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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

سيّدقلا لاثم نم انأدب .زييمّتلا يف انميلعت ةقلح نم ةريخألا ةلحرملا نآلا لخدن
ةبغّرلاو تاذلا ةفرعمو ةالّصلا يأ - زييمّتلا رصانع رابتعالاب انذخأ ّمث ،الويول يد سويطانغأ
ّمث .“هتدام” نالّكشي نيَذللا ةيزعّتلاو ةبآكلا عوضوم دنع انفقوتو ،- “انتايح باتك” و
.هذخأن يذلا رايخلا تيبثت ىلإ انلّصوت

ّلك عيضي ال ىّتح ّيساسأ فقوم ىلإ ةراشإلا ةلحرملا هذه يف جردُن نأ ّيرورّضلا نم هّنأ دقتعأ
انمّلكت نحن .رهّسلا وه فقوملا اذهو :دّيجلا رارقلا ذاختاو لضفأ زييمت لجأ نم لوذبملا دهجلا
،ماري ام ىلع ريست رومألا ّلكو ...ام ٍرمأ يف رايخلا انذخّتاو ،ةبآكلاو ،ةيزعّتلاو ،زييمّتلا ىلع
يذلا ليجنإلا عطقم يف انعمس امك ،رطخ كانه عقاولا يف .رهّسلا فقوم :رهّسلا نآلا نكل
،ءيش ّلك كلهيو رّمدي نأ نكمي ،ريّرّشلا ّيأ ،“دِسفملا” ّنأ وهو ،رطخ كانه .مكعماسم ىلع َئِرُق
ودبي كلذل .نيرهاس نوكن نأ نم ّدب ال اذهل .أوسأ ةلاح ىلإ لب ،قالطنالا ةطقن ىلإ انديعيف
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.زييمّتلا ةريسم حجنت ىتح اًعيمج هيلإ جاتحن يذلا فقوملا اذه نّيبأ نأ اًبسانم مويلا يل

الو ،وفغي الو ،اًرهاس ّلَظي حلاّصلا ذيملّتلا ّنأ :عقاولا اذه ىلع هتزارك يف اًريثك عوسي َّحلأ
اًظّقيتم ّلظي لب ،ماري ام ىلع رومألا ريست امدنع اًّدج اًقثاو نوكي نأب هسفنل حمسي
.هبجاوب موقيل اًدعتسمو

اونوكو ،ةَدَقوُم مُكُجُرُس ْنُكَتْلو ،ةدودشَم مُكُطاسوَأ ْنُكَتِل" :عوسي لاق ،اقول ليجنإ يف ،اًلثم
.مِهِتقَو نِم هَل َنوحَتفَي َبابلا َعَرَقو َءاج اذِإ ىَّتح ،سرُعلا َنِم مهِدِّيَس َعوجُر َنورِظَتنَي ٍلاجِر َلثِم
.(37-35 ،12) "نيرِهاس مهَدَجَو مهُدِّيَس َءاج اذِإ َنيذَّلا ِمَدَخلا َكِئٰلوُأل ىبوط

نيّيحيسملا ىدل دادعتسالا ةلاح هذه .هلخاد يف ثدحي اذام مهفنو انبلق سرحن يكل رهسن
يداع فقوم هّنأ ىلع اًضيأ مهفُي نأ نكمي نكل .يئاهّنلا عوسي ّبّرلا ءيجم نورظتني نيذلا
اًنايحأ اهراتخن يتلا ،ةدّيجلا انتارايخل نكمي ثيحب ،انتايح كولس يف هيلع ظفاحن نأ بجي
.اًرمث يتؤت نأو ةقسَّتمو ةّمئاد ةروصب رمتست نأ ،ّيمازلا زييمت دعب

