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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا

نم جرخيو ،اًسامح سلوب ئلتمي ،هب ريشبتلا ةلاسرو ليجنإلاب رمألا لصتي نوكي امدنع
هيف ءيش ّلك .عوسي ّبّرلا هيلإ اهلكوأ يتلا ةلاسرلا هذه ىوس رخآ اًئيش ىري ال وهف .هسفن
:هتلاسرو همامتهاو ،سلوب ّبح هّنإ .ليجنإلا ىوس رخآ ءيش يأ همهي الو ،ةراشبلا هذهل سّركم
1) "رِّشَبُأل لب ،دِّمَعُأل ينْلِسرُي مل َحيسملا" :لوقلا ّدح ىلإ بهذ لب .ليجنإلا نلعي نأ
ةلاسرب فيرعّتللو ،ريشبتلل ةوعد اهّنأ ىلع ةايحلا يف هدوجو سلوب رّسف .(17 ،1 ستنروق
ىلإ بتك امدنع .(16 ،9 ستنروق 1) "!رِّشَبُأ مل نِإ يل ُليَولا" :ليجنإلا نالعإلو ،حيسملا
َدِرفُأو ًالوسَر َنوكَيِل َيِعُد عوسي ِحيسملا ِدْبَع َسُلوب نِم" :اذكه هسفن مّدق ،امور يّيحيسم
ليجنإلا غِّلبيل هزرفأ هللا ّنأ كردأ ،راصتخاب .هتوعد يه هذه .(1 ،1 ةمور) "هللا َةراشِب َنِلعُيِل
هذهل هتوق ّلكب هسفن سّركي نأ ىوس رخآ اًئيش لعفي نأ عطتسي الو ،سانلا عيمج ىلإ
.ةلاسرلا
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لهأ مامأ هنم ةريرملا ةيرخسلا ىّتحو ،هيف لمألا ةبيخو ،لوسرلا نزح مهفن نأ اننكمي كلذل
اوأطخأ دقل :ةدوعاللا ةطقن ىلإ مهدوقيس ،اًئطاخ اًقيرط ِهرظن يف اوكلس نيذلا ،ةيطالغ
،"ةعبرألا ليجانألا" يف سلوب رّكفي ال .ليجنإلا وه ءيش ّلك هلوح رودي يذلا روحملا .قيرّطلا
دق ةعبرألا ليجانألا نكت مل ،ةلاسرلا هذه لسرأ امدنع ،عقاولا يف .اًّيئاقلت نحن لعفن امك
.لّوألا نالعإلا يأ ،(امجيريكلا) ىّمسي ام وهو ،هب ُظِعَي ام وه ليجنإلا ،هل ةبسنلاب .دعب تبتُك
نكمي ليجنإلا اذه .صالخلل اًعوبني ،تاومألا نيب نم عوسي ةمايقو توم نالعإ وه ؟نالعإ ّيأو
َرِبُق هَّنَأو ،بُتُكلا يف َدَرَو امك اناياطَخ ِلْجَأ نِم َتام َحيسملا َّنَأ " :لاعفأ ةعبرأب هنع رَّبَعُي نأ
وه اذه .(5-3 ،15 ستنروق 1) "ٍرْخَصِل ىَءارَت هَّنَأو ،بُتُكلا يف َدَرَو امك ِثِلاَّثلا ِموَيلا يف َماقو
صالخلا وهو دوعولل قيقحت وه ليجنإلا اذه .عيمجلل ةايحلا يطعُي يذلا نالعإلا ،سلوب نالعإ
،هل اًّيقيقح اًنبا هللا هْلبقيو ،هللا عم ةحلاصملا ْلَنَي هْلَبقي نَم .رشبلا ّلكل حونمملا
.ةيدبألا ةايحلا ثاريم لانو

