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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا

"دعوملا دالوأ" ّنأ ،صالخلا ىنعم اًدّيج مهفو حيسملا عوسي ّبحأ يذلا ،سلوب سيّدقلا انمّلع
،ةعيرّشلا مكح تحت اوسيل ،حيسملا عوسيب انرِّرُب نيذلا ،اًعيمج نحن يأ ،(28 ،4 ةيطالغ)
ةعيرّشلا ّنإف ،كلذ عمو .ليجنإلا ةّيرح يف هُتاَبِّلطتم هل ةايح بولسأ ىلإ نوّوعدم مهّنكلو
نكلو ةدوجوم ،رشعلا اياصولا ،اهسفن ةعيرّشلا :ىرخأ ةقيرطب ةدوجوم اهّنكلو .ةدوجوم
يف اذه حرشأ نأ ديرُأ ،كلذلو .انرِّرَبُت نأ اهنكمي ال ،عوسي ّبّرلا ءيجم دّرجمب هّنأل ،ىرخأ ةقيرطب
لهأ ىلإ ةلاسّرلا بسحب ةعيرّشلا رود وه ام :انسفنأ لأسنو .مويلا ّيحيسملا ميلعّتلا
اهّنإ .سراحلا لثم تناك ةعيرّشلا ّنأب ،هانعمس يذلا عطقملا يف ،سلوب دّكؤي ؟ةيطالغ
ةروص يه ،ةقباّسلا ةّماعلا ةلباقملا يف اهنع انمّلكت يتلا سراحلا ةروص ،ةليمج ةروص
.حيحّصلا اهانعمب اهمهفن نأ قحتست

اًضيأو ،نيمسق ىلإ صالخلا خيرات ميسقت نيّيحيسملا ىلع حرتقي لوسّرلا ّنأ ودبي
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لوبق دعبو ،حيسملا عوسيب نينمؤم اوحبصي نأ لبق :نيتظحل امهّنإ .ّيصخشلا خيراتلا
ىلع ثحلل سلوب هب زرك يذلا ،تاومألا نيب نم عوسي ةمايقو توم ثدح وه روحملاو .ناميإلا
ةّيناّجمل نورَّرَبُم .نورَّرَبُم نحن عوسي حيسملا يفو ،صالخلا ردصم ،هللا نباب ناميإلا
مامأ "دعب" و "لبق" دجوي ،حيسملاب ناميإلا نم اًقالطنا ،كلذل .عوسي حيسملا يف ناميإلا
عوسي ءيجم لبق عضو دجوي نكلو ،ةدوجوم اياصولاو ،ةدوجوم ةعيرّشلا ّنأل ،اهسفن ةعيرّشلا
ىلع ريسي ناك نم ."ةعيرّشلا مكح يف" هنوكب قباسلا خيراّتلا دَّدحُي .هئيجم دعب ّمث نمو
- عوسي ءيجم دعب – هيلي يذلا خيراّتلا شاعُي امنيب ،رَّرَبُم ناكو ،صُلخَي ناك ةعيرّشلا قيرط
هذه سلوب اهيف مدختسي يتلا ىلوألا ةّرملا اهّنإ .(25 ،5 ةيطالغ .ار) سدقلا حوّرلل اًقفو
يهو ،ةيبلس ةيدوبع ةركف رَمضُملا ىنعملا نّمضتي ."ةعيرّشلا مكح يف" نوكت نأ :ةرابعلا
مكح يف" نوكن امدنع هّنإ هلوقب كلذ لوسّرلا حرشي ."مكُح يف نوكت نأ" :ديبعلاب ةّصاخلا
لاق .ّيزارتحالا فيقوتلا نم عون وهو ،"نيفوقوملا" و "نيبَقارملا" لثم نوكن "ةعيرّشلا
ام ّرمتستو ،- عوسي ءيجم ىّتح ،ىسوم نم - ،اًليوط تّرمتسا ةرتفلا هذه ّنإ سلوب سيّدقلا
.ةئيطخلا يف شيعن انمد