ديعّصلا ىلع رطخلا سيل رمألا .ءيش ّلك عيضي نأب ،انلق امك ،رطخ كانهف ،رهّسلا باغ نإ
ةظحّللا رظتني وه ،عقاولا يف .ريّرّشلا حوّرلا نم ّيقيقح ّخف وهف ،يحوّرلا لب ،يناسفنلا
انأ نآلاو ،تزفو ،يسفن نم قثاو انأ” :رطخلا وه اذهو ،انسفنأ نم اًّدج نيقثاو نوكن اهيف يتلا
،ماري ام ىلع ءيش ّلك نوكي امدنعو ،ريّرّشلا حوّرلا اهرظتني يتلا ةظحّللا اهّنإ .“...ماري ام ىلع
يف .“نفّسلا يهتشت امب حايّرلا ّبهت” امدنع ،لاقُي امكو “ةسالسب” رومألا ريست امدنعو
ىلإ عجري امدنع ،سجَّنلا حوّرلا ّنإ ليِق ،ليجنإلا يف هانعمس يذلا ريغّصلا لثملا يف ،عقاولا
ّلكو ،ماري ام ىلع ءيش ّلك .(44 ،12 ىّتم) "اًنَّيَزُم اًسونكَم اًيِلاخ هُدِجَي" ،جرخ هنم يذلا تيبلا
تيبلا ىلع رهسي ٌدحأ دجوي ال .دوجوم ريغ هّنإ ؟تيبلا ُّبر وه نيأ نكلو ،هناكم يف ءيش
هّنكلو تيبلا يف وه وأ ،ىهتلاو ،جرخ دقل ،دوجوم ريغ تيبلا ُّبر .ةلكشملا يه هذهو .هسرحيو
اًريثك هسفن نم ٌقثاو هّنأل ،اًظّقيتم الو ،اًرهاس سيل هّنإ .دوجوم ريغ هّنأك يلاّتلابو ،مئان
نيّهَلَتُم نوكن اّلأو ،انبلقو ،انتيب سرحن نأ اًمئاد انيلع .هبلق سرحي يذلا عضاوّتلا َدَقَفو
.ليجنإلا يف لثملا لاق امك ،ةلكشملا نمكت انه هّنأل ...اًديعب بهذنو

ليجنإلا لاق ،كلذ عم .تيبلا كلذ ىلإ عجريو ةصرفلا لغتسي نأ ريّرّشلا حوّرلل نكمي ،كلذل
ةباصعو ،نيبّرخملا نم ةعامج اهّنإ .(45 ةيآلا) "هنِم َثَبخَأ ٍحاورَأ ةَعبَس" عم لب ،هدحو عجري نل هّنإ
مل فيك ؟دحأ مهجعزي نأ نود اولخدي نأ مهنكمي فيك - انسفنأ لأسنل - نكل .نيمرجملا نم
اًضيأ َّقلتي مَلأ ؟اًديعب مِهِدرَط يفو هزييمت يف اًرهام نكي مَلأ ؟مهلوخد تيبلا ُّبر ظحالي
،معَن ؟فيظّنلاو بّترملاو ،قينألاو ليمجلا تيبلا كلذ ىلع هناريجو هئاقدصأ نم يناهّتلا
نع فّقوتو ،هسفن ّبح يف يأ ،اًريثك تيبلا ّبح يف عقو ديدحّتلاب ببّسلا اذهل امّبر نكلو
اذه ّلك ريمدت نم فوخلا ببسب امّبرو .سيرعلا ءيجم راظتنا نع ،عوسي ّبّرلا راظتنا
دحاو ءيش ...نوجعزي نيذلاو نيدرشملاو ءارقفلا ُعدي ملو ،اًدحأ لبقتسي ْدُعَي مل ،بيترّتلا
هّنأ اًريثك انعمس .ريخبو نوحلاصو ٌراربأ انّنأب ءاعّدالاو ،ةدسفملا ءايربكلا دجوت انه :دّكؤم
،هللا لضفب بّترم نآلا يتيبو ،نآلا ُتْبُت ينّنكل ،قباّسلا يف اًئيس ُتنك انأ ،معن” :ليِق
بابلا ريّرّشلا دجي ،هللا ةمعنب ال ،انسفنأب ةقّثلا يف غلابن امدنع .“...ّنئمطم انأ اذهلو
ُنوكَتف" :هلوقب عوسي متتخاو .تيبلا كلذ ىلع يلوتسيو هسفن مّظني كلذل .اًحوتفم
.(45 ةيآلا) "ىلوُألا ِهِتَلاح نِم َأوسَأ ةريخَألا ِناسنِإلا كلٰذ ُةلاح
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نوعرقيو ،ظحالت نأ نود نولخدي :ةبّذهم نيطايش مُه ءالؤه ّنأل ،ال ؟كلذ تيبلا ُّبر ظحالي ملأ
نومكحي مُه ةياهّنلا يفو ،“...لخدأ ،لاعت ،لاعت ،اًنسح ،ال” :لوقتف .ءافطل مهو ،بابلا ىلع
:ةسلابألا ءالؤه نمو ،ةريغّصلا نيطايّشلا ءالؤه نم اوهّبنت .كسفن ىلع نورطيسيو
.هتبغرب جرخيو انتبغرب لخدي هّنأل .اًمرتحم اًدّيس نوكي نأب رهاظتي امدنع ،بّذهم ناطيّشلا
اذه ىلع ريست ةّيحوّرلا ةّيويندلاو .ةبّذهملا نيطايّشلا عادخ نم انتيب سرحن نأ انيلع
.اًمئاد ،قيرّطلا

