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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا

سيّدقلا انعابّتاب ،مويلا ديرن يذلا لاؤّسلا وه اذه .(19 ،3 ةيطالغ) "؟ِةعيرَّشلا ُنأش امف"
حوّرلا اهثعبي يتلا ةّيحيسملا ةايحلا يف ديدج وه ام ىلع فّرعتلل ،هيف قّمعّتلا ،سلوب
؟ةعيرّشلا نأش امف ،انادتفا يذلا عوسي دجوي اذإو ،سدقلا حوّرلا دجوي اذإ نكلو .انيف سدقلا
ِمْكُح يف مُتسَلف ،مكُدوقَي ُحوُّرلا َناك اذِإ نكلو" :لوسرلا بتك .مويلا لّمأتن نأ انيلع اذه لوح
ةيطالغ لهأ ىلع بجي ناك هّنأب سلوب ىلع نورتفملا دّكأ نكل .(18 ،5 ةيطالغ) "ةعيرَّشلا
تاقوأ ىلإ نينحلاب نورعشي مهّنأكو اوناك .ءارولا ىلإ اوداع .اوصلخي يكل ةعيرشلا عابّتا
مل .يأرلا اذه ىلع اًقلطم مهقفاوي ال لوسرلاو .حيسملا عوسي تقبس تاقوأ ىلإ ،ىرخأ
:لاق امدنع سرطب تاملك اًدّيج رّكذتي هّنإ .ميلشروأ يف نيرخآلا لسرلا عم اذه ىلع قفتي
انيِوَق ُنحَن الو انُؤابآ َوْقَي مل اًريِن ِذيمالَّتلا ِقانعَأ ىلع اولَعجَت نَأِب َنآلا َهللا َنوبِّرَجُت اذامِلف"
عمجملا وهو – "لّوألا عمجملا" نع تردص يتلا ماكحألا تناك .(10 ،15 لسّرلا لامعأ) "؟هِلمَح ىلع
ةحضاو تناك عمجملا كلذ نع تردص يتلا ماكحألاو - ميلشروأ يف دقع يذلا لّوألا ينوكسملا
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ال ام ىوِس ِءابعَألا َنِم مكيَلع ىقْلُي َّالَأ انيَدَلو ِسُدُقلا ِحوُّرلا ىدَل َنُسَح دق" :لوقت تناكو ،اًّدج
َنونِسحُت اهنِم مُتسَرَتحا اذِإف .ءاشْحَفلاو ِةَتيَملاو ِمَّدلاو ِمانصَألا حِئابَذ ُبانِتجا َوُهو ،ُهنِم َّدُب
ةدابعو هللا ةدابع تّسم يتلا ءايشألا ضعب يه .(29-28 ،15 لسّرلا لامعأ) "هللا ُمُكافاع .ًالَمَع
.تقولا كلذ يف ةايحلا مهف ةقيرط كلذكو ،مانصألا

