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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ةمتاخلا تصّخل .سّدقملا باتكلا يف ةّيسيئر ةّيصخش يهو ،تيدوهي ىلع مويلا مّلكتنس
،ةأرملا هذه ةايح نم ريخألا ءزجلا - هنم ةرقف ىلإ انعمتسا - اهمسا لمحي يذلا رفّسلا يف
لضفبو ،ةلضاف ةّباشو ةّيدوهي ةلمرأ تيدوهي تناك .هئادعأ مامأ ليئارسإ نع تعفاد يتلا
ِشيَج دئاق ،انافيلَأ راصح نم اذوهي بعشو ىوْلَف ةنيدم تذقنأ ،اهئاهدو اهلامجو ،اهناميإ
يف ركاملا اهبولسأب ،اذكهو .هلل رقتحُملاو طّلستملا ودعلاو ،روُّشَأ كلم َرَّصَنْدَكوبَن
هذه ةأرملا تناك .اهدلب دض ناك يذلا روتاتكيدلا ةايح يهنت نأ ىلع ةرداق تناك ،فرصّتلا
.ةنمؤم تناك اهّنكل ،ةعاجش

يف شيعتل تيدوهي تداع ،ةّيسيئر ةّيصخش اهّنأ ىلع اهترّوص يتلا ةريبكلا ةرماغملا دعب
تقو ناح دقف .تاونس سمخو ةئام ىلإ تلصو ،ةروقو ةخوخيش تشاع ثيح ،ىوْلَف اهتنيدم
ةئيلم ةايح دعب اًنايحأ :نيريثك صاخشأل ةبسّنلاب لاحلا وه امك ،اهل ةبسّنلاب ،ةخوخيّشلا
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تسيل .ينافّتلاب ةئيلم ةايح دعب وأ ،تارماغملاب ةئيلم ةايح دعب اًنايحأو ،لمعلا نم
يتلا تيدوهي ةلوطب اًلثم ،طقف ءاوضألا اهيلع طَّلسُت يتلا ةريبكلا ثادحألا يه ةلوطبلا
ةبعص ةلئاع يف ةلوذبملا ةّبحملا رارصإ يف اًبلاغ يه ةلوطبلا لب .روتاتكيدلا تلتق
.ةدّدهم ةعامج حلاصلو

شيعن نأ ،مويلا اًردان اًرمأ سيل هّنكل .ةصاخ ةمعن هذهو ،ةنس ةئام نم رثكأ تيدوهي تشاع
رّفوتملا تقولا اذه نم ديفتسن فيكو ،رّسفن فيك .دعاقّتلا ةلحرم دعب ةريثك تاونس
نأ يننكمي اذامف ،ةريثك تاونس يضمتسو ،مويلا دعاقتأس انأ :ٌلئاق لوقي دق ؟انيدل
يفو ،ةردقلا يف ومنأ نأ يننكمي فيك لب ،ومنأ نأ يننكمي فيك ،تاونسلا هذه يف لعفأ
؟ةمكحلا يفو ،ةسادقلا

يف ةبغّرلاو قاقحتسالا ةّيرظن عم ،نيريثكلل ةبسّنلاب ،قفتي دعاقّتلا موهفم
قلق ردصم يه لمعلا ةياهن ّنأ اًضيأ ثدحي نكل .ةبِعتُملاو ةمِزلُملا لامعألا نم ةحارتسالا
اّمم ةيلاخ يتايح تحبصأ نأ دعب نآلا لعفأس اذام” :ضعبلا لوقيف .فوخلا ضعب هقفاريو
،تاقالعلا نم ةعومجم اًضيأ ينعي يمويلا لمعلا .لاؤسلا وه اذه .“؟ةليوط ةرتف ةدم اهألمي ناك
قحتسنو ،ةايحلا يف اًرود انل نأ ةربخلاو ،شيعلا ةمقل بسكل حايترالابو ىضرلاب روعشلاو
.ةيداعلا لمعلا تاعاس زواجتي ءيلم تقو وهو ،ريدقتلا