،رسخن ةريثك اًنايحأ .ثدحي ام اذه نكلو ،اًليحتسم رمألا ودبي ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
يفو ،ةريثك اًمعِن عوسي ّبّرلا انحنم ،امّبر ،اًنايحأو .رهّسلا بايغ ببسب كراعملا يف مزهُنو
مل :اّنع اًبئاغ ناك رهّسلا ّنأل ،ءيش ّلك انعضأو ةمعّنلا هذه يف رباثن نأ عطتسن مل ةياهّنلا
لعفي ناطيّشلا ...انلخاد يف نكسو ،اًبّذهم ناكو ،انيلإ ءاج ام ٍدحأ نم انعدُخ ،َّمُث .باوبألا سرحن
ال .ّيصخّشلا هخيرات يف ريكفّتلاب كلذ نم قّقحتي نأ اًضيأ دحاو ّلكل نكمي .رومألا هذه
،نيرهاس ىقبن نأ بجي لب :يفكي ال ،ال .دّيجلا رايخلا ذختن نأو دّيج زييمتب موقن نأ يفكي
ضعب ىرأ امدنع” :يل لوقت نأ كنكمي هّنأل ،هللا اهاّيإ اناطعأ يتلا ةمعّنلا هذه سرحن نأو
تءاج ةبرجّتلا ةّرملا هذه نكلو ،معن .“...ةبرجت اهّنأو ،ناطيّشلا هّنأ ةرشابم ظحالأ ،ىضوفلا
،ةفيطل تاملكب لخديو ،كالملا بوثب ىّفختي نأ فرعي ناطيّشلا :كالملا بوثب ةيّفختم
ىقبن نأ انيلع ...ةيادبلا يف هيلع تناك اّمم أوسأ رومألا نوكت ةياهّنلا يفو ،كعنقُيو
ثدحي اذام” :اًضيأ يسفن تلأسو ،اّنم ٍدحاو ّلك مويلا تلأس نإ .انبلق ىلع رهسنو ،نيرهاس
سيل نكل ،نيَئيش وأ اًدحاو اًئيش لوقن دق :ءيش ّلك لوقن نأ فرعن نل امّبر “؟كبلق يف
عضاوّتلا ةمالع ءيش ّلك لبق وهو ،ةمكح ُةمالع وه رهّسلا ّنأل ،انبلق ىلع رهسنل .ءيش ّلك
.ةّيحيسملا ةايحلل ّيسيئّرلا قيرطلا وه يذلا

 

*******

 

(45-43 ،12) ىَّتم ِسيِّدِقلِل حيِسَملا َعوسَي انِّبَر ِليِجنإ ْنِم

،اهُدِجَي الف َةَحاَّرلا ُبُلطَي ِرافِقلا يف َماه ،ناسنِإلا َنِم َجَرَخ اذِإ ،سِجَّنلا َحوُّرلا َّنِإ [:عوسي َلاق]
ُبَهذَيف .اًنَّيَزُم اًسونكَم اًيِلاخ هُدِجَيف يتأَيف .«تْجَرَخ ُهنِم يذَّلا يِتيَب ىلِإ ُعِجرَأ» :لوقيف
ِناسنِإلا كلذ ُةلاح ُنوكَتف ،هيف َنوميقُيو َنولُخدَيف ،ُهنِم َثَبخَأ ٍحاورَأ َةَعبَس ُبِحصَتسَيو
.ىلوُألا ِهِتَلاح نِم َأوسَأ ُةريخَألا

