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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا
يحرش هّنإ ،اًديدج اًرمأ سيل حرّشلا اذه .ةيطالغ لهأ ىلإ سلوب سيدّقلا ةلاسر حرش عباتنس
وه هلاق امو .ةيطالغ لهأ عم ةياغلل ريطخ عازن يف سلوب سيّدقلا هلاق ام سردن نحن :انأ
كلذ يف ثدح هلاق ام .ال :دَحأ عارتخا سيل وهو .سّدقملا باتكلا يف جردُأ هّنأل ،هللا مالك اًضيأ
ّيحيسم ميلعت دّرجم وه .خيراّتلا يف رّركت هّنأ انيأر ،ةقيقحلا يفو .رّركتي نأ نكميو تقولا
اذه عضن نأ بجي .رخآ اًرمأ سيلو :ةيطالغ لهأ ىلإ سلوب ةلاسر يف هنع رَّبعُمو ،هللا ةملك يف
نيّيحيسملل سلوب لوسّرلا رهظأ فيك ةقباّسلا ميلاعّتلا يف انيأرو .رابتعالا يف اًمئاد
يف .ليجنإلا لوبقب هنوكلسي اوأدب يذلا قيرّطلا اوكرتي نأ ةروطخ ىدم ةيطالغ يف لئاوألا
،ءايّرلا ىلإ اندوقت يتلا براجّتلا نم وهو ،تاّيلكّشلا يف عوقولا يف رطخلا نمكي ،عقاولا
يتلا ةديدجلا ةماركلا راكنإو تاّيلكّشلا يف عوقولا .ةقباّسلا ةّرملا يف هنع انثّدحت يذلاو
ءزجلا َءْدَب وَّتلل هانعمس يذلا يليجنإلا عطقملا نلعُي .انادف دق حيسملا ّنأ ةمارك :اهولان
،هدوجو هللا ةمعن ترّيغ فيك :هتوعد نعو هتايح نع سلوب ثّدحت ،انه ىلإ .ةلاسّرلا نم يناّثلا
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مامأ مهعضوف ،ةرشابم ةيطالغ لهأ ىلإ همالك هَّجو ،مث .ريشبّتلا ةمدخ يف لماكلاب هتلعجو
اوناك يتلا ةمعّنلا ةبرجت يغلُي نأ نكمي يذلاو ّ،يلاحلا مهعضو مامأو اهوذخّتا يتلا تارايخلا
.اهنوشيعي
لبق اهانعمس دقل ،ةلماجُم ظافلأ تسيل ةيطالغ لهأ لوسّرلا اهب بطاخ يتلا ظافلألاو
ناك هّنأل .ال ،انه نكلو "،ءاّزعأ" وأ "ةوخإلا" ةظفل ىرخألا لئاسّرلا يف دجن نأ لهّسلا نم .ليلق
.ةلماجُم ظفل سيل وهو "،ءايبغألاب" نيتّرم مهفصوو "،ةيطالغ لهأ" ماع لكشب لاق .اًبضاغ
لب ،ءايكذأ اوسيل مهّنأل سيل كلذ لعف دقل ...لوقي نأ هنكمي ىرخأ رومأو ىقمح ،ءايبغأ
ٍسامحب ُهوُلِبَق يذلا حيسملاب ناميإلا نادقفب اورطاخ ،كلذ اوكردي نأ نود نم اًبيرقت ،مهّنأل
ديدج وه ام لامج يأ ،نيمّثلا زنكلا نادقف يف وه رطخلا ّنأ اوكردي مل مهّنأل ءايبغأ مُه .ريبك
نأ ىلإ نيّيحيسملا كئلوأ ،ةرارمب ،سلوب اعد .ناحضاو هنزحو لوسّرلا شاهدنا .حيسملا يف
مل ةّيرح ىلع لوصحلا ةّيناكمإ هيف مهل مّدق يذلاو ،مهيلإ هلمح يذلا لّوألا نالعإلا اورّكذتي
.ةظحللا كلت ىّتح ةعّقوتُم نكت
اهّنإ .اذكه ٌديدش وه اذهلو ،مهرئامض ةعزعز فدهب ،ةلئسألا ضعب ةيطالغ لهأ ىلإ لوسّرلا هّجو
ةرمث وه حيسملاب ناميإلا ىلإ مهئيجم ّنأ اًدّيج نوفرعي اوناك ةيطالغ لهأ ّنأل ،ةغالب ةلئسأ
زّكر .ةّيحيسملا ةوعّدلا ةيادب ىلإ مهلمح دقل .ليجنإلاب ظعولا نم اهيلع اولصح يتلا ةمعّنلا
ةمايقو توم يف ةلماك ةروصب تّلجت يتلا ،هللا ةّبحم ىلع سلوب نم هوعمس يذلا مالكلا
مهل هرّرك امّبر يذلا نم اًعانقإ رثكأ اًريبعت دجي نأ سلوب عطتسي مل .تاومألا نيب نم عوسي
ًةايَح َنآلا ايْحَأ ُتنُك اذِإو َّ.يِف ايْحَي ُحيسملا ِلب ،كِلذ َدعَب ايْحَأ انَأ امف" :هِظعو يف ةديدع تاّرم
 2،ةيطالغ( "يلْجَأ نِم هِسْفَنِب َداجو ينَّبحَأ يذَّلا ِهللا ِنباِب ِناميِإلا يف اهايْحَأ يِّنِإف ،ةَّيِرَشَب
ىلع َبَجَو  2، 2).ستنروق  1عجار( بولصملا حيسملا ريغ اًئيش فرعي نأ سلوب أَشَي مل 20).
،راصتخاب .ىرخأ تانالعإب مههابتنا تّتشتي نأ نود نم ،ثدحلا اذه ىلإ اورظني نأ ةيطالغ لهأ
ناك نم توصب اونَتفُي الو رطاخملا اوكردي ىّتح ،قزأم يف نيّيحيسملا عضو وه سلوب فده
