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!اًلهسو اًلهأو ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ةراشبلا ّبح يف ،ّيحيسملا ميلعّتلا يف سورد ةلسلس انأدب ،يضاملا ءاعبرألا موي
رظننل .ّيحيسم ّلكو ةسينكلا يِيحُت نأ بجي يتلا ةّيلوسّرلا ةرْيَغلا يف ْيأ ،ليجنإلاب
ةملك” هّنأـب داليملا ديع موي ليجنإ هفّرع .عوسي :وهو ،ىمسألا ةراشبلا جذومن ىلإ مويلا
يف اًمئاد هّنإ :عوسي يف اًّيرهوج اًهجو انل نّيبي وهف ،ةملكلا هنوك .(1 ،1 اّنحوي عجار) “هللا
َلِصَتو لَقنُتل ةدوجوم ،عقاولا يف ،ةملكلا .اًدبأ اًديحو سيلو ،ىلإ قالطنا ةلاح يفو ،عم ةقالع
ةملك طقف هيدل سيل حيسملا .انيلإ رظانلا ّيلزألا بآلا ةملك ،عوسي وه اذكه .نيرخآلا ىلإ
اًمئاد رظني .انوحنو بآلا وحن اًهجتم اًمئاد ايحي هّنإ يأ :ةلاسرو ،ةملك هتايح لعجي لب ،ةايحلا
.مهلجأ نم لِسرُأ نيذلا نحن انيلإ رظنيو ،هلسرأ يذلا بآلا ىلإ

،بآلا عم ةميمحلا هتلص اًلّوأ انيأرل ،ليجانألا اهتفصو امك ،همايأ ىلإ انرظن ول ،عقاولا يف
عجار) يِّلَصُيِل ٍرْفَق نكامأ ىلإ بهذيو ،اًمّيخم لاز ام مالّظلاو ،اًركاب ظقيتسي ناك .ةالّصلاب
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نأ دعب اهذخأي ناك تارايخلا ّمهأو تارارقلا عيمج .بآلا عم مّلكتيلو (42 ،4 اقول ؛35 ،1 سقرم
،حوّرلا يف بآلا عم هطبرت يتلا ةالّصلا يف ،ةقالعلا هذه يف .(18 ،9 ؛12 ،6 اقول عجار) ىّلصي
ذإ ،انلجأ نم ةلاسر لمحي هّنأل ،ملاعلا يف هروضح ىنعمو ،اًناسنإ هنوك ىنعم عوسي فشتكي
.انيلإ بآلا هلسرأ دق

يف ةيفخلا هتايح نم تاونس دعب ،هب ماق ينلع لمع لّوأ ظحالن نأ ّمهملا نم ،ددصلا اذه يف
سانلاب طلتخا لب ،ةغيلب ةلاسر ْقِلطُي ملو ،ةريبك ةزجعم عوسي ْعَنصَي مل .ةرصانلا
:ملاعلا يف هلمع مهفن هب يذلا حاتفملا انل مّدق اذكهو .اّنحوي دي ىلع اودمتعيل اوبهذ نيذلا
يف ةلماك ًةكراشم انكراشو ،تافاسملا ىغلأو انعم نماضتو ،ةأطخلا لجأ نم هسفن لذب
َيِدفَيو َمُدخَيِل لب ،مَدخُيِل" ِتأي مل هّنإ لاق ،هتلاسر ىلع مّلكت امدنع ،عقاولا يف .ةايحلا
نالعإل هّلك هموي عوسي سّرك ،ةالّصلا دعب ،موي ّلك .(45 ،10 سقرم) "ساَّنلا َةعامَج هِسْفَنِب
سقرم عجار) ىضرملاو ةأطخللو ،نيفعضألاو اًرقف مهرثكأل امّيس الو ،سانللو هللا توكلم
لجأ نم اهّلك ساّنلا عم لصاوت ىلعو ةالّصلا يف بآلا عم لصاوت ىلع عوسي ّنأ ْيأ .(32-39 ،1
.هللا توكلم قيرط ىلع مهداشرإ لجأ نمو ،ميلعّتلا لجأ نمو ،ةلاسّرلا

