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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ذختملا رارقلا يلت يتلا ةلحرملل نيهّبنتم ىقبن نأ اًضيأ ّمهملا نم ،زييمّتلا ةريسم يف
عم ،زّيمتلاب موقأف ،اًرارق ذخّتأ نأ بجي .هيفنت وأ هدِّيؤت يتلا تامالعلا ظحالن ىتح ،ةرشابم
ءزجلا كلذ دعب يتأيو ،رارقلا ذخّتأو ةريسملا هذه يهتنت ّمث ...يّلصأو ،يرعاشم ىرأو ،دض وأ
كانهو ةدّيج ريغ تارارق كانه ةايحلا يف هّنأل .ىرنو ،نيهّبنتم نوكن نأ انيلع بجي هيف يذلا
.اهدّيؤت ةدّيجلا تامالعلا امنيب ،اهيفنت تامالع

تاوصألا طسو يف هللا توص ىلع فّرعتلل ّيساسأ رايعم تقولا ّنأ فيك انيأر ،عقاولا يف
هنيب قِّرفنف ،زييمّتلا ةلاصأل ةديكألا ةمالعلا وهو :تاقوألا ّبر هدحو وه .ىرخألا ةريثكلا
حوّرلا تامالع نم ةدحاو .نوحجني ال مهّنكل ،همساب نومّلكتيو ،هديلقت نولواحي نيذلا نيبو
ذخّتت نأ كنكمي ،كزييمت يف تقّمعت نإ .تقولا رورم عم رّمتسي اًمالس حنمي هّنأ حلاّصلا
كتريسم ّنأ ىلع ّلدتو ةدّيج ةمالع هذهو ،تقولا رورم عم ّرمتسي اًمالس كحنمي اذهو كرارق
ةريسم نم جرخت اهنيح .ةريغلاو ةرارحلاو ةدحَولاو ماجسنالا هعم لمحي اًمالس .ةدّيج تناك
.تأدب امدنع هيلع تنك اّمم لضفأ قيمعلا زييمّتلا
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شيعأ ينّنأ تكردأ ّمث ،ةالصلل ةيفاضإ ةعاس فصن صّصخأ نأب اًرارق ُتذختا نإ ،اًلثم
نم ديزمب يلمعب موقأو ،اًقلق لقأو ،اًءوده رثكأ انأف ،لضفأ ةروصب مويلا نم ىرخألا تاقوألا
اهّلك هذه :...لهسأ تراص نيبعّصلا صاخشألا ضعب عم يتاقالع ىّتح ،عافدنالاو ةّيانعلا
عيمج ديفي دّيج دحاو رايتخا :ةّيرئاد ةّيحوّرلا ةايحلا .ذختملا رارقلا حالص ىلع لدت ةّمهم تامالع
.عدبملا هللا لمع يف ةكراشم هّنأل .انتايح تالاجم

يلي يذلا تقولا ّنأ ىرن نأ ىلع اندعاست يتلا ةّمهملا بناوجلا ضعب ىلع فّرعتن نأ اننكمي
ةّمهملا بناوجلا هذه .ذخّتملا رارقلا ةّيحالص دّيؤي يلي يذلا تقولا ّنأل ،ذختملا رارقلا دّيؤي
رخآ اًقيبطت دجت نآلا اهّنكلو ،هذه ميلاعّتلا ةريسم لالخ ام ةقيرطب لبق نم اهب انيقتلا
.اًّيفاضإ اهل

امهنكي نيذللا ءاخّسلاو ّبحلل باوج هّنأ ىلع ةمالع رارقلا رابتعا نكمي له وه لّوألا بناجلا
نم أشني لب ،هاركإ وأ ،ّيفطاع طغض وه الو ،فوخلا نم أشني ال انرارق له .انل عوسي ّبّرلا
ّبّرلا عم ةّيرحب ةقالعلا شيعيل بلقلا كّرحي يذلاو ،هانلن يذلا ريخلا ىلع ريدقّتلاو ركّشلا
؟عوسي

يناكم يف انأ” :ةحاّرلا كلت – ةايحلا يف انناكم يف انّنأب رعشن نأب يعولا وه رخآ ّمهم رصنع
ةحاس يف دجوي .هيف ةمهاسملا يف بغرن ،ربكأ ططخم نم ٌءزج انّنأب رعشنو ،- “ةايحلا يف
ةرئاد يف ةنزاوتم ينينرب ةدمعأ ىرن نأ امهلالخ نم نكمي ناتدّدحم ناتطقن سرطب سيّدقلا
هموي حبصي امدنع هنع ثحبي ناك ام دجو هّنأ كردي نأ ناسنإلل نكمي ،ةلثامم ةقيرطبو .ةّمات
يف ةيبتارت دّدحيو ،ةدّدعتملا هتامامتها نيب ديازتم لماكتب رعشيو ،اًميظنت رثكأ
تابوعّصلا سفنلا ةّوقبو ةدّدجتم ةقاطب هجاويو ،ةلوهسب اذه ّلك شيعي نأ ردقيو ،تاّيمهألا
.اًدّيج اًرارق تذخّتا كّنأ ىلع ّلدت تامالع هذه .أشنت يتلا