هتلاسر يف رثكأ ةّيجهنم ةقيرطب سلوب اهفشكيس ةئيطخلاو ةعيرّشلا نيب ةقالعلا
دوقت ،راصتخاب .ةيطالغ لهأ ىلإ ةلاسّرلا دعب ،ةليلق تاونس دعب اهبتك يتلا ،ةمور لهأ ىلإ
،اذه تلعف تنأ" :مهتئيطخ اوفرعيل سانلا ةيعوت ىلإو ةفلاخملا يه ام فيرعت ىلإ ةعيرّشلا
رمألا ،ةّماعلا ةبرجّتلا انمّلعت امك ،لب ."ئطاخ تنأ :- رشعلا اياصولا – ةعيرّشلا لوقت كلذل
،دَسَجلا ِمْكُح يف اَّنُك َنيح انَّنَأ " :ةمور لهأ ىلإ هتلاسر يف َبَتك اذكه .ةفلاخملا ىلع لمحي
دَقو ،نآلا اَّمَأ .توَملِل َرِمثُن يَكِل ،ةعيرَّشلاِب ًةعِّرَذتُم انِئاضعَأ يف ُلَمعَت ُةَميثَألا ُءاوهَألا ِتَناك
عوسيب ريربتلا ءاج هّنأل ؟اذامل .(6-5 ،7) "ةعيرَّشلا َنِم انْلِلُح دَقف ،انُرِسأي َناك اَّمَع انْتُم
َيه ِةَئيطَخلا َةَّوُقو ،ةئيطَخلا َيه ِتوَملا َةَكوَش َّنإ" :ةعيرّشلل هتيؤر سلوب تّبث .حيسملا
بابلاو اهمكُح يف نوكتو ،ةعيرّشلا مكُح يف تنأ :راوح هّنإ .(56 ،15 ستنروق 1) "ةعيرَّشلا
.ةئيطخلا ىلع حوتفم

ةعيرّشلا نكلو .ةعيرّشلا هيّدؤت يذلا يوبرتلا روّدلل لماكلا ىنعملا رهظي قايّسلا اذه يف
روصعلا يف "يكيسالكلا" ماظّنلا يف .عوسي ىلإ ؟نيأ ىلإ ،كدوقي يذلا يّبرملا يه
.ةاتفلا وأ ىتفلا ةيبرتب موقي نأ يأ ،مويلا اهفرعن امك يّبرملا ةفيظو نكت مل ،ةميدقلا
ىلإ هديعي ّمث ،مّلعملا ىلإ دّيّسلا نبا قفاري يذلا دبعلا ةمهم تناك ،تقولا كلذ يف ،لب
فّرصتي ال ىّتح هيلع فرشيو راطخألا نم هيمحي نأ هيلع ناك ةقيرّطلا هذهبو .تيبلا
تناك ،اًغلاب ىتفلا حبصي امدنعو .ام ٍّدح ىلإ ةّيبيذهت هتفيظو تناك .حيحص ريغ لكشب
كلذ ناك نكلو ،مّلعملا وه سلوب هيلإ ريشُي يذلا يّبرملا نكي مل .يبرملا ةفيظو يهتنت
.تيبلا ىلإ هديعيو ىتفلا ىلع فرشُيو ةسردملا ىلإ قفارُي يذلا