هسفن عوسي :اهدجن نأ بعّصلا نم سيل ،ةروص يف هتايح بولسأ نع رِّبعن نأ اندرأ نإ ،نآلا
ُلِذبَي" – لاق امك - يذلا ،حلاّصلا يعاّرلاب هسفن هَّبش امدنع ،اهيلإ انعمتساو ،انل اهمّدقي
دّرجم سيل اًّيعار نوكت نأ ،عقاولا يف .عوسي وه اذه ،(11 ،10 اّنحوي) "فارِخلا ِليبَس يف هَسْفَن
يف ةعاس نورشعو عبرأ :ّيقيقحو ّصاخ ةايح بولسأ وه لب ،اًريبك اًمازتلاو اًتقو بّلطتي لمع
مامتهالاو ،مانغألا نيب موّنلاو ،ىعرملا ىلإ هتقفارمو ،عيطقلا عم شيعلاو ،مويلا
لذبو ،ءيش ّلك ىطعأ لب ،انلجأ نم اًئيش عوسي عنصي مل ،ىرخأ تاملكب .اهنم ةفيعّضلاب
.انّلك انعم اًيعار ناك .(15 ،34 لايقزح عجار) اًّيوعر اًبلق هبلق ناك .انلجأ نم هسفن

.“ّيوعر” حلطصملا اًبلاغ مدختسن ،ةدحاو ةملك يف ةسينكلا لمع صّخلن يكل ،عقاولا يف
،اًلّوأ .حلاّصلا يعاّرلا ،عوسي ،جذومّنلا عم انسفنأ نراقُن نأ انيلع ،ّيوعّرلا انلمع مّيقن يكلو
مجسني ىّتح ،ةالّصلا عيباني نم يقتسنو هب يدتقن له :انسفنأ لأسن نأ اننكمي
ّلك حور" يه ،دراتوش بألل ليمجلا باتكلا حرتقا امك ،هعم ةميمحلا ةلّصلا ؟هبلق عم انبلق
نَأ َنوعيطَتسَت ال ،يِّنَع ٍلِزعَمِب" :هذيمالتل حوضوب هسفن عوسي كلذ لاق ."ّيلوسر لمع
اًمئاد قفخي ّيوعّرلا هبلق ّنأ فشتكنس عوسي عم اّنك نإ .(5 ،15 اّنحوي) "اًئيش اولَمعَت
لماعّتلا بعصي ٍسانأ هاجت انفقوم نع انرّبع ةّرم مك ؟انبلقو .ديعبلاو عئاّضلاو لاّضلل
مل عوسي نكل .“...هرمأ رّبدتيل ،وه هتلكشم اهّنإ” :تاملكلا هذه لالخ نم ،ءيشلا ضعب اهعم
عم ىقبي ناك هّنأ ،رمألا اذهب هومهّتا .ةأطخلاو نيشّمهملا ءاقلل اًمئاد بهذ لب ،ّطق اذه لقي
.هللا صالخ مهيلإ َلَمَح هّنأل ،ةأطخلا

.(7-4 تايآلا عجار) اقول ليجنإ نم 15 لصفلا يف دراولا ،لاّضلا فورخلا لثم ىلإ انيغصأ
انتريغ بيردت اندرأ نإ .لاّضلا نبالا ىلعو عئاّضلا مهرّدلا ىلع اًضيأ عوسي مّلكتو
كانه ،اًمئاد هوأرقا .انرظن تحت اًمئاد اقول ليجنإ نم 15 لصفلا يقبُن نأ انيلع ،ةّيلوسّرلا
ةريظحلا يف سيل هللا ّنأ فشتكن هيف .ةّيلوسرلا ةريَغلا ىنعم ام مهفن نأ اننكمي
لب ،هنع ىّلختي ال وه ،عاضو اهنم ٌدحاو جرخ نإ ،لب .رداغت ال يك اهدّدهيل الو ،فارخلا بقاريل
ةقيرطب ّيوعّرلا هبلق لعافتي لب ."!وه هُنأش اذه ،هتئيطخ هذه ،بهذ” :لوقي ال .هنع ثحبي
،هيكبي امنيبو ،بهذي يذلا لجأ نم مّلأتي هللا ،معن :مّلأتي .فزاجيو مّلأتي هّنإ :ةفلتخم
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نوفرعي ال نيذلا لجأ نم مّلأتي .هبلق نع دعتبن امدنع مّلأتي عوسي ّبّرلا .هل هتّبحم دادزت
ةعسّتلا فارِخلا كرتي :فزاجي لب ،قلغني ال وه ،مَلألا اذه ىلع اًباوجو .هِقاَنِع َءفِدو هتّبحم لامج
ةرطاخم هيف اذه هلعفو ،لاّضلا دحاولا فورخلا لجأ نم رماغيو ،نامأ يف يه يتلا ،نيعسّتلاو
.اًديعب بهذي يذلا ىلإ قاتشي يذلا ،ّيوعّرلا هبلق عم قفتي لمع هّنكل ،ةّينالقع ريغ ىّتحو
اذام ،ةسينكلا كرت ام اًدحأ ّنأ عمسن امدنعو .اًديعب اوبهذ نيذلا ىلإ عوسي نينح ّرمتسي
عوسي دنع سيل .اًديعب اوبهذ نيذلا ىلإ نينحلا عوسي انمّلع ،ال .“هرمأ رّبدتيل” ؟لوقن
ةرْيَغ يه هذهو انيلإ نينح هيدل عوسي .هُفقَو نكمي ال انيلإ ٌنينح لب ،ءايتسا الو بضغ
.هللا