ةعيرش ىلإ ،ةّيوسوملا ةعيرّشلا ىلإ ةداع ريشي هّنإف ،ةعيرشلا ىلع سلوب مّلكتي امدنع
يهو ،هبعش عم هللا هماقأ يذلا دهعلاب ةقالع ىلع تناك يتلا ،رشعلا اياصولا ىلإ ،ىسوم
حلطصملا يهو – ةاروتلا ،ميدقلا دهعلا نم ةفلتخم ٍصوصن بسحب .دهعلا اذه دادعإل ةريسم
ىلع بجي يتلا نيناوقلاو ماكحألا كلت ّلك عومجم يه - ةعيرشلا ىلإ هب راشُي يذلا ّيربعلا
ةاروتلا ةّيهامل ٍفاو حرش ىلع روثعلا نكمي .هللا عم دهعلا بجومب ،اهتاعارم نييليئارسإلا
امك ِريَخلِل َكِب ُّرَسُيف ُعِجرَي َّبَّرلا َّنِإف" :لوقي يذلاو عارتشالا ةينثت رفس نم صّنلا اذه يف
هذه ِرْفِس يف َةبوتْكَملا هَضِئارَفو هاياصَو اًظِفاح َكِهلِإ ِّبَّرلا ِتوَصِل َتعِمَس اذِإ ،َكِئابآِب هل َّرُس
ُظفح ناكو .(10-9 ،30) "َكِسْفَن ِّلُك نِمو َكِبلَق ِّلُك نِم َكِهلِإ ِّبَّرلا ىلِإ ُعِجرَت امَدنِع ،ةعيرَّشلا
ءالؤه ،بعّشلا اذه .هللا عم ةّصاخلا ةقالعلا نمضيو دهعلا دئاوف بعّشلل نمضي ةعيرشلا
مامتإو ظفح لالخ نم هللا عم داحّتالا اذه نورهظيو هللاب نوطبترم مه ،صاخشألا ءالؤه ،ساّنلا
يف اَيحيو هتدارإ مهفي ىّتح ،ةعيرّشلا ،ةاروتلا هل هللا مّدق ،ليئارسإ عم دهعلاب .ةعيرّشلا
ةّيطع تناك دقل ،ةعيرّشلا هذه لثم ىلإ ةجاح دجوي تناك تقولا كلذ يف هّنأ رّكفنل .ّرِبلا
،ناكم ّلك يف ةّينثولا دجوي تناك تقولا كلذ يف هّنأل ؟اذامل ،هبعشل هللا اهاطعأ ةريبك
اذهلو ،مانصألا ةدابع نم ردحني يذلا يرشبلا كولّسلاو ،ناكم ّلك يف مانصألا ةدابعو
،ةديدِع ٍتاّرم .هتريسم لصاوي يكل ةعيرّشلا تناك هبعشل ةريبكلا هللا ةّيطع ّنإف ببّسلا
،دهعلل ةّيقيقح ةنايخ ناك ةعيرّشلا ميلاعت ةاعارم مدع ّنأ دجن ،ءايبنألا بتُك يف ةّصاخو
.امهنيب لصفلا نكمي ال ،اًّدج اًقيثو ةعيرشلاو دهعلا نيب طبارلا ناك .هللا َبضغ ريثُيو
.هللا عم دهع ىلع وه بعّشلاو صخّشلا ّنأ نع ريبعّتلا يه ةعيرّشلا

لهأ نيب اولّلست نيذلا ظاّعُولا ءالؤه عاطتسا فيك مهفن نأ لهّسلا نم ،اذه ّلك ءوض ىلع
امك ،ةّيوسوملا ةعيرّشلا ةاعارم اًضيأ بّلطتي دهعلا ىلإ مامضنالا ّنأ اومعز نيذلاو ،ةيطالغ
اذه يف اننكمي ،كلذ عمو .ةلوهسب نينمؤملا نيب ةلبلبلا اوقلي نأ ،تقولا كلذ يف ناك
ذإ ،امهرهظأ نيذللا ريبكلا هسدحو سلوب سيّدقلا يف يحوّرلا ءاكّذلا فاشتكا اًضيأ لاجملا
.ةّيريشبتلا هتلاسر لجأ نم اهلان يتلا ةمعّنلا هديؤت تناك

ال ةّيوسوملا ةعيرشلاو هللا عم دهعلا ّنأ ةيطالغ لهأل لوسرلا حرشي ،ةقيقحلا يف
يذلا دهعلا ّنأ وه هيلع زكتري يذلا لّوألا رصنعلا .لاصفنالل لباق ريغ اًطابترا ناطبتري
،ةعيرشلا ظفح ىلع سيلو دعولا قيقحتب ناميإلا ىلع اًمئاق ناك ميهاربإ عم هللا هماقأ
بتك .نورقب ةعيرّشلا لبق هللا عم ريّسلا يف ميهاربإ أدب .دعب ةدوجوم نكت مل يتلا
تَءاج ٌةعيرَش اهُضُقنَت ال [ميهاربإ عم] ىضَم اميف ُهللا اهَتَبثَأ ًةَّيِصَو َّنِإ :لوقَأف" :لوسرلا
هيَلع ُلَصحُي ُثاريِملا َناك اذِإف .دِعوَملا ُلِطبُتف [ىسوم عم] ةَنَس َنيثالَثو ٍةَئامِعَبْرَأ َدعَب
،3 ةيطالغ) "هيَلع ُهللا َمَعنَأ ٍدْعَو ِبِجومِبف ميهاربِإ اَّمَأ .دْعَولاِب هيَلع ُلَصحُي ال هَّنِإف ةعيرَّشلاِب
ةملك .اًماع 430 دعب ةعيرّشلا تءاج مث ،ميهاربإل دعولا لبقو ةعيرّشلا لبق دعولا ناك .(17-18
دعولا ؛دعولا ىلإ رظنن نحنو ةايحلا يف ريسن ،نيّيحيسملا نحن ،هللا بعش :اًدج ةّمهم "دعولا"
.هللا عم يقتلن ىّتح ّرمتسن يكل اندشيو ،اندشي ام طبّضلاب وه
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،هدعب تءاج اهّنأل دهعلا ساسأ تسيل ةعيرشلا :لّوألا فدهلا ىلإ سلوب لصو ،قطنملا اذهب
.دهعلا ،اًلّوأ دعولا كانه ناك نكلو ،ةحيحصو ةّيرورض تناك