دُدُجلا ظاَّعُولا ّنأل .ميلاعّتلاب مراّصلا دّيقتلا ىلع طقف مئاق نّيدت ىلإ مهودوقيو مهيرغي
ناك يتلا اًضيأ ميلاعّتلا ذاخّتاو ءارولا ىلإ ةدوعلا ِبوُجوب مهوعنقأ ،ةيطالغ ىلإ اولصو نيذلا
.صالخلا ةّيناّجم وه يذلاو ،حيسملا ءيجم لبق ،لامكلا ىلإ لِصوُت تناك يتلاو ،اهُظْفِح ّمتي
حوّرلا لمع ديكأّتلاب اوربتخاو .لوسّرلا هيلإ ريشي ناك ام اًدّيج ةيطالغ لهأ مهف ،ىرخأ ةهج نم
ىرخأ بهاومو ةّبحملا مهنيب اميف اًضيأ ترهظ ،ىرخألا سئانكلا لثمو :تاعامجلا يف سدقلا
.حوّرلا يف ديدج وه ام رمث ناك هوربتخا ام ّنأ ،قزأم يف مهو ،ةباجإلا ىلع نيربجم اوناك .ةفلتخم
سدقلا حوّرلا ناكو .رشبلا ةردابم ال ،هللا ةردابم تناك ،ناميإلا ىلإ مهئيجم ةيادب يفو ،كلذل
– ةّصاخلا لامعألل ةّيولوألا ءاطعإل يناّثلا ماقملا يف نآلا هعضوو ،هوربتخا ام يف لماعلا وه
يه يتلاو سدقلا حوّرلا نم ةسادقلا يتأت .ةقامح نوكيس  -ةعيرّشلا ميلاعت مامتإل يأ
.انرّربي ام اذه :انل عوسي ءادف ةّيناّجم
ىقبت له ؟ناميإلا شيعن فيك :ريكفّتلا ىلإ اًضيأ سلوب سيّدقلا اناعد ،ةقيرّطلا هذهب
،صالخلل اًردصم ،ةّيمويلا انتايح بلق يف تاومألا نيب نم مئاقلاو بولصملا حيسملا ةّبحم
له ؟ناميإلا نحن شيعن فيك ؟انريمض ةحارإل ةّينيدلا تاّيلكّشلا ضعب يف نوضار انّنإ مأ
انّدشي اًئيش هيلع لّضفن مأ ،حيسملا يف ديدج وه ام لامجب يأ ،نيمّثلا زنكلاب قّلعتن
رومألا عرقت ام اًبلاغ ؟لخاّدلا يف نيغراف دعب اميف انكرتي نكلو ،يلاحلا تقولا يف
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يذلا ام زّيمن نأ نم انعنميو ةّيحطسلا يف انعقوُي ،نزحُم ٌمْهَو كلذ ّنكل ،انماّيأ باب ةينافلا
امدنع ىّتح هّنأب نيقيلا ىلع ظفاحنل ،كلذ عمو ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .هشيعن نأ اًّقح ّقحتسي
ثدحت ،مويلا ىّتحو ،خيراّتلا يف لازي ال .هبهاوم انحنم يف هللا ّرمتسي ،داعتبالا ىلإ ليمن
،ال" :نولوقيف انناذآ ةلبلبل ضعبلا يتأي ،مويلا ىّتح .ةيطالغ لهأل ثدح ام هبشت رومأ
انيلع نوحرتقيو "،اذهو اذه اولعفت نأ بجي ،رومألا هذه يفو ،ميلاعّتلا هذه يف نوكت ةسادقلا
ءادف انيطعُي يذلا حوّرلا يف ةّيرحلا كلت اَّنِم عزنت يتلا ةبالّصلا كلت ،اًبّلَصَتُم اًنّيدت
ّلك ءارو هّنأل .اوهبتنا :مكيلع هنوحرتقي يذلا بّلصّتلا مامأ نيهبنتم اونوك .حيسملا
عمتسن اّلأ ةلاسّرلا هذه اندعاستس ،ببّسلا اذهلو .هللا حور دجوي الو ،ءّيس رمأ دجوي ٍبّلصت
،ةّيحورلا انتايح يف ءارولا ىلإ انُديعُت يتلاو ،ام ٍّدح ىلإ ةّيلوصألا تاحارتقالا هذه ىلإ
اًرّكذم ،ةيطالغ لهأل لوسّرلا هرّرك ام اذهو .ةّيحصفلا عوسي ةوعد يف مّدقتلا ىلع اندعاستسو
مل ،رضاحلا ةغيص يف لوسّرلا مّلكت " (3، 5).مكَنيَب ِتازِجعُملا يرْجُيو حوُّرلا ُمُكَل ُبَهَي" بآلا ّنأ
ملو ُ"،بَهَي" :لاق لب ،اّلك ،ةسماخلا ةيآلا ،ثلاثلا لصفلا "،ةرفوب حوّرلا مكل بهو بآلا" ّنإ لُقَي
اهضرفن نأ نكمي يتلا تابوعّصلا ّلك نم مغّرلا ىلع ،هّنأل ".يرْجُي" :لاق لب ،اّلك "،ىرجأ" لُقَي
هّنإ .ةميحّرلا هتّبحمب انعم ىقبي لب ،هللا انكرتي ال ،اناياطخ نم مغّرلا ىلعو ،هلمع ىلع
.اّنم بآلا ةّبحم بعتت ال .هنبا عجر اذإ ىري ىّتح ةفرّشلا ىلع موي ّلك دعصي يذلا بألا لثم
انيلع نوحرتقي نيذلا نيّيلوصألا داعبإلو ةقيقحلا هذه اًمئاد كردن يكل ةمكحلا بلطنل
دهّزلا نكلو ّ،يرورض دهّزلا .تاومألا نيب نم حيسملا ةمايق نع ةديعبلاو ،عَنَطصُملا دهّزلا ةايح
.عنطصملا سيلو ميكحلا
*******

