يف ريخألا لبق ميلعتلا اذه يف مّلكتنس
ةرابع أرقي امدنع "ّيسورلا ّجاحلل" ةّيحورلا ةلحرلا أدبت .سّدقملا باتكلا نم انيتأي رمأ يه لَب
اورُكشُأ ،ةالَّصلا نع اوُّفُكَت ال" :يقينولاست لهأ ىلإ ىلوألا ةلاسرلا يف سلوب سيّدقلا
نود يّلصن نأ نكمي فيك :لءاستيو لجرلا كلذ لوسرلا ةملك مدصت .(18-17 ،5) "لاح ِّلُك ىلع
اًمئاد زيكرّتلا لعجت ال يتلاو ،ةفلتخملا تاظحللا نم ٍديدع يف ةأّزجم انتايح ّنأ املاط ،عاطقنا
.بلقلا ةالصب ىّمسي ام فاشتكا ىلإ هدوقيس يذلا هثحب أدبي لاؤسلا اذه نم .اًنكمم
اهّنإ ."!ئطاخلا انأ ينمحرا ،هللا نبا ،حيسملا عوسي ّبّرلا اهّيأ" :ناميإب ،راركّتلا نم نّوكتتو
سَفَّنلا عاقيإ عم اًئيشف اًئيش فّيكتت ةالص اهّنإ .اًّدج ةليمج اهّنكلو ةطيسب ةالص
يه ةالّصلاو ؛انمون ءانثأ ىّتح ،اًدبأ سُّفنتلا فقوتي ال ،عقاولا يف .مويلا لوط ىلع ّدتمتو
.ةايحلا ُسَفَن

تاسابتقا يحيسملا ميلعّتلا انل مّدقي ؟اًمئاد ةالّصلا ةلاح ىلع ظفاحن نأ نكمي فيك ،نذإ
،ةّرمتسملا ةالّصلا ىلإ ةجاحلا ىلع دّكؤت يتلاو ،ةّيحورلا ةايحلا خيرات نم ةذوخأم ،ةليمج
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.اهضعب لوانتأس .ةّيحيسملا ةايحلا ةزيكر يه يتلاو

مل اذه ،ال - ،اًمئاد موصنو رهسنو لمعن نأ انيلع ضرفُي مل" :يطنبلا سويرغافإ بهاّرلا دّكؤي
نم يّلصن نأ انيلع .(2742 مقر) "عاطقنا الب ةالّصلا ةعيرشب انمزلُأ امنيب - انيلع ضَرفُي
ام ّدح ىلإ هبشُت اهّنإ .اًدبأ فّقوتت اّلأ بجيو ،ةرارح ةّيحيسملا ةايحلا يف دجوت ،كلذل .انبلق
نود قرتحت تناك يتلاو ،ةميدقلا دباعملا يف ظَفحُت تناك يتلا ةسّدقملا راّنلا كلت
ٌران اًضيأ انيف نوكت نأ بجي :اذوه .ةلعتشم اهيلع اوظفاحي نأ ةنهكلا ىلع ناكو ،عاطقنا
نوكي نأ بجي نكل ،لهّسلا رمألاب سيل اذهو .ءيش اهئفطي الو رارمتساب لعتشت ةسّدقم
.اذكه

يف ىّتح" :لوقيف ظعي ناك ةّيلمعلا ةايحلا ىلإ هبتنم رخآ ٍعار ،مفلا ّيبهّذلا اّنحوي سيّدقلا
يف سلاج تنأو كلذكو ،ةّراحو ةلصاوتم ةالص يّلصت نأ نكمي ةدرفنم ةهزن يف وأ قوّسلا
ليبس ىلع ،ةريغص تاولص يه .(2743 مقر .ار) "خبطت نيح كلذكو ،عيبلل وأ ءارّشلل كرجتم
عضن ثيح ،ّيقيسوم رطس نم عون يه ةالّصلاف ،كلذل ."يّنعأ ّبر اي" ،"ينمحرا ّبر اي" :لاثملا
ديعاوملاو تابجاولا عم ضراعتت الو ،يمويلا داهتجالا عم ضقانتت ال اهّنإ .انتايح نحل
.همالسو هببسو ،هانعم لمع ّلك هيف دجي يذلا ناكملا يه لب ،ةديدعلا ةريغصلا