يف اهتّدأ يتلا ةفيظولا حاضيإب سلوب سيّدقلل حمس ريباعتلا هذهب ةعيرّشلا ىلإ عوجّرلا
دعب .هبعش هاجت هللا لبق نم اًليبن ًالمع ،ةعيرّشلا يأ ،ةاروّتلا تناك .ليئارسإ خيرات
ريّسلل قيرّطلا ديدحت ةباثمب تناك :ةعيرّشلا وه رخآلا ريبكلا لمعلا ناك ،ميهاربإ رايتخا
تمح هسفن تقولا يف اهّنكل ،رومألا ضعب عنمت فئاظو اهل تناك هّنأ دّكؤملا نم .مامألا ىلإ
ناك ذإ ؛ةّينثولا مامأ هتيامح ءيش ّلك لبقو ،هفعض يف هتدناسو هتبّذهو ،هتَّبرو ،بعّشلا
انعضو دقو دحاو هلإ دجوي” :ةاروتلا لوقت .ةبقحلا كلت يف ةّينثولا فقاوملا نم ديدعلا كانه
فئاظو اهل تناك ،اًقباس تلُق امك ،دّكؤملا نمو .هللا ِلَبِق نم ةعادو ُلمع هّنإ .“قيرّطلا ىلع
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يف هتدناسو هتبّذهو ،هتَّبرو ،بعّشلا تمح هسفن تقولا يف اهّنكل ،رومألا ضعب عنمت
َماد ام ،َثِراولا َّنِإ ُلوقَأف" :رصاقلا ةلحرم فصو دنع كلذ دعب لوسّرلا فّقوت اذهل .هفعض
ِءايِصوَألا ِمْكُح يف هَّنِكل ،هِّلُك ِلاملا ُبِحاص هَّنَأ عم ،دْبَعلا َنيَبو هَنيَب َقْرَف الف ،اًرِصاق
ِناكْرَأ ِمْكُح يف اَّنُك ،نيرِصاق اَّنُك َنيِحف :انُنأَش َناك اذكهو .هوبَأ هدَّدَح يذَّلا ِلَجَألا ىلِإ ِءالَكُولاو
ديكأّتلاب اهل ةعيرّشلا ّنأ يه لوسرلا ةعانق ،راصتخاب .(3-1 ،4 ةيطالغ) ".اهَل اًديبَع ِمَلاعلا
يف ةدودحم ةفيظو اهّنكلو ،- مامألا ىلإ اندوقي يذلا سراحلا لثم يأ – ةّيباجيإلا اهتفيظو
مهرايتخابو صاخشألا جضنب ةطبترم اهّنأل ،موزللا نم رثكأ اهتّدم ديدمت نكمي الو .نمّزلا
نأ بجيو ةّيديهمتلا اهتميق ةعيرّشلا دفنتست ،ناميإلا ىلإ لوصولا دّرجمبو .ةّيرحلا
نحن” :لوقن نأ اننكمي ةعيرّشلا يهتنت امدنع ؟اذه ينعي اذام .ىرخأ ةطلُسل لاجملا حسفت
وه انرِّرَبُي ام .انرِّرَبُت ال اهّنكل ،ةدوجوم اياصولا !اّلك “؟ديرن ام لعفنو حيسملا عوسيب نمؤن
،حيسملا عوسي ةّيناّجم دجوي .رّبلا انحنمت ال اهّنكلو ،اياصولا ظفح بجي .حيسملا عوسي
.عوسي لوبق وه ناميإلا قاقحتسا .ةّيناجمب انرِّرَبُي يذلا وه حيسملا عوسي عم ءاقلّلاو
نوكت نأو ،اهظفحن نأ بجي ؟اياصولاب لعفن اذامو .انبلق حتفن نأ :وه ديحولا قاقحتسالاو
.حيسملا عوسي ءاقلل ةدعاسم ةليسو لثم

عقن ال ىّتح ،ةيانعب هيلإ رظنُي نأ ّقحتسيو ،ةياغلل ٌّمهم ةعيرّشلا ةميق لوح ميلعّتلا اذه
جاتحن ٍةرتف يف شيعن انلز ام له لءاستن نأ دّيجلا نم .ةئطاخ تاوطخ ذخّتنو تاسابتلا يف
فيك .ةّبحملا يف شيعنل هللا ءانبأ نوكنل ةمعنلا انلبق انّنأ كردن مأ ،ةعيرّشلا ىلإ اهيف
اذه يف اًضيأ شيعأ ينّنأ مأ ؟ميحجلا ىلإ بهذأس اذه لعفأ مل اذإ ينّنأ نِم فوخلا يف ؟انأ شيعأ
يناّثلا لاؤسلاو .دّيج ٌلاؤس هّنإ ؟حيسملا عوسيب صالخلا ةّيناّجم يف حرفلا كلذ يفو ،ءاجّرلا
نم ّنأ فرعأ ينّنأل ،قلطم لكشب سيل نكلو ،مهظفحأ نأ بجي .ال ؟اياصولا يردزأ له :اًضيأ
.حيسملا عوسي وه ينرّرَبُي

