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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ةايحلا يف مساحو ٍّحِلُم عوضومل ةصّصخم ،ّيحيسملا ميلعّتلا نم ةديدج ةلسلس مويلا أدبن
:ةسينكلا يف ّيويح دعُب هّنإ .ةّيلوسّرلا ةريِغلا ،ْيأ ،ليجنإلاب ةراشبلا ّبح :وه ،ةّيحيسملا
لجأ نم ال ،ةلاسرلا لمحل ةلَسرُم تَدِلُوو ،ةّيلوسر تَدِلُو عوسي ذيمالت ةعامج ،عقاولا يف
نوكت نأو ،ةلسرُم نوكت نأ :رمألا اذه زّيمت نأ ةيادبلا ذنم اهيلع ناكو ،اهل ٍعابتأ نع ثحبلا
طابترا دجوي الو ،عابتأ نع ثحبلا ةّيلمع اهسفن تسيل ليجنإلاب ةراشبلاف ،ةّيلوسر
لمحل ةلسرُمو ةّيلوسر تَدِلُو عوسي ذيمالت ةعامجف ،ةسينكلل ّيويح ٌدعُب هّنإ .امهنيب
نوكت لب ،اهسفن ىلع يوطنت ال ىّتح ،جراخلا وحن ًةهجَّتم سدقلا حوّرلا اهغاص .ةلاسّرلا
يصاقأ ىلإ ُهرون َّعِشَتل ةعفدنمو ،- اًضيأ يدعُي ناميإلا – عوسيل ةرّثؤم ةدهاشو ،ةحتفنم
لمحل نيرخآلا ىلإ لوصولا يف ةبغّرلاو ،ّيلوسّرلا سامحلا لءاضتي نأ نكمي ،كلذ عم .ضرألا
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نوّيحيسم مهّنإ ،فوسخ ةلاح اهّنأ ودبي اًنايحأ .اًرتاف ريصُيو ،مهيلإ ةراّسلا ىرشبلا
ةيؤر ةّيحيسملا ةايحلا دقفت امدنع ،نكل .نيرخآلاب نورّكفي الو ،مهسفنأ ىلع نوقلغنم
نود نم .رُمضَتو ،اهتاذل ةّيعجرم حبصتو ،اهسفن ىلع قلغنت :ضرمت اهّنإف ،ةراشبلا قافآ
اهّنإ :ةّيحيسملا ةايحلا نيجسكأ يه ةلاسّرلا ،امنيب .ناميإلا لُبذي ،ةّيلوسّرلا ةريِغلا
،ليجنإلاب ةراشبلا ّبح ديدج نم فشتكن ىّتح ةريسمب مقنل ،كلذل .اهيّقنُتو اهشعنُت
نم ةّيلوسّرلا ةريِغلا يقتسن يكل ،ةسينكلا ميِلعت نمو سّدقملا باتكلا نم أدبنلو
ةسينكلا يف اولعشأ نيذلا دوهّشلا ضعبو ،ةّيحلا عيبانيلا ضعب نم برتقن ّمث .عوبنيلا
نأ اًمئاد سدقلا حوّرلا دارأ يتلا راّنلا ديدج نم ييحُن نأ ىلع انودعاسيل ،ليجنإلا ّبح ديدج نم
.انيف اهلعشُي

ةوعد :وهو ،هيلإ انعمتسا يذلا ،ةّيزمّرلا هتلالد هل ،ليجنإلا نم فقومب أدبأ نأ ّدوأ مويلاو
.(13-9 ،9 عجار) هانعمس يذلا عطقملا يف ،هليجنإ يف هسفن وه اهاور يتلا ،ىّتم لوسّرلا