،مألاو بألل نكمي .لهّسلا رمألاب سيل ذيفنّتلا عضوم ئدابملا هذه عضو ّنإف ،ديكأتلاب
روثعلا لهّسلا نم ناك ،مهتايح نم ةرتف ىلإ نينحلاب اورعشي نأ ،ةّمهم فلأب نيلوغشملا
،ةّيلئاعلا ةايحلا رومأو ،لمعلاو ،دالوألا يتأي ّمث .ةالّصلل تاحاسمو ةعّطقتم تاقوأ ىلع اهيف
.ءيش ّلك ميمتت ىلع اًدبأ ةردقلا مدعب عابطنا دّلوتيف ...نيّنسم اوحبصأ نيذلا لهألاو
دحاو ّلك رّكذتي ،هرسأب نوكلاب ينتعي نأ بجي يذلا ،انوبأ ،هللا ّنأ رّكفن نأ دّيجلا نم كلذل
!اًمئاد هرّكذتن نأ اًضيأ نحن انيلع بجي ،كلذل .اًمئاد اّنم

،ريبك فرشب اًمئاد ىظحي ناك ةّيحيسملا ةنبهّرلا يف لمعلا ّنأ رّكذتن نأ كلذ دعب اننكمي
ظافحلا لجأ نم اًضيأ نكلو ،نيرخآللابو سفنّلاب ءانتعالل يقالخأ بجاو هّنأل طقف سيل
دق ةّيرظن تامامتها يّمني نأ ناسنإلا ىلع رطخلا نم :يلخادلا نزاوتلا ،نزاوتلا نم عون ىلع
بهاّرلا اَدَي .عقاولا عم نيلصّتم ءاقبلا ىلع لمعلا اندعاسي .عقاولا عم لاصّتالا هدقفُت
اقول ليجنإ يف ،اترمل عوسي لاق امدنع .لوعملاو ةفرجملا راثآ لمحت ةالّصلل ناتمومضملا
ةميق نم لّلقي نأ ْدِرُي مل ،هللا ىلإ ءاغصإلا وه اًقح يرورّضلا ديحولا ءيشلا ّنإ ،(42-38 ،10 .ار)
.ريبك مامتهاب اهيّدؤت تناك يتلا ةديدعلا تامدخلا

...ناتنثا ناديو ،نانيعو ،ناعارذ انيدل ،قسانتم اندسج :"يئانث" ناسنإلا يف ءيش ّلك         
ّلك "ُسَفَن" يه يتلاو - ةالّصلا .ضعبلا امهضعب نالّمكي امهّنإ ،ةالّصلاو لمعلا اًضيأ اذكهو
.ةحارص ةرهاظ اهيف نوكت ال يتلا تاظحللا يف ىّتح ،لمعلل ةّيويح ةّيفلخك ىقبت - ءيش
اًتقو دجن نأل نيرداق ريغ حبصن انّنأ ةجردل لمعلا يف سمغنن نأ ّيناسنإ ريغ رمأل هّنإ
.ةالّصلل

نع اندعبت يتلا ةالّصلا .ةّيحص تسيل ةايحلا نع ةبيرغلا ةالّصلا ،هسفن تقولا يف         
هدجم رهظأ نأ دعب ،عوسي ّنأ رّكذتنل .ةّيسوقط ،كلذ نم أوسأ وأ ةّيناحور حبصت ةايحلا رهوج
نم مهعم لزن لب ،فاطخنالا ةظحل ،ةظحللا كلت ليطي نأ ْدِرُي مل ،روباط لبج ىلع ذيمالتلل
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ةّوقو رونك مهبولق يف ىقبت نأ بجي ناك ةربخلا هذه ّنأل .ةّيمويلا هتلحر فنأتساو لبجلا
تاقوألا ّنإف ،اذكهو .مالآلا يأ :اًبيرق يتأتس تناك يتلا ماّيألل ةّوقو رونك اًضيأو ،مهناميإل
يّذغيو ،ةّيلمعلا ةايحلا عقاو يف اندعاسي ناميإلاو ،ناميإلا ييحُت هللا عم ثوكملل ةسّركملا
ةّبحملا ران ّلظت ،ةالّصلاو ةايحلاو ناميإلا نيب ،ةرئادلا هذه يف .عاطقنا نود ةالّصلا اًضيأ
.ةلعتشم ،اّنم هللا اهرظتني يتلاو ،ةّيحيسملا

اهيأ" :مويلا ءانثأ اهددرن نأ اًّدج ليمجلا نم يتلاو ةطيسبلا ةالّصلا اًّيوس انّلك دّدرنل         
."!ئطاخلا انأ ينمحرا ،هللا نبا ،حيسملا عوسي ّبّرلا