،هانذختا يذلا رارقلا مامأ اًرارحأ ىقبن نأ وه انرارق ةحص دّكؤت ،اًلثم ،ىرخأ ةدّيج ةمالع
،هتيحالص مدع دّكؤت تالاح مامأ هنع لزانتلا ىّتحو ،ىرخأ ةّرم هيف رظنلا ةداعإل نيدعتسمو
وه ام انمرحي نأ ديري عوسي ّنأل سيل اذه .عوسي ّبّرلا نم اًنكمم اًميِلعت اهيف ىرن نأ نكميو
.اًقح انل ريخ وه ام مَلعي هدحو هللا .دئاز قّلعت نود ،ةّيرحب هشيعنل لب ،انيلع زيزع
ريخلا ودع وه كالمتسالا ،كلذل نيهّبنتم اونوك .ةّدوملا لتقيو ريخلا ودع وه كالمتسالا
رابخأ انيدل فسألل يتلاو ،ّيلئاعلا طيحملا يف فنعلا تالاح نم ديدعلا :ةّدوملا لتقيو
نامألا نع ثحبلا نمو ،رخآلا ةفطاع كالمتساب ءاعدالا نم اًبيرقت اًمئاد أشنت ،اهنع ةرّركتم
.اًميحج اهلعجيو ةايحلا قنخيو ةّيرحلا لتقي يذلا قلطملا

نأ نكمي انّنأ ّدح ىلإ اًرارحأ ،اًرارحأ هللا انقلخ بّبسلا اذهلو ،ةّيرحلا يف اّلإ ّبحن نأ اننكمي ال
لضفأب هشيعن نأب انل حمسيو ،انتحلصمل دوعي ،انيلإ رومألا زعأ هل مّدقن نأ .ال :هل لوقن
ّنأ فرعي وهو ،يناجملا هحالص ىلع ةمالعو ،انل اهمّدقي ةّيطع لثم ،ةقيقحلا يفو ،ةقيرط
ةفاخم سّدقملا باتكلا هيمسي ام اذه .نيَتميركلا هيدي يف وه هّلك انخيرات كلذكو ،انتايح
هنع ىنغ ال طرش وهو هللا مارتحا لب ،ال ،ينفيخي هللا ّنأ ىنعمب سيل ،هللا مارتحا يأ ،هللا
هّنأل ،رخآ فوخ ّلك درطي يذلا فوخلا هّنإ .(18-1 ،1 خاريس نب عوشي عجار) ةمكحلا ةّيطع لوبقل
سلوب سيّدقلا ةربخ اهّنإ .انجعزي نأ نكمي ءيش ال همامأ .ءيش ّلك ّبر ىلإ ،هيلإ هّجوم
ٍتْقَو ِّلُك يفف .رْسُيلا يف َشيَعلا ُنِسحُأ امك نامْرِحلا يف َشيَعلا ُنِسحُأف" :لاق يذلا ةشهدملا
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َكاذِب ٍءيَش َّلُك ُعيطَتسَأ ،رْسُعلاو ِرسُيلا يف َنوكَأ نَأ ،عوجَأو َعَبشَأ نَأ ُتمَّلَعَت ٍءيَش ِّلُك يفو
يتأت امدنع عوسي ّبّرلا حّبسي يذلا ّرحلا ناسنإلا وه اذه .(13-12 ،4 يبليف) "ينيِّوقُي يذَّلا
!اًمدق يضميو ،هللا كرابت :لوقيف ،ةئّيسلا رومألا يتأت امدنع وأ ةدّيجلا رومألا

نأ وأ هب مكحتن نأ اننكمي ال ام نأشب اننئمطيو ،دّيج رارق ذاختال يرورض رمأ اذه كردن نأ
عضن ّنأ وه ّمهي ام .انعيراشمو انيلع نيزيزعلا صاخشألاو لبقتسملاو ةحّصلا :هكرادتن
اًئيش عنصن نأ اننكمي هعم انّنأ فرعيو اًريثك انّبحي يذلا ،نوكلا ّبر هللا يف انتقث
نأ لواحن نحنو اًمئاد اًمدق ِضمنل .ةقيرط لمجأب اذه انل نّيبت نيسيّدقلا ةايح .اًّيدبأو اًشهدم
رّمتسنو انبولق يف ثدحي اذام رعشن نحنو انتالص لالخ نم ،ةقيرّطلا هذهب تارارق ذخّتن
!اوعّجشت ،ءطبب

