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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

زييمّتلا ىلع ءاعبرأ موي ّلك يف مّلكتنس ةرتفلا هذه يف – زييمّتلا يف انلمأت عباتن
.ةّيلمع ةداهش اندروأ ول ،رمألا انيلع لِّهسُي دقو ،- يحوّرلا

يف ،ةدئاف اهرثكأو ةلثمألا دحأ يف ةداهّشلا هذه الويول يد سويطانغأ سيّدقلا انل مّدقي
يف هتباصإ دعب تيبلا يف ةهاقن ةرتف يضقي سويطانغأ ناك .هتايح يف ةمساح ةثداح
مل نكل ،ةّيسورفلا صصق بحي ناك .هؤرقي اًئيش بلط ،للملا ةمواقمل .ةكرعم يف هقاس
،نكل .ضضم ىلع عضولا عم فَّيكتف .نيسيّدقلا ةايح نع صصق ىوس تيبلا يف نكي
.ةّيسورفلا ملاع سفاني هّنأ هل ادبو هبلغ اًملاع ،رخآ اًملاع فشتكي أدب ةءارقلا ءانثأ يف
يدتقي نأ يف ةبغرلاب رعشو كينيمود سيّدقلاو سيسنرف سيّدقلا ةّيصخش هتنتفو
،ةضراعتم راكفأب هلخاد يف رعش اذكهو .ةّيسورفلا ملاعب ناتتفالاب رمتسا هّنكل .امهب
.ةئفاكتم اهّنكل ،ةساّدقلا نع راكفأو ةّيسورفلا نع راكفأ
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اهبتك – ةّيتاذلا هتريس يف .تافالتخالا ضعب اًضيأ ظحالي سويطانغأ أدب كلذ عمو
اذه ،ةّيسورفلا رومأ يفو – ملاعلا رومأ يف ريكفتلا دنع" :يلي ام بتك - بئاغلا ريمضب
رعشي ناكو ،روعّشلا اذه هكرتي ناك ،بعتي ناك امدنع نكلو ،ريبك رورسب رعشي ناك - حضاو
،لوقبلاب اّلإ ىذغتي الو ،نيَمدقلا يفاح ،سدقلا ىلإ باهذلا ،كلذ سكع .لمألا ةبيخو غارفلاب
امدنع هيزعت اًراكفأ تناك ،نيسيّدقلل يداع ٌرمأ اهّنأ فرع يتلا فّشقتلا لامعأ تاسراممو
ىضرلاب رعشي ناك راكفألا هذه هكرتت تناك امدنع لب ،طقف اذه سيلو ،اهدنع فقوتي
.حرف ةمالع هل كرتت تناك راكفألا هذه ،(8 مقر) "ريثك حرفبو

،ةيادبلا يف ةباذج ملاعلا راكفأ ّنأ يأ :تقولا وه لّوألا .نيَرمأ ظحالن نأ اننكمي ةربخلا هذه يف
،هللا راكفأ كلذ سكع .اًغراف ،اذكه ككرتت ،ًءاتسمو اًغراف صخّشلا كرتتو اهقيرب دقفت ّمث
نع ةّلمملا رومألا كلت” :ٌلئاق ُلوقي دق – ةمواقملا ضعب ةيادبلا يف انيف ريثت اهّنإف
،فورعم ريغ اًمالس هل بلجت اهّنإف صخّشلا اهلبقي امدنع نكلو ،- “اهأرقأ نل انأ ،نيسيّدقلا
.ليوط ٍتقول رمتسيو

يف رّوطت كانه .اًحضاو عضولا ودبي ال ةيادبلا يف .راكفألا لوصو ةطقن :يناثلا رمألا وه اذهو
لب ،ةماع ،ةّيديرجت ةقيرطب سيل انل ريخلا وه ام مهفن نحن لاثملا ليبس ىلع :زييمّتلا
ةمدقم سويطانغأ عضو ،ةّيساسألا ةربخلا هذه ةرمث ،زييمّتلا دعاوق يف .انتايح راسم يف
،ىرخأ ىلإ ةتيمم ةئيطخ نم نولقتني نيذلا ىلإ" :ةّيلمعلا هذه مهف ىلع دعاست ةّمهم
مهلعجي ام ،ماري ام ىلع رومألا ّلك ّنأ مهنئمطيو ،ةرهاظ تاذلم ًةداع مهيلع حرتقي ناطيّشلا
يف اًناعمإ اودادزيو لضفأ لكشب مهب كسمي ىّتح ،ةّيناوهّش تاذّلمو تاَّرسم نوليختي
اًلّوأ مهريمض زفحيف ،ةسكاعملا ةقيرطلا حالّصلا حور مدختسي ،ءالؤه عمو .مهاياطخو مهلئاذر
.(314 ،ةّيحور تاضاير) "لقعلا مكحب مدنلا ىلع