عيطقلا اوكرت نيذلا يف ىرن نحن امّبرل ،لب ؟لثامم روعش انيدل له ،نحنو :لءاستأ انأو
دقفو ،رخآ ٍناكم ىلإ بهذ دقل ،ال :رخآ بيجُي ؟صخّشلا اذهو” :ٌلئاق لوقي دق .ًءادعأ وأ اًموصخ
يفو ،ةسردملا يف مهب انيقتلا نإ .نيحاترم ىقبن نحنو ،“...ميحجلا هرظتنيو ،هناميإ
نع مهل دهشنل ةليمج ةصرف انيدل ّنأ ،كلذ لدب ،رّكفن ال اذامل ،ةنيدملا تاقرط يفو ،لمعلا
يكل لب !ال ،انل عابتأ نع ثحبن نأ لجأ نم سيل ؟طق ْمُهَسْنَي مل يذلاو مهّبحي يذلا بألا حرف
ّنأل ،انل عابتأ نع ثحب ةّيلمع تسيل ليجنإلاب ةراشبلا .اًعم ريسنو ،بآلا ةملك مهلصت
نيذلا ىلإ ةبيط ةملك لمحن نأ بجي .ّيليجنإ الو ّينيد سيلو ّينثو رمأ وه عابتأ نع ثحبلا
،ةملكلا ّنأل .مهيلإ اهلمحن نيذلا نحن نوكنل فرّشلاو ةيلوؤسملا انلو ،عيطقلا اوكرت
.كلذك لعفي وه هّنأل ،عيمجلا نم ،حوتفم بلقبو ،اًمئاد برتقن نأ وهو ،كلذ اّنم بلطي ،عوسي
مّلأتن لهو ،هرعاشم يف هكراشن له طق لءاستن ملو ةليوط ةّدم نم هّبحنو عوسي عبتن نحن
نورخآلا ريصي ىّتح ،عابتأ نع ثحبن نأ انيلع سيل !ّيوعّرلا هبلق عم ماجسنا يف فزاجنو
ِّلَصنل .هلل ًءادعس ًءانبأ اونوكي ىّتح ّبحن نأ بجي لب ،اًّيحيسم سيل اذه ،ال ،“انل اًعابتأ”
لمحي يكل ،عيمجلا نم بيرق نوكيو ،حتفنمو ،ّيوعر ٌبلق انل نوكي نأل ةمعّنلا ْبُلطنلو
يذلا ّبحلا اذه نود نم انتايح ّنأل .دحاو ّلك لجأ نم حيسملا نينحب رعشيو عوسي ّبّرلا ةلاسر
رطخلاف ،مّلأتي يذلا ّبحلا اذه نيّيحيسملا نحن انيدل نكي مل نإف :حُلصَت ال فزاجيو مّلأتي
.طقف انسفنأل ةاعر نوكن نأ وه

 

*******

 

(7-4 ،15) اقول ِسيِّدِقلِل حيِسَملا َعوسَي انِّبَر ِليِجنإ نِم

َةَعسِّتلا ُكُرتَي ال ،اهنِم اًدِحاو َعاضَأف فورخ ُةئام هَل َناك اذِإ مُكنِم ٍئِرما ُّيَأ [:عوسي َلاق]
،اًحِرَف ِهيَفِتَك ىلع ُهَلَمَح ُهَدجَو اذِإف ؟هَدِجَي ىَّتح ِلاَّضلا ىلِإ ىعْسَيو ،ةَّيِّرَبلا يف َنيعسِّتلاو
!ّلاَّضلا َيفورَخ ُتدَجَو دقَف ،يعم اوحَرفِإ :مُهَل َلاقو َناريجلاو َءاقِدصَألا اعَدو ِتيَبلا ىلِإ هِب َعَجرو
َنِم َنيعسِتو ٍةَعسِتِب ُهنِم َرَثكَأ ُبوتَي ٍدِحاو ٍئِطاخِب ِءامَّسلا يف ُحَرَفلا ُنوكي اذكٰه :مُكَل ُلوقَأ
.ةَبوَّتلا ىلِإ َنوجاتحَي ال ِراربَألا