 

*******

 

(20-15 ،5 ست 1) يقينولاست ِلهأ ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب ِسيِّدقلا ِةَلاسِر نِم ُةَءارِق

ِعيمَجِل هوبُلطٱو ضْعَبِل مكُضعَب اًمِئاد َريَخلا ِبُلطَيِل لب ،ّرَشِب اًّرَش ٌدَحَأ َيِزاجُي نَأ اوسِرَتحِإ
يف مكَل ِهللا ُةَئيشَم َكلِتف ،لاح ِّلُك ىلع اورُكشُأ ،ةالَّصلا نع اوُّفُكَت ال ،اًمِئاد اوحَرفِإ .ساَّنلا
.تاَّوُبُّنلا اورَدزَت ال ،حوُّرلا اودِمخُت ال .عوسي ِحيسملا

*******

Speaker:

ىلع ةرباثملا لالخ نم كلذو ةّبحملا يف تابّثلا عوضوم يف مويلا ابابلا ةسادق لَّمأت
نع اوُّفُكَت ال" :لاق يذلا سّدقملا باتكلا نم انيتأي رمأ يه لَب ال ،ةوعد اهّنأل ،ةالّصلا
تناك يتلا ةسّدقملا راّنلا هبشُت .اًدبأ عطقنت اّلأ بجي ةرارح ةّيحيسملا ةايحلا يف ."ةالَّصلا
اوظفاحي نأ ةنهكلا ىلع ناكو ،عاطقنا نود قرتحت تناك يتلاو ،ةميدقلا دباعملا يف ظفحُت
اهئفطي الو رارمتساب لعتشت ةسّدقم ٌران اًضيأ انيف نوكت نأ بجي اذكه .ةلعتشم اهيلع
عم ضقانتت ال اهّنإ .انتايح نحل هيف نحن عضن ،ّيقيسوم ٍّطخ نم عون يه ةالّصلا .ءيش
،سكعلا ىلع ،ةديدعلا ةريغصلا ديعاوملاو تابجاولا عم ضراعتت الو ،ةّيمويلا تاطاشنلا
ئدابملا هذه عضو .همالس ناسنإلا دجي ةالّصلا يفو ،هببسو ،هانعم لمع ّلك دجي ةالّصلاب
،هللا ّنأ رّكفنل ،نكل .ةّيمويلا تالاغشنالا ّلك عم ،لهّسلا رمألاب سيل ذيفنّتلا عضوم
هرّكذتن نأ اًضيأ نحن انيلعف .اًمئاد اّنم دحاو ّلك رّكذتي وهو ،هرسأب نوكلاب ينتعيو ،انوبأ
ةّيفلخك ىقبت - ءيش ّلك "ُسَفَن" يه يتلاو - ةالّصلا .نالماكتم ةالّصلاو لمعلا !اًمئاد
ىلإ لمعلا يف سامغنالا .ةحارص ةرهاظ اهيف نوكت ال يتلا تاظحللا يف ىّتح ،لمعلل ةّيويح
ييحُت هللا عم ثوكملل ةسّركملا تاقوألا .ّيعيبط ريغ رمأ ،ةالّصلل اًتقو دجن ال انّنأ ّدح
،ةرئادلا هذه يف .عاطقنا نود ةالّصلا يّذغيو ،ةّيلمعلا ةايحلا يف اندعاسي ناميإلاو ،ناميإلا
ٍدحاو ّلك نم هللا اهرظتني يتلا ،ةّيحيسملا ةّبحملا ران ّلظت ،ةالّصلاو ةايحلاو ناميإلا نيب
.ةلعتشم ،اّنم
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*******

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. La preghiera è il respiro della vita, e tutti noi siamo invitati a viverla,
affinché diventi una preghiera ininterrotta. Essa è il fulcro dell’esistenza cristiana, come il respiro,
che non può mancare. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!

*******

Speaker:

نأ نوّوعدم انعيمجو ،ةايحلا ُسَفَن يه ةالّصلا .ةّيبرعلا ةغللاب نيقطانلا نينمؤملا يّيحأ
يذلا سّفنتلا لثم ،ةّيحيسملا ةايحلا ةزيكر يهو .ةعّطقتم ريغ ةالص حبصت ىّتح ،اهشيعن
!ّرش ّلك نم اًمئاد مكمحيلو اًعيمج ّبّرلا مككرابيل .فّقوتي نأ نكمي ال

 

*******
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