نم اًعون سيل زييمّتلا ّنأل ،اهفرعي نأ يرورّضلا نم ،زّيمي نأ ديري نم قبست ةّصق كانه
ةلئسألا .نيلامتحا نيب ةعرقلا ءاقلإ لثم ،ربتخملا نم جتان وأ موتحملا رمألا وأ ةؤبنلا
يكل ،دوعن نأ بجي ةرتفلا هذه ىلإو ،قيرّطلا نم اًطوش انعطق دق نوكن امدنع رهظت ةريبكلا
اذه يف ريسأ اذامل” :لءاستن كانهو ،قيرّطلا نم اًطوش انتايح يف انعطق نإ .ثحبن اّمع مهفن
يف رّكفي مل ،هيبأ تيب يف اًحيرج سويطانغأ ناك امدنع .زّيمن كانه ،“؟ثحبأ اّمعو ،هاجّتالا
ىلإ هئاغصإ لالخ نم هللا عم ىلوألا هتربخ شاع دقل .ال .هتايح حِلصُي فيك وأ ،اًقالطإ هللا
يفو ،اًطبحم هكرتت ،ىلوألا ةلهولل ةباّذجلا رومألا ّنأ وهو :اًبيرغ اًبالقنا هل رهظأ يذلا ،هبلق
اًريثكف ،ةربخلا هذه انيدل اًضيأ نحن .تقولا عم مودي مالسب رعشي ناك ،ةجهب لقأ ،ىرخأ رومأ
لمع لعفنل ،كلذ لدب .لمأ ةبيخب رعشن ّمث كانه ىقبنو ،ام ٍرمأ يف رّكفن نأ يف أدبن ام
ءيشو ،ةداعّسلا انيتأتو ةدّيج ةركف انيتأتف ،ةداعّسلا نم ءيشب رعشنلو اًدّيج اًرمأو ،ةّبحم
ىلإ هئاغصإ لالخ نم هللا عم ىلوألا هتربخ سويطانغأ شاع .ةّصاخلا انتربخ اهّنإ ،حرفلا نم
فرعن ىّتح .انبلق ىلإ يغصن نأ :همّلعتن نأ بجي ام اذه .اًبيرغ اًبالقنا هل رهظأ يذلا ،هبلق
ىلإ يغصن نأ انيلع ،ام فقوم ىلع مكحن نأو ،هذخّتن نأ بجي يذلا رارقلا وه امو ،ثدحي اذام
،عامتسالا يف نيمّلعم نحن ،ةلاّقنلا فتاوهلاو ويداّرلاو زافلّتلا ىلإ عمتسن نحن .انبلق
وه فيك” :لوقت يكل فّقوتت له ؟كبلق ىلإ يغصت فيك فرعت له :كلأسأ نأ ديرأ نكلو
نأ انيلع ،ةدّيج تارارق ذخّتن يكل .“؟ءيش نع ثحبي لهو ،نيزح وه لهو ،ٍضار وه له ؟يبلق
.انبلق ىلإ يغصن
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يئاور بولسأب نونّيبُي مهّنأل ،نيسيّدقلا ةايح أرقن نأ سويطانغأ انيلع حرتقي اذهل
ٍمحل نم اوناك نيسيّدقلا ّنأل ،اًريثك اّنع نوفلتخي ال صاخشأ ةايح يف هللا بولسأ موهفم
.اهانعم مهف ىلع اندعاستو انلامعأ عم قفتت مهلامعأو .انلثم ،ٍمدو