اوناك :ناك امك ىّتم نوفرعي اوناك ضعبلا .ّصّنلا لاق امك ،“اًلجر ىأر” .عوسيب أدب ءيش ّلك
،ْيأ :بئارّضلل اًيباج ناك .(٩ ةيآلا) "ِةَيابِجلا ِتيَب يف اًسِلاج" ناك يذلا صخّشلا هّنأ نوفرعي
ةرابعب .نيطسلف ّلتحت تناك يتلا ةّينامورلا ةّيروطاربمإلا حلاصل بئارّضلا عمجي اًصخش
:ههاجُت ساّنلا هب ُرعشي ناك يذلا ءاردزالا لّيختن نأ اننكمي .بعّشلل اًنئاخو اًنواعتم ناك ،ىرخأ
سؤب هيف ،اًناسنإ ىّتم ناك ،عوسي يَنيع يف ،نكل .هيلع قلطُي ناك اذكه ،“اًراّشع” ناك
ثحبي لب ،ناسنإلا تافص دنع فّقوتي ال عوسي :رمألا اذه نم اوهّبنت .ةريبك رومأ هيفو
،ناسنإلا ىلإ بهذي عوسيو :تافص اهّنإ “...ٌلجر اذهو ،ئطاخ ٌلجر اذه” :ٌلئاق ُلوقي دق .هنع اًمئاد
رهوج ىلإ ،رهوجلا ىلإ بهذي عوسي ،ةأرملا هذهو ،لجّرلا اذهو ،ناسنإلا اذه بلق ىلإو ،بلقلا ىلإو
نع دعتبي بعّشلا ناك امنيبو .اهنأشو تافّصلا عدي وهو ،اًقالطإ هتافص ىلإ ال ،ناسنإلا
بوبحم وه ناسنإ ّلك ّنأل ،هنم عوسي برتقا ،- هيف “راّشع” ةفّصلا اوري اوناك مهّنأل – ىّتم
اذه لجأ نم ءاج عوسي ّنإ لب ،سئابلا اذه ىّتح ،معن “؟سئابلا اذه ىّتح” :رخآ لوقي دقو .هللا ىدل
عوسي ةرظن ،ةرظّنلا هذه .“راربألا لجأ نم ال ،ةأطخلا لجأ نم عوسي ءاج” :ليجنإلا لوقي .سئابلا
ّلك .ليجنإلاب ةراشبلا ّبح ةيادب يه ،ّبحلل اًفده ،ناك اًّيأ ،رخآلا ىرت يتلا ،لامجلا ةقئافلا
.عوسي نم اهانمّلعت يتلا ةرظّنلا هذهب أدبي ءيش

،تاجايتحالا ال بويعلا مهيف ىرن ةّرم مك ؟نيرخآلا ىلإ رظنن فيك :انسفنأ لأسن نأ نكمي
اًضيأ نيّيحيسملا نحنو !نورّكفي ام بسحب وأ نولعفي ام بسحب صاخشألا فّنصن ةّرم مكو
ٍدحاو ّلك ىلإ اًمئاد رظني وهف :عوسي ةرظن تسيل هذه ؟اّنم سيل مأ اّنم ٌدحاو وه له :لوقن
،هلثم اورظنيو ،حيسملا لثم اولمعي نأ ىلإ نوّوعدم نوّيحيسملاو .صاخ ّبحب لب ،ةمحرب
َوُعدَأل ُتئِج ام" :عوسي لوَقب ىّتم ةوعد ةّصق تَمِتُتخاو .“نوديعب” مهّنإ لوقن نم ىلإ اًصوصخ
.(13 ةيآلا) "نيئِطاخلا ِلَب ،َرارْبَألا

ةلحرملا هذه – ةكرَح ةرظّنلا هذه الت .ىّتم وهو ،“اًلجر ىأر” عوسي ةرظنب أدب ءيش ّلك ،نذإ
"هَعِبَتَف َماق" ىّتمو .“ينْعَبْتِإ” :عوسي هل لاقف ،ةيابِجلا ِتيَب يف اًسلاج ىّتم ناك .- ةيناّثلا
ةيمهأ اهل ؟ةكرحلا هذهو ،ليصفّتلا اذه ةّيمهأ ام .“َماق” هّنأ ىلع دّكأ ّصّنلا نأ ظحالن .(٩ ةيآلا)
اوناك نيذلا ،نيرخآلا ىلع ةطلُس بحاص ناك ،اًسلاج ناك يذلا ،تاقوألا كلت يف هّنأل .ةريبك
ناك يذلا ،راصتخاب .ةبيرّضلا عفدل ،- ةلاحلا هذه يف - وأ ،هيلإ اوعمتسيل همامأ نوفقي
اًسلاج ناك :ةطلّسلا نع ىّتم َلَصَف هّنأ وه عوسي هلعف ٍرمأ لّوأ .ةطلُس بحاص ناك اًسلاج
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لب ،ال ،نيرخآلا لبقتسي نأ ال ،نيرخآلا وحن كّرحتي عوسي هلعج نآلاو ،نيرخآلا لابقتسال
هل حتفيو هتوخإ ىوتسم ىلع هعضيل ةدايّسلا عقوم كرتي هلعجو ،نيرخآلا وحن بهذي هلعج
نحنو ،عوسي ذيمالت نحن :نيّيحيسملل ّيساسأ ٌرمأ اذهو هعنصي ام اذه .ةمدخلا قافآ
،نيرخآلا عم ريسنو ،موقن نأ فِرعن مأ انيلإ ساّنلا يتأت نأ رظتننو سلجن له ،ةسينكلا
تنأ بهذا ،ال .“اوتأيِل ،انه انأ ،مُه اوتأيِل” :لوقن نأ ّيحيسم ريغ فقوم هّنإ ؟نيرخآلا نع ثحبنو
.ىلوألا ةوطخلا تنأ ُطْخُاو ،مهنع ثحبلل