ّبَّرلا ُمالك

 

*******
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Speaker:

َعيضَت ال ىَّتح ِرهَّسلا ِةَّيمهأ ىَلعو ،زييمَّتلا ىَلع ِمالكلا يف َموَيلا ابابلا ُةَسادَق َّرمتسا
ُنِكمُي َريّرِّشلا َّنأ وهو ،رَطَخ َكانه هَّنأل .دِّيج ٍرارق ِذاختاو ٍدِّيج ٍزييمت ِلجأ نِم اهانلَذَب يتَّلا ُدوهُجلا
ِةلاحلا نِم َأوسَأ ٍةلاح ىلإ لب ،قالطنالا ِةطقن ىلإ انَديِعُي ْنأ ُنِكمُيَو ،ءيش َّلك َكِلهُيو َرِّمَدُي ْنأ
َحلاَّصلا َذيملِّتلا َّنأ ىلع ِهِتَزارِك يف اًريثك ُعوسي َحَّلأ .نيرهاس َنوكن ْنأ نِم َّدُب ال اذهِل .ىلوألا
اًظِّقَيَتُم ىَقبي ْنأ ُبجي لب .ِهِسفنب ِةقِّثلا يف َغِلابُي اَّلأو ،وُفغَي اَّلأو ،اًرِهاس َنوكي ْنأ ُبجي
ُرطخلاو .ءيش َّلك َعيِضَي ْنأب َربكأ ُرطخلا ُنوكيس ،ْرَهسَن ْمل ْنإ .ِهِبِجاوب َموُقَيل اًدِعَتْسُمَو
َةظحَّللا ُرِظَتنَي يذَّلا ِريّرِّشلا ِحوُّرلل ّيقيقح ٍّخف َمامأ نحن .ّيِحوُر وه لب ،طقف اًّيِناسفَن َسيل
ْنل ُهَّنإ ُليجنإلا ُلوقي امكو ،انيلإ ُعِجرَيو ُدوعيف ،انِسفنأ نِم اًّدج َنيقثاو ُنوكن اهيف يتَّلا
انِسفنأ ِّبح يف ُعَقَن امدنع انيلإ ُدوعي ُريّرِّشلا ُحوُّرلا .ُهنِم َثَبخَأ ٍحاورَأ ِةَعبَس َعَم لب ،ُهَدحَو َعِجرَي
،هللاب ُقِثَي الو ،ِهِسفنب ِهِتَقِث يف ُناسنإلا ُغلابُي امدنع .عوسي ِّبَّرلا ِراظتنا نع ُفَّقوتنو
ِهِتَلاح نِم َأوسَأ ُةريخَألا ِناسنِإلا َكلذ ُةلاح ُنوكَتو ،هيلإ ُلُخديف ،اًحوتفم ُهَباب ُريّرِّشلا ُدِجَي
.دِّيج ٍرارق ِذاختاو ٍدِّيج ٍزييمت ِلجأ نِم َنيِظِّقَيَتُمَو َنيرهاس ىَقبن ْنأ ُبجي َكلذِل .ىلوُألا

 

*******

 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Bisogna rimanere vigilanti affinché lo spirito cattivo non entri nella
nostra vita. La vigilanza è segno di saggezza, è segno soprattutto di umiltà, che è la via maestra
della vita cristiana. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!

 

*******

 

Speaker:

ُحوُّرلا َلُخدَي ال ىَّتح َنيرِهاس ىَقبن ْنأ ُبجي .ةَّيِبرعلا ِةَغّللاب َنيقِطانلا َنينِمؤملا يِّيَحُأ
وه يذَّلا ِعُضاوَّتلا ُةمالع ٍءيش ِّلك َلبَق وهو ،ٍةَمكِح ُةمالع وه ُرهَّسلاف .انِتايح ىلإ ُريّرِّشلا
!ّرَش ِّلُك نِم اًمِئاد مُكامَحو اًعيمَج ُّبّرلا مُكَكراب .ةَّيِحيِسَملا ِةايَحلِل ّيسيئَّرلا ُقيرَّطلا
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