ّبَّرلا ُمالك
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*******

Speaker:

ِّبح ِعوضوم يف ِهِميِلعت ِراطإ يف ،ةراشِبلا ِجذومن َعوسي ىلع َموَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلكت
.ّيحيسم َّلكو َةسينكلا يِيحُت ْنأ ُبجي يتَّلا ِةّيلوسَّرلا ِةَريَغلا يفو ،ليجنإلاب ِةراشبلا
لب ،ةغيلب ًةلاسر ْقِلطُي ملو ،ًةزجعم عوسي ْعَنصَي مل ،ةَّيِنَلَعلا ِهِتايح ِةيادب يف :لاقو
يف ُهَلَمَع َمَهفَنِل َحاتفملا انل َمَّدق اذكه .اّنحوي ِدي ىلع اوُدِمَتعَيِل اوُبهذ نيذَّلا ِسانلاب َطلتخا
ًةلماك ًةكراشم انَكِراشُيِلَو ،انعم َنَماضَتَيِلو ،ةأطخلا ِلجأ نِم ُهَسفن َلِذبَيِل ُعوسي َءاج .ملاعلا
.(45 ،10 سقرم) "ساَّنلا َةعامَج ِهِسْفَنِب َيِدفَيو َمُدخَيِل لب ،مَدخُيِل ِتأي مل" عوسي .ةايحلا يف
امِّيس الو ،سانلِلو ِهللا ِتوكلم ِنالعإل ،ىَّلص ْنأ دعب ،موي َّلك ُهَسفن ُعوسي َسَّرك كلذل
يذَّلا حلاَّصلا يعاّرلا وه ُعوسي :ُهُتَسادق َلاقو .ىضرملاو ةأطخللو ،نيفعضألاو اًرقف مِهِرَثكأل
ُبهذيو ،نامأ يف يه يتَّلا ،نيِعسِّتلاو َةعسِّتلا َفارِخلا ُكُرتَي .فارِخلا ِليبَس يف ُهَسْفَن ُلِذبَي
ِعِئاَّضلاو ِلاَّضلل اًمئاد ُقِفخَي اًّيوعر اًبلق ُهُبلق ناك كلذل .لاَّضلا ِفورخلا نَع َثَحبَيِل
ًةوخإ ْمأ ًءادعأ َعيطقلا اوُكرت نيذَّلا يف ىرن له ؟عوسي َلثم ٌّيوعر ٌبلق انيدل له نحنو .ديعبلاو
ال نحن ؟طق ْمُهَسْنَي مل يذَّلاو مُهُّبِحُي يذَّلا ِبألا ِحرف نَع مُهل ُدهشن له مِهِب انيَقَتلا ْنإو ؟انل
.هلل ًءادعس ًءانبأ اونوكي ىَّتح مُهَّبِحُن ْنأ ُبجي لب ،انُدَدَع َديزَيِل ٍعابتأ نَع ُثحبن

 

*******

 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Gesù è il Buon Pastore che ci ama sempre e non ci lascia mai soli.
Soprattutto nelle sofferenze, nelle fatiche, nelle crisi che sono il buio: Lui ci sostiene
attraversandole con noi. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!

 

*******

 

Speaker:

ْنلو ،اًمئاد انُّبِحُي يذَّلا حلاَّصلا يعاّرلا وه ُعوسي .ةَّيِبرعلا ِةَغللاب َنيقِطانلا َنينِمؤملا يِّيَحُأ
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:مالَّظلا يف انُلِخدُت يتَّلا انِتامزأ يفو ،انِتاقيِض يفو ،انِمالآ يف اًصوصُخ .انَدحَو اًدبأ انَكُرتَي
!ّرَش ِّلُك نِم اًمِئاد مُكامَحو اًعيمَج ُّبّرلا مُكَكراب .انُقِفارُيو انُدِنسَي وه

 

*******
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