فيك رّسفي نأ لوسرلا عطتسي مل ،ةيطالغ لهأ ىلإ تيطعُأ يتلا ىربكلا ةّيطعلا هذه مامأ
عمو .رخآلا "ليجنإلا" ...ةفاقث رثكأو ،اًرّوطت رثكأ وه امّبر ،رخآ "ليجنإ" لوبق يف نوركفي اوناك
.سلوب هنلعأ يذلا ليجنإلا نع دعب اوّلختي مل نيّيحيسملا ءالؤه ّنأ ىلإ ةراشإلا ردجت ،كلذ
،ةّدشب مهرّذح هّنكلو ،ةئطاخلا ةوطخلا ىلع اومدقُي نأ لبق تقو كانه لاز ام هّنأ لوسّرلا فرعو
ءالؤه - دُدُجلا ظاّعُولا هب موقي يذلا ظعولا ّنأ ىلإ ةرشابم ىلوألا هتّجُح ريشت .ةريبك ةّدشب
ليجنإلا هّوشي نالعإ وه ،سكعلا ىلع .ليجنإلا نوكي نأ نكمي ال - ديدجلاب نوظعي نيذلا
لوبقب ةبستكملا - حاتفم ةملك يهو – ةّيرحلا ىلإ لوصولا نود لوحي هّنأل يقيقحلا
ىدم دعب اوفرعي مل .مهكابترا مّهفت نكميو "نيئدتبم" اولاز ام ةيطالغ لهأ ناك .ناميإلا
ىلإ حيسملاب ناميإلا قانتعا يف مهسامح مهعفد نكل ،ةّيوسوملا ةعيرشلا ديقعت
ريغ اذهو .سلوب ةلاسر لّمكت مهتلاسر ّنأب مهنم اًّنظ ،ءالؤه دُدُجلا ظاّعُولا ىلإ عامتسالا
.حيحص

.مساحلا لاجملا اذه لثم يف طسو لولح قلخب لبقيو رطاخي نأ لوسّرلل نكمي ال نكل
لقي مل !اوهبتنا .رخآ ليجنإ دجوي نأ نكمي الو .هنلعأ يذلا ليجنإلا وهو طقف دحاو ليجنإلا
ربتعُي اذه .كلذ لُقَي مل وه !الك ،هنلعأ يذلا وه هّنأل ،هليجنإ وه يقيقحلا ليجنإلا ّنإ سلوب
لسّرلا هنلعأ يذلا هسفن ليجنإلا وه ،هليجنإ ّنأ ّدكأ ،سكعلا ىلع لب .اًلطاب اًدجمو ،اًرورغ
:لاق .حيسملا عوسي ليجنإ هّنأل ،يقيقحلا ديحولا ليجنإلا وهو ،ىرخأ نكامأ يف نورخآلا
ام يِّنَأل ،رَشَبلا ِةَّنُس ىلع تَسيَل اهِب ُترَّشَب يتَّلا َةَراشِبلا َّنَأِب ،ةَوخِإلا اهُّيَأ ،مكُمِلعُأف"
اننكمي ،نذإ .(12-11 ،1 ةيطالغ) "حيسملا َعوسي نِم ٍيْحَوِب لب ،ناسنِإ نع اهُتذَخَأ الو اهُتيَّقلَت
ام ،"نيمورْحَم" ريبعت نيتّرم مدختسا .اًّدج ًةيساق ٍتاملك سلوب مدختسي اذامل مّهفتن نأ
ديدجلا "ليجنإلا" اذهو .اهناميإ سسأ يف ةنمؤملا ةعامجلا دّدهي ام ّلك داعبإ ةرورض ىلإ ريشُي
نكمي ال :ةيضقلا هذه لوح ضوافتلل لاجم ّيأ لوسّرلا كرتي ال ،راصتخاب .ةعامجلا سُسُأ دّدهي
ّمت امك ،وه امك ليجنإلا ىّقلتت نأ اّمإ .ليجنإلا ةقيقح لوح ضوافتلا نكمي ال .ضوافتلا
:تالزانّتلل لاجم ال .ليجنإلا ىلع ضوافتلا نكمي ال نكلو .رخآ ًءيش ىّقلتت وأ ،هنالعإ
.صخّرلاب عابُي الو ءادفو ءاقلو صالخ وه لب ةمواسملل ةعلس سيل عوسيب ناميإلا