نأ دعب ،هّنأ لّيختن نأ اننكمي ؟ىّتم بهذي نيأ ،عوسي عبتو ماق نأ دعب .فدهو ،ةكرحو ،ةرظن
ىلع وأ ،ال .ةديدج ةّيحور تاربخو ،ةديدج تاءاقل وحن مّلعملا هدوقيس ،ناسنإلا كلذ ةايح ترّيغت
اهرضح "ًةَميظَع ًةَبُدأَم" ىّتم هل ماقأ ،كانهو ،هتيب ىلإ عوسي بهذ ،اًلّوأ .ًةرشابم سيل لقألا
اًرّيغتم َعِجَر هنكل ،هتئيب ىلإ ىّتم َعِجَر .ُهُلثِم ٌسانأ ْيأ ،(29 ،5 اقول) "ِةابُجلا َنِم ٌةريثَك ٌةَعامَج"
لب ،ديعبو ،ّيلاثِم ٍناكمو ،رهاطو ،ديدج ناكم يف ةّيلوسّرلا هتريغ أدبت مل .عوسي عم َعِجرو
اّلأ بجي :انيلإ ةهَّجوملا ةلاسّرلا يه هذه .مهفرعي نيذلا ساّنلا عمو ،شيعي ثيح تأدب ،كانه
لب ،هل اًدوهش نوكن يكل عوسي عم ةليوط ةريسم انعطق نوكن نأو نيلماك نوكن نأ رظتنن
نأ ال ،نيرخآلا عانقإ انتلواحمب أدبي الو .شيعن ثيح انه ،مويلا أدبي ةراشبلل اننالعإ
،نيسلاج انك ثيح انماقأو انيلإ رظن يذلا عوسي ّبح لامجل موي ّلك دهشن نأب لب ،عنقُن
عم لب ،انعم لصاوتت نأ ال ،ساّنلا عنقيس يذلا وه ،لامجلا اذه لاصيإو ،لامجلا اذه نوكيسو
نلعن الو ،انسفنأ ةراشب نلعن ال ،عوسي ّبّرلا ةراشب نلعُن نحن .هسفن عوسي ّبّرلا
عضن نأ انيلع .عوسي ةراشب نلعن نحن :ال ،ةنّيعم ةّيجولويديأ الو ،ٍّيسايس ٍبزح ةراشب
،عقاولا يف .مهعنقي عوسي ّبّرلا عدن لب ،مهعنقن نأ نود نم ،سانلا عم لصاوت يف عوسي
ةّوقب رّوطتتو ومنت لب .اهل ٍعابتأ نع ثحبت ال ةسينكلا" ،ستكيدنب ابابلا انمّلع امك
سماخلا ماعلا رمتؤملا حاتتفا ةبسانم يف يهلإلا ساّدقلا يف ةظع) "نيرخآلل اهتيبذاج
:رمألا اذه اوسنت ال .(2007 ويام/راّيأ 13 ،اديسيرابأ ،بيياراكلاو ةّينيتاللا اكيرمأ ةفقاسأل
ساّنلا ءامسأب ةمئاق مكل نومّدقيو ،مهل عابتأ نع ثحبلاب نوموقي نيّيحيسم نوَرت امدنع
نكل ،نيّيحيسملا سابلب نورّكنتم نوّينثو مهّنإ ،نيّيحيسم اوسيل ءالؤه ...اوتأت يكل
.نيرخآلل اهتّيبذاجب ومنت لب ،اهل عابتأ نع ثحبلاب ةسينكلا ومنت ال .ةّينثو مهبولق
َّنك يتاوللا تابهاّرلا ترداغ ،سريآ سنيوب يف ىفشتسم يف هّنأ ،تاّرملا ىدحإ يف رّكذتأ
ةعامج تءاجف ،ىفشتسملا ةرادإ َّنهتعاطتساب نكي ملو ،اًليلق ناك ّنهددع ّنأل ،كانه َنْلمعي
ال انأ ،لاثملا ليبس ىلع نينثالا موي ْلُقَنِل ،ىفشتسملا ىلإ َنْلصوو ،ايروك نم تابهار
،ىضرملا ةرايزل ءاثالّثلا موي اولزنو ىفشتسملا تابهار تيب اوملتسا .مويلا رّكذتأ
،ةّيروكلا ةغّللا طقف َنمّلكتي َّنك لب ،ةّينابسإلا ةغّللاب ةدحاو ةملك نمّلكتي مل ّنهنكل
:تلأسف “تادّيج ،تادّيج ،تادّيج تابهاّرلا ءالؤه” :نيلئاق اوقّلع مهّنأل ،نيحرف ىضرملا ناكو
ال .“يل عوسي اولصوأو ،اهترظنب ينتمّلك اهّنكل ،ءيش ال” :باجأ ؟ةبهاّرلا كل تلاق اذام
ةّيبذاجلا يه هذه .انتاراشإبو ،انترظنب عوسي لصونل لب نيرخآلل انسفنأ لصون
.انل عابتأ نع ثحبلا سكع يه يتلا ،نيرخآلل

