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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا

هسفن لوسرلا مّدق ،عقاولا يف .هحصف ّرسو عوسي يف سلوب سيدقلا ريشبت زكرمتي
لهأ ىلإ ةبسنلاب .(2 ،2 ستنروق 1 عجار) بولصملا حيسملابو حيسملاب رّشبم هّنأ ىلع
مهرّكذ ،ديلاقتلاو اياصولا ىلع ةظفاحملا ىلع مهنيدت اوسّسؤي نأ اولواح نيذلا ،ةيطالغ
ةقيقح عضوب كلذ عنص .هتمايقو عوسي ّبّرلا تومب :يأ ،ناميإلاو صالخلا روحمب سلوب
َعوسَي ُةروُص مِهِنُيعَأ َمامَأ تَضِرُع َنيذَّلا ُمُتنَأ ،مُكَنَتَف يذَّلا ِنَم" :بتكف ،مهمامأ عوسي بيلص
ناك ؟بولصملا حيسملا نع اودعتبتل مُكَنَتَف يذلا نَم.(1 ،3 ةيطالغ) "بولْصَملا ِحيسملا
...ةيطالغ لهأل اًئيس اًتقو

،يقيقحلاو ّيحلا هللا نع ثحبلا لبق ،ةينيد تانامض نع ،مويلا ىتح ،نوريثكلا ثحبي
يه هذهو.مهاوِق ّلكب ةبحملا هلإ ةقناعم نم اًلدب اياصولاو سوقطلا ىلع نوزّكريو
،مامألا ىلإ نومدقتي الو فيخم قيرطلا ّنأ مهل ودبي نيذلا كئلوأ ،ددجلا نييلوصألا ةبرجت
نع سيلو هللا نامأ نع نوثحبي مهّنإ :نامألا نم ديزمب نورعشي مهّنأل ءارولا ىلإ نوعجري لب
يطعم هللا ىلإ ،رهوجلا ىلإ اوعجري نأ ةيطالغ لهأ نم سلوب بلط اذهل .نامألا يطعي يذلا هللا
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.حيسملا عم ُتبِلُص دق" :لاقف هسفنب كلذ ىلع دهش دقو .بولصملا حيسملا يف ةايحلا
اَّمَأ" :لاق ةلاسرلا ةياهن يفو .(20-19 ،2 ةيطالغ) "َّيِف ايْحَي ُحيسملا ِلب ،كِلذ َدعَب ايْحَأ انَأ امف
.(14 ،6) "حيسملا َعوسي انِّبَر ِبيلَصِب َّالِإ َرِخَتفَأ نَأ ِهللا َذاعَمف انَأ

ةحيصنب لمعنلف ،راكفألاو لكاشملا فالآ انتدراط اذإو ،ةيحورلا ةايحلا طيخ اندقف اذإ
يف بيلصلا ذخأنل .ديدج نم هنم قلطننلو ،بولصملا حيسملا مامأ انسفنأ عضنل :سلوب
،(سدقملا نابرقلا) ايتسراخفإلا مامأ دوجسلا يف فقوتنل وأ .انبولق ىلإ هَّمُضَنْلو ،انيديأ
هللا ةردقو ،تاومألا نيب نم مئاقلا بولصملا ثيحو ،انلجأ نم روسكملا زبخلا وه عوسي ثيح
.انبولق يف هّبح ضيفي يذلا