نيّينعملا صاخشألا عيمج ّنأل ،اًضقانتم ةلاسرلا ةيادب يف فوصوملا فقوملا اذه ودبي
هّنأ ددجلا ظاّعُولا ىلإ اوعمتسا نيذلا ةيطالغ لهأ دقتعا .ةبّيطلا رعاشملاب نيئيلم نودبي
رثكأ نونوكي يلاّتلابو ،هللا ةئيشمل ةنامأ رثكأ اونوكي نأ مهنكمي ناك ناتِخلا لالخ نم
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،ءابآلا نم هوّقلت يذلا ديلقتلل صالخإلا وه سلوب ءادعأل َكِّرحملا نأ ودبيو .سلوبل ًءاضرإ
ىّتح اورّرب ،طرفملا صالخإلا اذهب .ةعيرشلا مارتحا يف نمكي يقيقحلا ناميإلا ّنأ اودقتعاو
اًصِلْخُم الو يأرلا ميقتسم ريغ هوربتعا يذلا ،سلوبل ةهجوملا تاماهتالاو تاحيملتلا
تفشُك دقو – ةّيهلإ ةعيبط تاذ يه هتلاسر ّنأ اًدّيج كردأ دقف هسفن لوسرلا اّمأ .ديلقتلل
يذلا ،ليجنإلا يف ديدج وه امل ديدش سامحب عوفدم وهف يلاّتلابو ،- هسفن حيسملا نم هل
.ديدجلا وهو ،ديدج اًمئاد وه ليجنإلا ،"ةّيرصع" ليجانأ دجوي ال :رباع ديدج سيلو ،لّصأتم ديدج وه
نيّيحيسملا دّدهي يذلا ريبكلا رطخلا ىأر هّنأل ،اًديدش نوكي نأ ىلإ يوعاّرلا همامتها هعفد
لوبقل ،انسفنأ رّرحن نأ يرورضلا نم ،هذه ةنسحلا اياونلا ةهاتم يف ،راصتخاب .نيثيدحلا
:مهُم اذه .بآلا ةّبحمل هيحوو هظعوو عوسي صخش عم قفتتو مجسنت يتلا ةيماسلا ةقيقحلا
ضعب دوجو ،اًضيأ مويلا هارنو ،خيراتلا يف ةديدع تاّرم انيأر دقل .زييمتلا ةّيفيك ةفرعم
ةّيقيقح بهاومب نايحألا ضعب يفو ،ةّصاخلا اهتقيرط ىلع ليجنإلاب ُظعت يتلا تاكرحلا
اذهو ."اهسفن ةكرحلا" ىلإ هّلك ليجنإلا رصحتو ةغلابملا يف أدبت كلذ دعب نكلو ؛ةّصاخو
يف دعاسي نأ هنكمي ،معن اذهو ،ةكرحلا ةَسِّسؤمو سّسؤم ليجنإ اذه :حيسملا ليجنإ سيل
سلوب ةملك تناك ،اذهل .ةقيمع روذج هل سيل هّنأل ،رمثي ال ةياهنلا يف هّنكل ،ةيادبلا
ةّيطع وه ليجنإلا .اًضيأ انل ةديفم يهو ،ةيطالغ لهأل ةديفم مث نمو ،ةمساحو ةحضاو
.ةايحلا انيطعُي يذلا اذهو .انل هفشك يذلا هسفن وه ،انل حيسملا

*******

 

(8-6 ،1 الغ) ةيطالغ ِلهأ ىلإ لوسرلا سلوب سيّدقلا ِةلاسر نِم ٌةءارِق

،ىرْخُأ ٌةراشِب يه امو :ىرْخُأ ٍةَراشِب ىلِإ حيسملا ِةَمعِنِب مكاعَد يذَّلا ِنع اذه مكِدادِترا ِةَعرُسِل ُتبِجَع
مكانْرَّشَب وَلف .حيسملا َةراشِب اولِّدَبُي نَأ مهُتَيغُبو ،مكَنيَب َةَلَبلَبلا َنوُقلُي ٌموَق َكانُه لب
!اًمورْحَم ْنُكَيْلف ،هِب مكانْرَّشَب ام ِفالِخِب ِءامَّسلا َنِم ٌكالَم مكَرَّشَب وَأ ُنحَن

ّبَّرلا ُمالك

*******

Speaker:

ّنإ لاقو ليجنإلا ىلع ،ةيطالغ ِلْهأ ىلإ ِةَلاسِّرلا يف ِهِميِلْعَت ِراطإ يف ،ابابلا ُةَسادَق َمَّلَكَت
ليجنإلا ىلع مّلكت امدنع اًسامح ئلتمي ناك ،لوسرلا سلوب ّنإ لاقو ."طقف ٌدحاو ليجنإلا"
ىلإ ليجنإلا غيلبتل هزرفأ هللا ّنأ اًكردم ناكو .ءيش ّلك هل ليجنإلا ناك .هب ةراشبلاو
وه ،هب ُظِعَي ام وه ليجنإلا ،هل ةبسنلاب .ةلاسرلا هذهل هتوق ّلكب هسفن سّركف .عيمجلا
وه ليجنإلا .صالخلل اًعوبني تاومألا نيب نم عوسي ةمايقو توم نالعإ وه ،لّوألا نالعإلا
هللا هلبقو ،هللا عم حلاصت ُهَلِبق نَم .رشبلا ّلكل حونمملا صالخلا وهو دوعولل قيقحت
لهأ فرصت مهفي نأ لوسّرلا سلوب ردقي ملو .ةّيدبألا ةايحلا ثاريم لانو اًّيقيقح اًنبا
دُدُجلا ظاّعُولا هب ءاج يذلا ظعولا ّنأل ،ةّدشب مهرّذحف .اهولان يتلا ىربكلا ةمعنلا دعب ةيطالغ
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لوصولا نود لوحي هّنأل يقيقحلا ليجنإلا هّوشي نالعإ وه لب ،ليجنإلا نوكي نأ نكمي ال مهل
دجوي نأ نكمي الو .طقف ٌدحاو ليجنإلا ّنأ مهل سلوب نلعأو .ناميإلاب ةبستكملا ةّيرحلا ىلإ
ّنإ لاق لب ،هنلعأ يذلا وه هّنأل هليجنإ وه يقيقحلا ليجنإلا ّنإ سلوب لقي ملو .رخآ ليجنإ
ديحولا ليجنإلا وهو ،ىرخأ نكامأ يف نورخآلا لسّرلا هنلعأ يذلا هسفن ليجنإلا وه هليجنإ
حمسي الو ضوافي ال سلوب ليجنإلا نع ثيدحلا يف .حيسملا عوسي ليجنإ هّنأل ،ّيقيقحلا
ناميإلا ّنأل :لزانت يأ لبقن نأ نكمي ال ،ليجنإلا نع انثدحت اذإ ،كلذك نحنو .تالزانتلاب
.ةمواسملل ةعلس سيل حيسملا عوسيب ناميإلاو ،حيسملا عوسيب ناميإلا وه ليجنإلاب

 

*******

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Il Vangelo è la Buona Novella ed è la forza che cambia in meglio la
nostra vita e il nostro cuore. Per questo vi chiedo di leggere ogni giorno il Vangelo e di meditarne
un piccolo brano affinché nutrirsi da questa fonte inesauribile di salvezza. Il Signore vi benedica
tutti e vi protegga sempre da ogni male!

 

*******

Speaker:

لّدبت يتلا ةّوقلا وهو راّسلا ربخلا وه ليجنإلا .ةّيبرعلا ةغللاب نيقطانلا نينمؤملا يّيحُأ
يف اولّمأتت نأو ،اًيموي ليجنإلا اوؤرقت نأ مكنم بلطأ اذهلو .لضفألا وحن انبلقو انتايح
مكامحو اًعيمج ّبّرلا مككراب .بضني ال يذلا اذه صالخلا عبن نم اووترت ىتح هنم ريغص ٍصن
!ّرش ّلك نم اًمئاد

 

*******

 

نانبل لجأ نم ءادن

توريب أفرم يف راجفنالا دعب ةنس

(سطسغأ/بآ ٤)
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،رامّدلاو توملا رشن يذلاو ،نانبل ةمصاع ،توريب أفرم يف عّورملا راجفنالا ىلع ماع ّيضُم دعب
نيريثكلا ىحرجلا ىلإو ،مهتالئاعو اياحّضلا ىلإ ةّصاخو ،زيزعلا دلبلا كلذ ىلإ يركف هّجوتي
.شيعلا يف ةبغرلا اودقف نيذلاو ،مهلمعو مهتيب اودقف نيذلاو

عم اًعم انعمتسا ،يضاملا ويلوي/زومت نم لّوألا يف ،نانبل لجأ نم لمأتلاو ةالّصلا موي يف
،طبحملاو بعتملا ينانبللا بعشلا لامآو تاعّلطت ىلإ نيّيحيسملا نيينيدلا ةداقلا
مويلا دشانُأ         .ةديدشلا ةمزألا هذه زواجتنل ،لمألا رون هانلأسو هللا ىلإ انلهتباو
لامعأب كلذو "ةمايقلا" ةريسم مامتإ ىلع نانبل دعاسي نأ هنم بلطأو ،اًضيأ يلوّدلا عمتجملا
،هُدقَع ُّيونملا رمتؤملا نوكي نأ ىنمتأو .ةرهاظلا لامعألاب لب ،مالكلاب طقف سيل ،ةرهاظ
.ةّوجرملا رامثلاب يتأي نأ ىنمتأ ،ةدحّتملا ممألاو اسنرف هيلإ وعدت يذلاو

،مكلجأ نم ةالّصلا نع فَّقوتأ الو ،مكترايز يف ةريبك يتبغر ّنإ ،نيّينانبللا يئاّزعأ         
.هّلك طسوألا قرّشلل مالس ةلاسرو ،ةّوخُأ ةلاسر نوكي نأ ىلإ نانبل دوعي ىّتح

 

 

*******
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