ناك ،ال .دهعلا نم ّيساسأ ءزج يه ةّيوسوملا ةعيرشلا ّنأ نومعزي نيذلاب حيطت هذهك ةّجح
هللا هاطعأ يذلا دعولا نمض تسيل ،ةعيرّشلا ،ةاروتلا ،عقاولا يف .ميهاربإ ةوعد وهو ،اًلّوأ دهعلا
،ىسوم ةعيرشل اًفلاخم ناك سلوب سيّدقلا ّنأ يف ركفن اّلأ يغبني ،اذه لوق دعب .ميهاربإل
اًدّدحم اًرود اهل ّنأب ّدكأو ّيهلإلا اهلصأ نع هلئاسر يف عفاد ،ةريثك تاّرم .اهظفحي ناك لب ،ال
ردقت ال اهّنأل ،دعولا ةمتت ىلع دعاست الو ،ةايحلا حنمت ال ةعيرشلا ّنكل .صالخلا خيرات يف
ةغلاب ةملك سلوب مدختسا .ءاقلّلا وحن مامألا ىلإ كدوقت ةريسم يه ةعيرّشلا .كلذ لمع
ىلإ يأ ،حيسملاب ناميإلا ىلإ سراحلا ،حيسملا ىلإ "سراحلا" يه ةعيرّشلا لاق ذإ ،ةّيمهألا
ىلإو دعولا ىلإ رظني نأ بجي ةايحلا نع ثحبي نَم .ءاقلّلا ىلإ كديب كدوقي يذلا مّلعملا
.حيسملا يف هقيقحت

ةايحلا يف يساسأو ديدج وه ام ،ةيطالغ لهأ ىلإ لوسرلل لّوألا ضرعلا اذه مّدقي ،يئاّزعأ
حوّرلا يف اوشيعي نأ ىلإ نوّوعدم حيسملا عوسيب نونمؤي نيذلا عيمج ّنإف :ةّيحيسملا
ّمهم اذه .ةّبحملا ةّيصو بسحب اهممتي هسفن تقولا يفو ،ةعيرشلا نم رّرحي يذلا ،سدقلا
ءيش دجوي ،تبأ اي نكل" :يل لوقي نأ مكدحأل نكمي نكلو ،عوسي ىلإ اندوقت ةعيرّشلاف ،اًّدج
اهل اياصولا ،ال "؟اياصولا ظفحأ اّلأ بجي ،ناميإلا نوناق تيّلص اذإ ينّنأ ينعي اذه له :دحاو
عم ءاقللا تلمهأ اذإ نكلو .عوسي عم ءاقلّلا ىلإ كدوقي يذلا "سراحلا" اهّنأ ىنعمب ةّيلعاف
ةلكشم تناك طبّضلاب هذهو .اًدّيج سيل اذهف ،اياصولل ربكأ ةّيمهأ يطعت نأ َتْدرأو عوسي
ريسن نأ هللا اندعاسيل .مهكابرإل ةيطالغ لهأ نيب اوطرخنا نيذلا نيّيلوصألا ظاّعُولا ءالؤه
ملعن نحنو ،حيسملا عم ءاقلّلا وحنو حيسملا ةّبحم ىلإ رظّنلا عم نكلو ،اياصولا قيرط يف
.اياصولا ّلك نم ّمهأ وه عوسي عم ءاقلّلا ّنأ

 