 

*******

 

(23 .18 .13-12 ،1) خاريس ِنب َعوشي ِرفِس نِم ٌةَءارِق

،ةمِتاخلا ُنْسُح َّبَّرلا يقَّتُملِل .ماَّيَألا َلوطو َحَرَفلاو َرورُّسلا يطْعُتو َبْلَقلا ُجِهبُت ِّبَّرلا ُةفاخَم
[...] .ةَيِفاعلاو ُمالَّسلا اهِب ُرِهزُي ،ِّبَّرلا ُةَفاخَم ِةَمكِحلا ُليلْكِإ [...] .هيَلع ٌةَكَرَب هِتوَم ِموَي يفو
.رورُّسلا هُدِواعُي َّمُث ،مِئالُملا ِتقَولا ىلِإ ُرِبصَي ِةانَألا ُليوَّطلا

ّبَّرلا ُمالك

 

*******

Speaker:

َنيِهِّبَنَتُم ىَقبن ْنأ ِةَّيمهأ ىَلعو ،زييمَّتلا ىَلع ِمُّلكتلا يف َموَيلا ابابلا ُةَسادَق َّرمتسا
ٌةلئسأ َكانهو .هيِفنَت وأ هُدِّيؤت يتّلا ِتامالعلا َظِحالن ىَّتح ،رارقلا ِذاختا يِلت يتّلا ِةلحرملل
ىَرن ْنأ ُنكمي له ،ٍءيش ِّلك َلبق .ِهِتَيِحالص َمدع وأ انِرارق َةَيِحالص َفِرعنِل انَدِعاسُت ْنأ ُنكمي
نِم وأ ،فوخلا نِم انُرارق ُأشني له ؟انعم ِهِلُماعت يف ِهِئاخسو انل ِهللا ِّبح ىلع اًباوج انِرارق يف
يذّلا ِريخلا ىلع ِريدقَّتلاو ِركُّشلا نِم َكلذ َسكع انُرارق ُأشني له ؟هاركإ وأ ،ّيفطاع ٍطغض
يه ىرخأ ٌةّمهم ٌةمالع َكانهو ؟عوسي ِّبَّرلا َعم ٍةَّيِرُحِب َةقالَعلا َشيعيل َبلقلا ُكِّرَحُي يذّلاو ،هانلِن
ِةَمَهاسملا يف ُبَغرَن ،ربكأ ٍطَطخم نِم ٌءزج انَّنأو ،ةايحلا يف انِناكم يف انَّنأ َفِرعَن ْنأب يعولا
ِةَداعإل َنيِدِعَتسُم َنوكن ْنأو ،هانذَخَتا يذّلا ِرارقلا َمامأ اًرارحأ ىَقبن ْنأ يه ىرخأ ٌةمالعو .هيف
ُّلُدَت ٌةّمهم ٌتامالع اهُّلك هذه .حلاص ُريغ ُهَّنأ َنَّيَبَت ْنإ ،ُهنع ِلُزانتلا ىَّتح ،ىرخأ ًةّرم ِهيف ِرظنلا
ِّبر ِهللا يف انَتَقِث َعضن ْنأ وه َّمِهُملا َّنكلو .زييمَّتلا ِةريسم َءانثأ ِذَخَتُملا ِرارقلا ِحالص ىَلع
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.اًّيَدَبأو اًشِهدُم اًئيش َعَنصَن ْنأ انُنِكمُي ُهعم انَّنأ ُفِرعَيَو اًريثك انُّبِحُي يذّلا ،نوكلا

 

*******

 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Dio vuole che lo amiamo, non che lo temiamo. E anche Egli ci vuole
figli, non schiavi. Per questo il Signore ci ha creato liberi per amarLo, perché possiamo amare solo
nella libertà. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!

 

*******

 

Speaker:

انُديرُي َوهو .ُهَفاخَن ْنأ ال ،ُهَّبِحُن ْنأ ُديرُي ُهللا .ةَّيِبرعلا ِةَغّللاب َنيقِطانلا َنينِمؤملا يِّيَحُأ
يف اَّلإ َّبِحُن ْنأ انُنِكمُي ال ُهَّنأل ،ُهَّبِحُنِل اًرارحأ ُهللا انَقَلَخ اذهِل .اًديبع َسيلو ُهل ًءانبأ اًضيأ
!ّرَش ِّلُك نِم اًمِئاد مُكامَحو اًعيمَج ُّبّرلا مُكَكراب .ةَّيِرُحلا

 

*******
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