ناك امدنع لّوألا ،سويطانغأ امهرعش نيذللا نيَروعشلاب قّلعتملا ريهّشلا ثدحلا كلذ يف
ىلع فّرعتن نأ اننكمي ،نيسيّدقلا ةايح نع أرقي ناك امدنع يناّثلاو ،ةّيسورفلا نع أرقي
ثادحأ يف ةرهاظ ةّيئاوشع كانه .ةقباّسلا ةّرملا يف هانركذ ،زييمّتلا بناوج نم ّمهم رخآ بناج
،ناسرفلا نع بتُك كانه نكت مل :هفات ئجافم ثداح نم أشني ءيش ّلك ّنأ ودبيو .ةايحلا
دعب .ةلمتحم لّوحت ةطقن ىلع يوتحي اًثداح كلذ ناك ،كلذ عم .نيسيّدقلا ةايح نع بتُك طقف
لمعي هللا :اًدّيج اوغصأ .ههابتنا ّلك هل سّركف ،رمألا اذهل سويطانغأ هّبنت ،طقف ليلق تقو
،ةفدّصلاب يل ثدح رمألا اذهو ،ةفدّصلا قيرط نع يتأت يتلا ،ةجمربم ريغ ثادحأ لالخ نم
لمعي هللاو ةجمربم ريغ ثادحأ ،ةفدّصلاب مليفلا اذه تيأرو ،ةفدّصلاب صخّشلا اذه تلباقو
الو ،يَمَدَق يف ةلكشم يِل ثدحو ،ةهزنب موقأ نأ ّيلع ناك” :تاسكاعملا لالخ نم ىّتح ،اهلالخ نم
اًضيأ كلذ انيأر ؟كانه ةايحلا كل لوقت اذام ؟اهيف هللا كل لوقي اذام :تاسكاعم .“...عيطتسأ
هّنإ .بارّتلا تحت اًنوفدم اًزنك فداصو ،اًلقح ثرحي ناك يذلا لجّرلا :ىّتم ليجنإ نم عطقم يف
هّنأ ىلع هب فرتعا هّنأ وه ،فقوملا اذه يف ّمهم وه ام نكل .قالطإلا ىلع عّقوتم ريغ فقوم
عجار) لقحلا كلذ يرتشيو كلمي ام عيمج عيبي نأ :رّرق هيلع ًءانبو ،هتايح يف “ّظحلا ةبرض”
مل انأ” :ٌلئاق ُلوقي دق .ةعّقوتملا ريغ رومألا نم اوهّبنت :يهو ةدحاو ةحيصن مكيطعأ .(44 ،13
مأ ،كمّلكي يذلا وه عوسي ّبّرلا مأ ،كمّلكت يتلا يه ةايحلا له ،كانه .“ةفدّصلا هذه رظتنأ نكأ
عم انأ لعافتأ فيك :وهو هزّيمن نأ بجي ٌدحاو ٌرمأ كانه .كمّلكي ام ٌدحأ ؟كمّلكي يذلا وه ناطيشلا
،يتامح تءاجو بابلا عِرُق ةأجفو ،تيبلا يف اًّدج اًئداهو اًسلاج تنك انأ .ةعّقوتملا ريغ رومألا
اًدّيج لمعأ تنك انأ .زييمّتلاب موقأ انه ؟يلخادب رخآ ٍرمأب مأ ةّبحملاب له ؟اهعم لعافتأ فيكف
اذام ىرن نأ ؟تلعافت فيكف دوقّنلا ىلإ ةجاحب هّنإ يِل لاقو يليمز ّيلإ ءاجو ،بتكملا يف
.انبلق كّرحتي فيك فرعن نأ مّلعتن كانهو ،اهعّقوتن ال اًرومأ شيعن امدنع ثدحي

فقاوم يف عوسي ّبّرلا انب يقتلي اهيف يتلا تامالعلا ىلع فّرعتلا ىلع اندعاسي زييمّتلا
فقاوملا هذه نم .ةحورجملا هقاسو سويطانغأ عم ثدح ام لثم ،ةّراّسلا ريغ ىّتحو ،ةعّقوتم ريغ
ٌرمأ أشني نأ نكمي .سويطانغأ عم ثدح ام لثم ،دبألا ىلإ انتايح رّيغي ءاقل دلوي نأ نكمي
لمجألا ليلّدلاو ،نيهّبنتم نكنل نكل ،ملعأ ال ،ءوست وأ كتريسم يف نّسحتت كلعجي
يكل عوسي ّبّرلا اندعاسيل .“؟رمألا اذه مامأ كّرحتأ فيك” :وهو ةعّقوتملا ريغ رومألا همّدقت
.رخآ ءيش نوكي لب ،وه نوكي ال ىتمو لمعي يذلا وه نوكي ىتم ىرنو انبولقب رعشن

 

*******

 

(19-18 ،6) خاريس ِنب َعوشَي ِرفِس نِم ٌةَءارِق

اهيَلإ ْلِبقأ ِعِراَّزلاو ِثِراحلا َلثِم .َكِبيشَم ىلِإ َةَمكِحلا َدِجَتف َكِبابَش ُذنُم َبُدأَّتلا ِذِختا َّيَنُب اي
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.اهِتَّالَغ نِم َلُكأَت نَأ ُثَبلَت الو اًليلَق اهِتَثارِح يف ُبَعتَت َكَّنِإف ةَبَيّطلا اهَرامِث ْرِظَتناو