*******

(22-21 .19 ،3 الغ) ةيطالغ ِلهأ ىلإ لوسرلا سلوب سيّدقلا ِةلاسر نِم ٌةءارِق

.دِعوَملا هَل َلِعُج يذَّلا ُلْسَّنلا َيِتأَي نَأ ىلإ يصاعَملا يعادِب تَفيضُأ اهَّنِإ ؟اًذِإ ِةعيرَّشلا ُنأش امف
َباتِكلا َّنِكلو .ةعيرَّشلاِب هيَلع ُلَصحُي َّرِبلا َّنَأ َّحَصَل ،يِيحُت نَأ اهِعسُوِب ٌةعيرَش تَيِطعُأ ول
َعوسَيِب مِهِناميِإل َنينِمؤُملِل ُدْعَولا َّمِتَيِل ِةَئيطَخلا ِمْكُح يف هَلَعَجو ءيَش ِّلُك ىلع َقَلغَأ
.حيسملا

ّبَّرلا ُمالك

 

*******
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Speaker:

ةعيرش" ىلع ةيطالغ ِلْهأ ىلإ ِةَلاسِّرلا يف ِهِميِلْعَت ِراطإ يف مويلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلَكَت
يكل ةعيرّشلا عابّتا ةيطالغ لهأ ىلع بجي ناك هّنأب سلوب ىلع نورتفملا دّكأ :لاقو "ىسوم
ىلإ ةداع ريشي ةعيرّشلا ىلع سلوب مّلكتي امدنع .يأرلا اذه لوسّرلا ضراعو .اوصلخي
دهعلا يفف .هبعش عم هللا هماقأ يذلا دهعلاب ةقالع ىلع تناك يتلاو ،ةّيوسوملا ةعيرّشلا
يف ةّصاخ ،ةريثك ٍتاّرم دجن .ّرِبلا يف اَيحيو هتدارإ مهفي ىّتح ةاروتلا هللا هاطعأ ،ليئارسإ عم
.هللا ِبضغ ريثُي ناكو ،دهعلل ةنايخ ناك ةعيرّشلا ميلاعت ةاعارم مدع ّنأ ،ءايبنألا بتُك
لباق ريغ اًطابترا ناطبتري ال ةعيرشلاو دهعلا ّنأ ةيطالغ لهأل حرش لوسّرلا نكلو
ناميإلا ىلع اًمئاق ناك ميهاربإ عم هللا هماقأ يذلا دهعلا ّنأ ىلع هلوق يف زكتراو ،لاصفنالل
ركفن اّلأ بجي اذه عمو .دعب ةدوجوم نكت مل يتلا ةعيرشلا ظفح ىلع سيلو دعولا قيقحتب
،هللا نم اهّنإ لاقو ةريثك تارم اهنع عفاد لب .ىسوم ةعيرشل اًفلاخم ناك سلوب سيّدقلا ّنأ
قيقحت ىلع دعاست الو ،ةايحلا حنمت ال ةعيرشلا نكلو .صالخلا خيرات يف ددحم رود اهلو
ىلإو دعولا ىلإ رظني نأ بجي ةايحلا نع ثحبي نَم :ةصالخلاو .كلذ لمع ردقت ال اهّنأل ،دعولا
.حيسملا يف هقيقحت

 

*******

 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. La legge esterna non fa vivere, perché non cambia il cuore. Dal
giorno della venuta di Gesù Cristo, tutti quelli che hanno fede in Lui, sono invitati a vivere nello
Spirito Santo, il quale ci libera dalla legge e in pari tempo la porta a compimento applicando la
legge dell’amore. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!

 

*******

Speaker:

،شيعن نأ ىلع ةّيجراخلا ةعيرشلا اندعاست ال .ةّيبرعلا ةغللاب نيقطانلا نيِنمؤملا يّيحُأ
نأ ىلإ نوّوعدم هب نونمؤي نيذلا ّلك ،حيسملا عوسي ءيجم موي نم .بلقلا رّيغت ال اهّنأل
قّبطيو اهمّمتي هسفن تقولا يفو ةعيرشلا نم انرّرحي يذلا سدقلا حوّرلا يف اوشيعي
!ّرش ّلك نم اًمئاد مكامحو اًعيمج ّبَرلا مككراب .ةّبحملا ةعيرش
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