) 3، 1-3الغ( ةيطالغ ِلهأ ىلإ لوسرلا سلوب سيّدقلا ِةلاسر نِم ٌةءارِق
َعوسَي ُةَروُص مهِنُيعَأ َمامَأ تَضِرُع َنيذَّلا ُمُتنَأ ،مُكَنَتَف يذَّلا ِنَم ،ءايِبْغَألا ةَيِطالَغ َلْهَأ اي
؟ّدَحلا اذه ىلِإ ُةوابَغلا ُمُكِب تَغَلَبَأ ]: [...اًدِحاو اًرمَأ مُكنِم مَلعَأ نَأ ُديرُأ ؟بولْصَملا ِحيسملا
؟حوُّرلاِب مُتأَدَتبا امَدعَب ،دَسَجلا ىلِإ ُرمَألا ُمُكِب يهَتنَيَفَأ
ّبَّرلا ُمالك

Speaker:
لهأ ءابغ" ىلع ةيطالغ ِلْهأ ىلإ ِةَلاسِّرلا يف ِهِميِلْعَت ِراطإ يف مويلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلَكَت
نأ نود نم مهّنأل ،ءايبغألاب مهاّيإ اًفصاو ةيطالغ لهأ لوسرلا سلوب هجاو :لاقو "ةيطالغ
مل كلذكو .ريبك سامحب هولبق يذلا حيسملاب ناميإلا اودقفي نأب اورطاخ دق اوناك ،اوكردي
مهيلإ هّجو كلذل .حيسملا يف ديدج وه ام لامج يأ ،نيمّثلا زنكلا نادقف يف وه رطخلا ّنأ اوكردي
اوكردي ىّتح ،قزأم يف مهعضو وه سلوب فده ناك .مهرئامض ةعزعز فدهب ةلئسألا ضعب
مراّصلا دّيقتلا ىلع طقف مئاق نّيدت ىلإ مهودوقي نيذلا لاوقأب اونتفُي الو رطاخملا
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لمع اوربتخا دق اوناك مهّنأل لوسّرلا هيلإ ريشي ناك ام اًدّيج ةيطالغ لهأ َمِهَف .ميلاعّتلاب
.تازجعملا يرجُيو بهاوملا حنمي يذلا سدقلا حوّرلا ،تاعامجلا يقاب يفو مهيف سدقلا حوّرلا

*******

Santo Padre:
Saluto i fedeli di lingua araba. Alla luce dell’insegnamento di San Paolo, siamo invitati a riflettere
anche noi su come viviamo la fede. L’amore di Cristo crocifisso e risorto rimane al centro della
nostra vita come fonte di salvezza, oppure siamo distolti verso contenuti privi di consistenza? Il
!Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male

*******

Speaker:
اًضيأ نحن ،سلوب سيّدقلا ميلاعت ءوض ىلع .ةّيبرعلا ةغللاب نيقطانلا نيِنمؤملا يّيحُأ
مئاقلاو بولصملا حيسملا ةّبحم ىقبت له :ناميإلا شيعن فيك يف ريكفّتلا ىلإ نوّوعدم
؟اهل رارق ال ءايشأب نولغشنم انّنإ مأ ،صالخلل اًردصم انتايح بلق يف تاومألا نيب نم
!ّرش ّلك نم اًمئاد مكامحو اًعيمج ّبَرلا مككراب

*******
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