اًريبك اًرود دادجألا بعلي مويلاو ،دافحألا ةياعر يف بعتُملاو حرفُملا مازتلالا كانه ،ديكأتلاب
ذخأ مويلا نودلوي نيذلا لافطألا ددع ّنأ ملعن انّنكل ،دافحألا ومن ةدعاسمل ةلئاعلا يف اًّدج
لمعلا عاضوأ ببسب ،لّقنتلل نوضّرعمو ،تيبلا نع نوديعب اًبلاغ مه نودلاولاو ،صقانتي
،ةيبرّتلل تاحاسم دادجألا اوطعي نأ يف نودّدرتم اًضيأ مه اًنايحأ .ةبسانملا ريغ نكسلاو
يل لاقو .ةدعاسملا ىلإ لهألا ةجاحب اًقيثو اًطابترا طبترت يتلا تاحاسملا طقف مهنوحنميف
ّيعامتجالا عضولا اذه يف ،دادجألا حبصأ ،مويلا” :ةيرخسبو اًليلق مستبي وهو ام دحأ
لاجم يف اًضيأ ةديدج تاجايتحا كانه .“دعاقتلا شاعم مهيدل نأل ،ةّيمهأ رثكأ ،ّيداصتقالاو
نيب يديلقّتلا دهعلا ةروص يف رظنلا ةداعإ اّنم بّلطتت يتلا ،ةبارقلاو ةّيوبرتلا تاقالعلا
.لايجألا

يناعُن انّنإ مأ ؟اذه ديدجلا فّيكتللو رظنلا ةداعإل اًدهج لذبن نحن له :انسفنأ لأسنل
.لوطي ذخأ اًعم لايجألا دجاوت نمز ،عقاولا يف ؟ةّيداصتقالاو ةّيداملا فورّظلا دومج نم ةطاسبب
يف ،نانحلا نم ديزم اهيفو ،ّحَصأو ،ةّيناسنإ رثكأ اننيب ةقالعلا لعجن نأ اًعم اّنلك لواحن له
معد وه مهتوعد نم اًّمهم اًءزج ّنإف ،دادجألل ةبسّنلاب ؟ةثيدحلا تاعمتجملل ةديدجلا فورظلا
ىنغ ال سورد يهو ،فعّضلا مارتحاو ةّينحلا ةّوق راغّصلا مّلعتي .لافطألا ةيبرت يف مهئانبأ
اسيل فعّضلاو نانحلا ّنأ ،دادجألا مّلعتي ،مهبناج نم .دادجألا عم اهّيقلتو اهلقن لهسي ،اهنع
.اًّيناسنإ لبقتسملا لعجت تاوطخ يه ،بابّشلل ةبسّنلاب لب ،روهدت تامالع درجم

،ّنّسلا يف ةريبك ةأرما اهتفصب ،اهّنكل ،ءانبأ اهيدل سيلو ةعرسب ةلمرأ تيدوهي تحبصأ
ةلماك ةروصب تشاع اهّنأ ةكردم يهو ،ءافّصلاو ءالتمالا نم ةرتف شيعت نأ ىلع ةرداق تّلظ
ةمكحلا ثاريم كرتت يك تقولا ناح دقل ،اهل ةبسّنلاب .اهيلإ هللا اهب دهع يتلا ةلاسرلا
.ةّيدام تاريخ ثاريم طقف سيلو ريخ ثاريم هّنإ :ةعامجلاو ةلئاعلل تابهلاو نانحلاو ،ةحلاصلا
يف ّمت يذلا ريخلا يف سيلو ،ةّيداملا تاريخلا يف اًنايحأ ركفن ،ثاريملا يف ركفن امدنع
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.هكرت اننكمي ثاريم لضفأ وه ريخلا اذهو ،نيرخآلل هثيروت ّمت يذلاو ةخوخيّشلا نس

ةهّبنتم ةرظن ىلع ةمالع اهّنإ .“اهتفيصو تقتعأ” ،ديدحّتلاب اهتخوخيش يف ،تيدوهي
كلت تقو يف اهتقفار دق هذه اهتفيصو تناك .اهنم نيبيرق اوناك نيذلا هاجت ةّيناسنإو
اًليلق دقفن ،ّنّسلا يف ربكن امدنع .هتايح يهنتو روتاتكيدلا ىلع رصتنت ىتح ةرماغملا
مل ٍرومأ ةيؤر ىلع نيرداق حبصنو .ةيؤرلا يف اًذافن دادزي يلخاّدلا انرظن نكل ،انرظن ةّوق نم
ال :لاحلا يه هذه ...نوري فيك نوفرعيو نورظني فيك نوفرعي ّنّسلا رابك .لبق نم اهارن نكن
ةمّمصُمو ،عيمجلل بهاوم هيدل لب :طقف ءايوقألاو بابّشلا ىلإ هبهاوم عوسي ّبّرلا دهعي
رابك ىدل يتلا بهاوملاب عّتمتت فيك فرعت نأ انتاعامج ةايح ىلع بجي .دحاو ّلكل اًصيصخ
اذه .اهرّدقن نأ بجي ةورث مهّنكل ،ّيندملا ّلجّسلا بسحب اودعاقت مه نيذلا ،نيريثكلا ّنّسلا
تاراهم تدقف .اًيخس اًروضحو ،اًديدجو اًقاّلخ اًمامتها ،مهسفنأ ّنّسلا رابك بناج نم ،بّلطتي
،ةروشملاو ،ميلعّتلا :اهنم ،ءاطعلل دراوم تحبصأو اهدويق نم اًءزج ةقباّسلا ةلاّعفلا ةايحلا
وأ ،اومّلعتي نأ نوردقي ال نيذلا ،اًّظح لقألا صاخشألل امّيس الو ...ءاغصإلاو ،جالعلاو ،ءانبلاو
.مهتدحو يف اوكِرُتو اولِزُع نيذلا