اذام :انسفنأ لأسنل .ىرخأ ًةوطخ ْمَّدقتنل ،سلوب سيدقلاب اًمئاد دشرتسن نحنو ،نآلاو
عوسي :بيلّصلا تحت ثدح ام ثدحي ؟ةالّصلا يف بولصملا عوسيب يقتلن امدنع ثدحي
أدبم وه عوسي حصف نم قفدتي يذلا حوّرلاو .هتايح بهيو ،(30 ،19 انحوي عجار) حوّرلا ملسُي
،اهعنصن يتلا رومألا ال ،بلقلا رّيغي يذلا وه .انلامعأ ال ،بلقلا رّيغي يذلا وه .ةيحوّرلا ةايحلا
عيطن نأ ىلإ نووعدم نحنو ،ةسينكلا دوقي يذلا وه !بلقلا رّيغي انيف سدقلا حوّرلا لمع لب
سدقلا حوّرلا ّنأ ديدحتلاب مَلعَن ،ىرخأ ةيحان نم .ءاش امفيكو ءاش امثيح لقنتي يذلا هلمع
ّنأب اًددرت لسرلا رثكأ ىتح تعنقأو ،دحأ داعبتسا نود تلمع هتمعن ّنأو عيمجلا ىلع لزن
،نامألا نع نوثحبي نيذلاو .ةزيمم ةّلق ىلإ سيلو عيمجلا ىلإ اًهجوم ناك عوسي ليجنإ
الو ،حوّرلا نع نودعتبيف ،كاذنآ تناك امك ةحضاو رومأ نع نوثحبي ،ةريغصلا ةعومجملا
هلضفبو ،سدقلا حوّرلا يف ةعامجلا ةايح دّدجتت اذكهو .مهيف لخدت نأ حوّرلا ةّيّرحل نوحمسي
.يحوّرلا انداهج لصاونو ةّيحيسملا انتايح اًمئاد يذغن

نيَهجو لوسرلا مّدق .ةيطالغ لهأ ىلإ ةلاسرلا يف ريبك رخآ ٌميلعت وه ديدحتلاب يحوّرلا داهجلا
اهّنإ ؟دسجلا لامعأ يه ام ."حوّرلا رمث" ىرخأ ةيحان نمو ،"دسجلا لامعأ" ةيحان نم :نيضراعتم
وأ ٌئطاخ ٌءيش دجوي هّنأل سيل دسجلا لامعأ لوسرلا اهيمسيو .هللا حورل ةفلاخم تافرصت
هلمح يذلا يرشبلا دسجلا ةيعقاو ىلع ّرصأ فيك انيأر دقف ،يرشبلا اندسج يف ٌئيس
،طقف يضرألا هدعب يف ناسنإلا ىلإ ريشت ةملك يه دسجلا !بيلصلا ىلع حيسملا
مامأ بابلا قالغإو ةيويندلا زئارغلا عبتت متي ثيح ،ةيقفأ ةايح يف ،هسفن ىلع قلغنملاو
ام ّلك ّنأ رّكذي اًضيأ دسجلا نكل .نيرخآلاو هللا ىلع انسفنأ حتفيو انعفري يذلا ،حوّرلا
يتلا ،دسجلا لامعأ سلوب دّدع كلذل .ةايحلا يطعي حوّرلا امنيب ،دسفيو يضميو مرهي هيف
،مانصألا ةدابع يه يتلا ةيرحسلا تاسرامملا ىلإو ،سنجلل ينانألا مادختسالا ىلإ ريشت
عُّيشَّتلاو قاقِّشلاو تاعَزانُملاو دَسَحلاو ماصِخلا" لثم ،صاخشألا نيب تاقالعلا مدهي ام ىلإو
ّيرشب كولسو ،دسجلا – ريبعتلا زاج اذإ - ةرمث وه اذه ّلك.(21-19 ،5 ةيطالغ عجار) "...دَسَحلاو
ّيرشب وه ليق ام ّلك نكل ،ةصاخلا هميق هل ناسنإلا ّنأل .“ةّيضرم” ةلاحب ّيرشب ،طقف
.“ةّيضرم” ةلاحب

ُةعادَولاو ُناميِإلاو قالْخَألا ُمَرَكو ُفْطُّللاو ُربَّصلاو مالَّسلاو ُحَرَفلاو ُةَبحَملا" وهف حوّرلا رمث اّمأ
عجار) "حيسملا اوسِبَل" نيذلا نوّيحيسملا .سلوب لاق اذكه :(22 ،5 ةيطالغ) "فافَعلاو
اًبيردت نوكي نأ نكمي .ةقيرطلا هذهب اوشيعي نأ ىلإ نووعدم ،ةيدومعملا يف ،(27 ،3 ةيطالغ
عم قفتت له فرعن ىتح ،انكولس ىلإ انرظنو ،سلوب سيدقلا ةمئاق انأرق ول انل اًديج اًّيحور
رامث يتايح رمثت له .اًرمث يتأت لهو ،سدقلا حوّرلل اًقفو ريست اًقح انتايح لهو ،انكولس
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ىلع ؟فافَعلاو ةعادولاو ناميإلاو قالخألا مركو فطّللاو ربّصلاو مالّسلاو حرفلاو ةبحملا
نم :حَرَفلاو مالَّسلاو ُةَبحَملا يهو ةمئاقلا يف ةجردملا ىلوألا ثالثلا رامثلا ،لاثملا ليبس
ةثالثلا تامالعلا هذهب :ّبحيو حرفو ملاسم ناسنإ.سدقلا حوّرلا هنكسي له ،نمؤملا فرعن انه
.هيف حوّرلا لمع ىرن