ّبَّرلا ُمالك

 

*******

Speaker:

َناك :لاقو ،الويول يد سويطانغأ ِسيّدقلا َلَثَم َدَروأو ،زييمَّتلا ىَلع َموَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلكَت
.ِهِقاس يف ٍحرُجِب ِةكرعملا يف ِهِتَباصإ َدعَب ،ِهِتيب يف ٍةهاقن َةرتف يِضقي سويطانغأ
.نيسيِّدقلا ِةايح نع ٍصَصِق ىَوِس ِهِتيب يف ْنكي مل نكل ،ةّيسورف ٍصَصِق َةَءارِق َبلطف
،رخآ اًملاع َفشتكا ِصّصقلا ِهذه ِةَءارِق ِءانثأ يف .ِهِتايح يف اًمِساح ُطيسبلا ُثدحلا اذه ناك
.امِهِب َيِدَتقَي نأ يف ِةبغَّرلاب َرَعَشو ،كينيمود ِسيّدقلاو سيسنرف ِسيّدقلا َةَّيصخش َّبحأف
ناك امدنع نكلو ،ريبك ٍرورُسِب ُرُعشَي ناك ِملاعلا ِرومأ يف ُرِّكفي ناك امدنع :يلي ام َرَبَتخاو
ىلإ ِباهذلا يف َرَّكف اذإ اَّمأ .لمألا ِةَبيخو ِغارفلاب ُرُعشَي ناك ،بعَّتلا ِببسب ،اهنع ُفَّقوتي
هُأَلمَت تناك ُراكفألا ِهذهف ،تافُّشَقَتلا ُسِرامُيو ،تاتابنلاب ىَّذَغَتَي ،نيَمَدَقلا َيفاح ِسدُقلا
ٌةَباذج ِملاعلا ُراكفأ :لَّوألا :نيَرمأ ُظِحالُن ِةَربِخلا ِهذه نِم .اهنع َفَّقوت ول ىَّتح ،حرفلاو ىَضِرلاب
اهَّنإف ،هللا ُراكفأ َكلذ َسكع .ًءايتساو اًغارف اهِدعَب نِم ُكُرتَتو ،اهَقيرب ُدِقفَت َّمُث ،ةّيادبلا يف
ُرمألا .اًمئاد اًمالس انل ُبِلجَت اهَّنإف اهُلَبقَن امدنعو ،ةَمَواقُملا َضعب ِةيادبلا يف انيف ُريِثُت
نِمو .انِتايح ِةريسم يف انل ٌريخ وه ام ِمهَف ىلع انُدِعاسيو وُمني انيف َزييمّتلا َّنأ وه يناثلا
ِةَعَّقَوَتُملا ِريَغ ِثادحألاو ،فَدُّصلا ِقيرط نَع ُلَمعَي َهللا َّنأ َوهو اًّمهم اًرمأ ُظِحالن سويطانغأ ِةَصِق
َيِقَتلَن يكل ،اهل َهَّبَنَتَن ْنأ ىلع انُدعاسي ُزييمَّتلاو ،هللا َعم ٍءاقِل ُصَرُف يهو ،انِتايح يف
.هللا َعم اًلعِف

 

*******

 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Il discernimento è l’aiuto a riconoscere i segnali con i quali il Signore
si fa incontrare nelle situazioni impreviste, perfino spiacevoli. Da esse può nascere un incontro
che cambia la vita, per sempre. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!

 

*******
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Speaker:

ِتامالعلا ىَلع ِفُّرَعَتلا ىَلع انُدِعاسُي ُزييمَّتلا .ةَّيِبرعلا ِةَغللاب َنيقِطانلا َنينِمؤملا يِّيَحُأ
ِهذه نِم .ةّراَّسلا ِريَغ ىَّتحو ،ةَعَّقَوَتُم ِريَغ َفقاوم يف عوسي ُّبَّرلا انِب يقَتلَي اهيف يتَّلا
ِّلُك نِم اًمِئاد مُكامَحو اًعيمَج ُّبّرلا مُكَكراب .دبألا ىلإ انَتايح ُرِّيَغُي ٌءاقِل َدَلوُي ْنأ ُنِكمُي ِفقاوملا
!ّرَش

 

*******
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