وحن انهيجوتو ةّبحملا ةرظنب عوسي انذخأي هيلإ يذلا فدهلا يه ةَحِرَفلاو ةبذاجلا ةداهّشلا هذه
هبشُت انترظن تناك نإ رّكفن نأ اننكمي نحنو .انبلق يف سوّدقلا هحور اهريثُي يتلا جراخلا
.رمألا اذه يف رّكفنل .ةسينكلا نم مهبّرقنو ،هيلإ ساّنلا ّدشنو بذجن يكل عوسي ةرظن
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*******

 

(13-9 ،9) ىَّتَم ِسيِّدِقلِل حيِسَملا َعوسَي انِّبَر ِليِجنإ نِم

:ُهَل َلاقف ،ىَّتَم هَل ُلاقُي ِةَيابِجلا ِتيَب يف اًسِلاج اًلُجَر هِقيرَط يف ىَأرَف ُعوسي ىَضَمو
ِةابُجلا َنِم ٌريثَك َءاج ،تيَبلا يف ِماعَّطلا ىلع وه امَنيَبو .ُهَعِبَتَف َماقف «!ينْعَبْتا»
اذامِل» :هِذيمالتِل اولاق ،كلٰذ َنوُّيِسيِّرَفلا ىَأر اَّمَلف .ُهَذيمالتو َعوسي اوسَلاجف ،نيئِطاخلاو
ُءاَّحِصألا َسيَل» :َلاقف مهَمالَك ُعوسي َعِمَسَف «؟نيئِطاخلاو ِةابُجلا َعَم مُكُمِّلَعُم ُلُكأَي
ال َةَمحَّرلا ُديرُأ امَّنِإ» :ةيآلا هذٰه ىنْعَم َنومَّلعتَت َّالَهف .ىضْرَملا ِلَب ،بيبَط ىلِإ َنيجاتْحُمِب
.نيئِطاخلا ِلَب ،َرارْبَألا َوُعدَأل ُتئِج ام يِّنِإف ،«ةَحيبَّذلا

ّبَّرلا ُمالك

 

*******

Speaker:

ِةراشبلا ِّبح ِعوضوم يف ّيحيسملا ِميلعَّتلا نم ًةديدج ًةَلِسلِس َموَيلا ابابلا ُةَسادَق َأدب
سدقلا ُحوُّرلا اهَألَمَو تَدِلُو ِذيمالّتلا َةعامج ّنأ َدَّكأو .نمؤملا يف ِةَّيلوسَّرلا ِةَريِغلا ْيأ ،ليجنإلاب
َمَّلكت َّمث .ضرألا يصاقأ ىلإ ِحيسملا ِرون ِعاعشإو ِةلاسِّرلا ِلمَحِل ٍعافِدنابو ،ٍةّيلوسر ٍةَريِغِب
اًنِئاخو اًنِواعَتُم ِساّنلا ِرظن يف ناكو ،بئارَّضلل اًيباج ناك يذّلا لوسَّرلا ىَّتم ِةوعد ىلع ابابلا
َبَرَتقاو ُهنع ُسانلا َدَعَتبا .ناسنإ وهف عوسي يَنيع يف اَّمأ .ةَّيناموُّرلا ِةَّيروطاربمإلا ِحِلاصِل
يه ،ّبحلل اًفده َرخآلا ىَرت يتّلا ُةرظَّنلا هذه .هللا ىدل ٌبوبحم ٍناسنإ َّلك َّنأل ،هاعَدو ُهنم ُعوسي
،ُهَلثِم اورُظنيو ،حيسملاب اودَتقي نأ ىلإ نوّوعدم نوّيحيسملاو .ليجنإلاب ِةراشبلا ِّبح ُةيادب
،اعَدَو َرَظَن عوسي .ينْعَبْتا :ُهل َلاقو ،ىَّتم ىلإ عوسي َرَظَن .ةأطخلا وأ “نيديعبلا” ىلإ اًصوصخ
ِهِتَطلُس ِناكم نَع ،ةيابِجلا ِةَدِئام ِنَع َماق .ُهَعِبَتَو ِةيابِجلا َةَدِئام َكرتو َماقف َباجتسا ىَّتمو
راصو ،سانلا ىلإ وه ُبهذي ُهَلَعَج عوسيو ،دِّيس وهو ،هيلإ نوتأي ُساّنلاو اًسِلاج ناك .ساّنلا ىلع
َةَّيلوسَّرلا ُهَتَرِيغ ْأدبي مل ؟ىَّتم بهذي نيأ ؟فدهلا ام نآلاو .ةمدخلا َقافآ ُعوسي ُهل َحتف .اًمداخ
ُةلاسِّرلا يه ِهذه .مُهُفِرعَي َنيذّلا ِساّنلا َعمو ،شيعي ُثيح ْلب ،ّيلاثِمو ٍرهاط ،ديدج ٍناكم يف
َعم ًةليوط ًةريسم انعَطَق دق َنوكن ْنأو َنيلماك َنوكن ْنأ َرِظَتنَن اَّلأ ُبجي :انيلإ ُةَهَّجوملا
َّلك َدَهشَن ْنأو ،شيعن ُثيحو مويلا َةراشبلا َنِلعُن ْنأ انيلع لب ،هل اًدوهش َنوكن ىَّتح َعوسي
.انِتوخإ ِعيمج ىلإ انَلَسرأف انَماقأو انيلإ َرَظَن يذَّلا َعوسي ِّبح ِلامجل ٍموي
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Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Non dobbiamo attendere di essere perfetti e di aver fatto un lungo
cammino dietro a Gesù per testimoniarlo; il nostro annuncio comincia oggi, lì dove viviamo. E non
comincia cercando di convincere gli altri, ma testimoniando ogni giorno la bellezza dell’Amore che
ci ha guardati. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!

 

*******

Speaker:

دق َنوكن ْنأو َنيلماك َنوكن ْنأ َرِظَتنَن اَّلأ ُبجي .ةَّيِبرعلا ِةَغللاب َنيقِطانلا َنينِمؤملا يِّيَحُأ
انه ،مويلا ِةراشبلل انُنالعإ َأدبي ْنأ ُبجي لب ،ُهل َدهشن يكل َعوسي َعم ًةليوط ًةريسم انعَطَق
ِّبح ِلامجل ٍموي َّلك َدَهشَن ْنأ يف لب ،نيرخآلا َعِنقُن ْنأ يف انِتَلَواحُمِب ُأدبي الو .شيعن ُثيح
!ّرَش ِّلُك نِم اًمِئاد مُكامَحو اًعيمَج ُّبّرلا مُكَكراب .انل ِهللا
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