نم نوندي نيذلا ىدل نوكي اًنايحأ .انتاعامجل ريبك ٍّدحت اًضيأ وه اذه لوسرلا ميلعت
!ةسينكلا تسيل هذه ،ال.ميلاعّتلاو اياصولا نم ريبك ددع مامأ مهّنأب ٌعابطنا ةسينكلا
ًءانب حيسملا عوسيب ناميإلا لامج كردن نأ نكمي ال ،عقاولا يف .ةيعمج يأ اذه نوكي نأ نكمي
ةيلصألا ةبوصخلا ىسنن انلعجت نأ نكمي ةيقالخأ ةيؤر ىلعو اياصولا نم ديدعلا ىلع
يف حوّرلا ةايح كلذكو .حرفلاب ةئيلملا ةداهّشلاو مالّسلا ةحنام ةالّصلا هيذغت يذلا ،ّبحلل
،حوّرلا ةمعن ىلإ لوصولا نم انعنمت ةيطارقوريب اهقنخت نأ نكمي ال ةسدقملا رارسألا
ةيطارقوريبلا نم ريثكب موقن ،ةفقاسأ وأ ةنهك ،انسفنأ نحن ةرم مكو.بلقلا ةبوت عناص
،“انبجعي ال اذه ،ال” :كلذل ةجيتن نولوقي نيذلا ،سانلا لابقتسالو ،سدقم ّرس حنمل
كلذل .اًديدج انم دحاو ّلك لعجتو ،دّدجت يتلا حوّرلا ةّوق ،ةديدع تارم ،انيف نوري الو ،نوبهذيف
،تاومألا نيب نم مئاقلاو بولصملا حيسملا نلعن نأ يف ةريبك ةيلوؤسم انقتاع ىلع عقت
بذجل ةّوقلا اهيدل يتلا يه اهدحو ةبحملا هذه ّنأل .انيِيحت يتلا ةبحملا حور ةمسن لالخ نم
.هرييغتو ناسنإلا بلق

 

*******
 

(24-22 ،5) ةيطالغ ِلهأ ىلإ لوسَّرلا سلوب ِسيّدِقلا ِةَلاسِر نِم ٌةءارِق

ِقالْخَألا ُمَرَكو ُفْطُّللاو ُربَّصلاو ُمالَّسلاو ُحَرَفلاو ُةَبحَملا َوُهَف ِحوُّرلا ُرَمَث اَّمَأ ،[ةَوِخإلا اهُّيَأ]
ِحيسَملِل ْمُه َنيذَّلا َّنِإ .اهَل ُضَّرعَتت ٍةعيرَش ْنِم ام ُءايشَألا ِهذهو .فافَعلاو ُةعادَولاو ُناميِإلاو
.تاوَهَشَو ٍءاوْهَأ ْنِم ِهيف امو َدَسَجلا اوُبَلَص ْدَق َعوسَي

ّبَّرلا ُمالك

 

*******

Speaker:

ِةَلاسِرلا يف ِهِميِلْعَت ِراطإ يف ِةَّيِجِراخلا ِتاسَرامُملا ِةايَحَو ِحوُّرلا ِةايّح ىَلع ابابلا ُةَسادَق َمَّلَكَت
اياصَولا ىَلع ِةَظَفاحُملا ىَلع مُهَنُيَدَت اوُسِّسَؤُي ْنأ ةيطالغ ُلْهَأ َلَواح :لاقَو ،ةيطالَغ ِلْهَأ ىلإ
ْنأ مُهْنِم َبَلَطَو .هُتَمايِقَو َعوسَي ِّبَّرلا ُتْوُم ُهَّنَأ ،نامْيإلا ِرَوْحِمِب ُسلوُب مُهَرَّكَذَف ،ديِلاقَتلاو
َمامَأ ْفِقَنِل ،حوُّرلا ِةايَح ِةَيِوْقَتِل ُنْحَنَو .بوُلْصَملا ِحيِسَملا يف َةايَحلا يِطْعُم ِهللا ىلإ اوُعِجْرَي
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ُعوسَي :يضاملا يف ًةَرَم َثَدَح ام ُثُدْحَي ،ِبيِلَّصلا ىَلع .نابرُقلا َمامَأ ْدُجْسَنْلَو ،بوُلْصَملا َعوسَي
َدْعَب يأ ،حْصِفلا َدْعَبَو .انِحوُرِل ًءاذِغ ُهَدَسَج انل ُمِّدَقُي ،نابْرُقلا يِفَو .ُهَتايَح انُبَهَيَو ،حوُّرلا ُمِلْسُي
.ءانْثِتْسا ِنوُد ْنِم َعيِمَجلا َألَمَو َلُسُرلا ىَّوَق يذلا َحُوُّرلا َلَسْرَأ ،ةايَحلا ىلإ ِتْوَملا َنِم َعوسَي ِروُرُم
،ةَعامَجلا ُةايَح ُدَّدَجَتَت ِهيِف .اًضْيأ َمْوَيلا َةَسيِنَكلا ُدوُقَيَو انَبْلَق ُرِّيَغُي يِذلا ُهُسْفَن َوُهَو
ِدَسَجلا ُلامْعَأ .حوُّرلا ِلامْعَأ ىَلعَو ِدَسَجلا ِلامْعَأ ىَلع ُسلوُب َمَّلَكَتَو .يِحوُّرلا انَداهِج ُلِصاوُن ِهِتَّوُقِبَو
ُريِشُت ٌةَرابِع َيِه امَّنإ ،ءّيَس ِهِتاذ ِّدَح يف َدَسَجلا َّنأل َسْيَل .تاوَهَّشلا ِفَلَتْخُمِب انُطِبْرَت ام َيِه
ُةَبحَملا :َيِهَف ِحوُّرلا َلامعَأ ُسلوُب َدَّدَعَو .ةَيِوَيْنُدلا ِلامْعَألا يف ِرِصَحْنُملا ُنْحَن انِفِقْوَم ىَلإ
ُهُتَسادَق اناعَدَو .فافَعلاو ُةَعادَولاو ُنامْيِإلاو ِقالْخَألا ُمَرَكو ُفْطُّللاو ُرْبَّصلاو ُمالَّسلاو ُحَرَفلاو
ُرِّيَغُت يتلا َةَبَحَملا اًصوُصُخ انُحَنْمَيَو ،هْيَلإ انُّدُشَي يِذلا َوُهَف ِحوُّرلا ِبَسَحِب َشيِعَن ْنأ ىَلإ
.حَرَفلاو ِةايَحلاب انُألْمَتَو انَبْلَق

*******

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. I cristiani, che nel battesimo si sono «rivestiti di Cristo» (Gal 3,27),
sono chiamati a vivere«amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza,
dominio di sé» (Gal 5,22) per rimanere fedeli alla loro vocazione. Il Signore vi benedica tutti e vi
protegga sempre da ogni male!

 

*******

Speaker:

عجار) "حيِسَملا اوُسِبَل" َنيِذلا َنوُّيِحيِسَملا.ةَّيِبَرَعلا ِةَغُللاب َنيِقِطانلا َنيِنِمْؤُملا يِّيحُأ
َرْبَّصلاو َمالَّسلاو َحَرَفلاو َةَبَحَملا"اوُشيِعَي ْنأ ىلإ َنوُوُعْدَم ،ةَّيِدوُمْعَملا يف (27 ،3 ةيطالغ
.مِهِتَوْعَدِل َءانَمُأ اوَقْبَي ىتح (22 ،5 ةيطالغ) "فافَعلاو َةَعادَولاو َنامْيِإلاو ِقالْخَألا َمَرَكو َفْطُّللاو
!ّرَش ِّلُك ْنِم اًمِئاد مُكامَحَو اًعيمَج ُّبَّرلا مُكَكَراب

 

*******
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