*******

 

(25-23 ،3 الغ) ةيطالغ ِلهأ ىلإ لوسرلا سلوب سيّدقلا ِةلاسر نِم ٌةءارِق

.هيِّلَجَت ِرَظَتنُملا ِناميِإلا ِلجَأ نِم انيَلع اًقَلغُم ِةعيرَّشلا ِةَسارِحِب اَّنُك ،ناميِإلا َيِتأَي نَأ َلْبَقف
َقْبَن مل ،ناميِإلا َءاج اَّمَلف .ناميِإلاِب َرَّرَبُنِل حيسَملا ىلِإ انُدوقَي اًسِراح انَل ُةَعيرَّشلا ِتَراصف
.سِراحلا ِمكُح يف

ّبَّرلا ُمالك

Speaker:

ةميقلا" ىلع ةيطالغ ِلْهأ ىلإ ِةَلاسِّرلا يف ِهِميِلْعَت ِراطإ يف مويلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلَكَت
عوسيب ناميإلاب "دعوملا دالوأ" ّنأ سلوب سيّدقلا انمّلع :لاقو "ةعيرّشلل ةّيديهمتلا
ةّيرح عم هُتابِّلطتم هل ةايح بولسأ ىلإ نوّوعدم مهو ،ةعيرّشلا مكح تحت اوسيل ،حيسملا
مهلوبق دعبو ،نينمؤم اوحبصي نأ لبق :نيتظحل ىلإ صالخلا خيرات مّسقي وهو .ليجنإلا
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،كلذل .سلوب هب زرك يذلا ،تاومألا نيب نم عوسي ةمايقو توم ثدح وه روحملاو .ناميإلا
انك "لبق" .اهسفن ةعيرّشلا مامأ "دعب" و "لبق" كانه دجوي ،حيسملاب ناميإلا نم اًقالطنا
مكح يف" ناسنإلا ّنأ لوسّرلا حرشيو .سدقلا حوّرلل اًقفو شيعن "دعبو" ،"ةعيرّشلا مكح يف"
يف شيعن انمد ام ةرتفلا هذه ّرمتستو .يرادإلا فوقوملا لثمو ،ةبقارملا تحت وه "ةعيرّشلا
ةعيرشلا تمحو .ةأطخ انّنأ كردن انلعجتو ،ةئيطخلا يه امب انُفِرَعُت ةعيرشلاف .ةئيطخلا
ديكأّتلاب ةعيرّشلا ّنأ يه لوسرلا ةعانق ،راصتخاب .هفعض يف هتدناسو هتبّذهو ،بعّشلا
.موزللا نم رثكأ اهتّدم ديدمت نكمي الو .نمّزلا يف ةدودحم اهّنكلو ،ةّيباجيإلا اهتفيظو اهل
لاجملا حسفت نأ بجيو ةّيديهمتلا اهتميق ةعيرّشلا دفنتست ،ناميإلا ىلإ لوصولا دّرجمبو
.ىرخأ ةطلُسل

 

*******

 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Chiediamoci se viviamo ancora nel periodo in cui abbiamo bisogno
della Legge, o se invece siamo ben consapevoli di aver ricevuto la grazia di essere diventati figli di
Dio per vivere nell’amore. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!

 

*******

 

Speaker:

نمز يف شيعن انلز ام له انسفنأ لأسنل .ةّيبرعلا ةغللاب نيقطانلا نيِنمؤملا يّيحُأ
.ةّبحملا يف شيعنل هللا ءانبأ نوكنل ةمعنلا انلبق انّنأ كردن مأ ،ةعيرّشلا ىلإ هيف جاتحن
!ّرش ّلك نم اًمئاد مكامحو اًعيمج ّبَرلا مككراب

 

*******
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