ةعامجلا ريدقت تلان ةباش تناك امل .اهتيانعب عيمجلا ترمغو اهتفيصو تيدوهي ترّرح
.فطاوعلاو ةّيرحلا تَنغأ هب يذلا اهنانحب ،ريدقّتلا اذه تّقحتسا ،ةَنِسُم تراص املو .اهتعاجشب
تقولا تألم ،ةفوغش ةّنسم ةأرما يه لب ،نزحب اهغارف تشاع ةدعاقتم ةأرما تيدوهي تسيل
رفس اوؤرقاو سدقملا باتكلا ،مايألا هذه دحأ يف ،اوذخ :مكيصوأ .بهاوملاب هايإ هللا هحنم يذلا
ةصقلا هذه اوؤرقا .رثكأ ال ،تاحفص رشع نم نّوكم وهو ،هتءارق لهسيو ،ريغص هّنإ :تيدوهي
ةعيفر ةأرما تناك دقف ،مركلاو نانحلاب ،ةقيرطلا هذهب اهتايح تهنأ ةعاجش ةأرما نع
انل َنْكُرْتَي اّلأو ،تاميكحو تاعاجش نهعيمج َّنُكَي نأ .انتادج نوكي نأ ىنمتأ اذكهو .ىوتسملا
.نهدافحأ يف اًعورزم اًثاريم ،ةمكحلا نم اًثاريم انل َنْكُرْتَي نأ لب ،لاملا نم اًثاريم

*******

 

(24-23 .21 ،16) تيدوهي ِرْفِس ْنِم ٌةَءارِق

يف تَماقَأو ىوْلَف َتيَب ىلِإ ُتيدوهَي تَفَرَصنٱو ،هِثاريم ىلِإ ٍدحاو ُّلُك َعَجَر ،ماَّيَألا َكلِت دعبو
يف تَنَعَط امَّلُك ًةمَظَع ُدادْزَت تَناكو […] .هِّلُك ِدَلَبلا يف اهِنَمَز يف ًةريهَش تَراصو .اهِكلِم
َلبَقو […] .اهَتَفيصو تَقَتعَأو .نينِس َسمَخو ًةئام تَغَلَبف اهِجوَز ِتيَب يف تَخاشو ،ّنِّسلا
.اهِتَرسُأ ِبِراقَأو ىَّسَنَم اهِجوَز ِبِراقَأ ِعيمَج ىلع اهَلاوْمَأ تَعَّزَو اهِتافَو

 

ّبَّرلا ُمالك

*******
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Speaker:

َةخوخيّشلاو ،باجعإلل َريثُملا َبابَّشلا ُلّثمُت يتّلا ،تيدوهي ىَلع َمْوَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلكَت
،ةَروُقَو ًةخوخيش تشاعَو ،ةلضاف ًةّباشو ةّيدوهي ًةلمرأ تيدوهي تناك :لاقَو ،ةَءاطعِملا َةّيخَسلا
ٍتاونس َشيعن ْنأ مويلا اًردان اًرمأ اذه سيلو .ةّصاخ ٌةمعن هذهو .تاونس ِسمخو ٍةئام ىلإ تَلصو
َقاقحتسالا ينعي ِدُعاقَّتلا ُموهفم ،نيريِثكلل ِةَبسِّنلاب .دُعاقَّتلا ِةلحرم َدعب ةريثك
َحِرفُملا َمازتلالا اًضيأ َكانه نكل .ةَبِعتُملاو ِةمِزلُملا ِلامعألا نم ِةحارتسالا يف َةبغّرلاو
يف مِهِئانبأ ُمعَد َوه مِهِتوعد نِم اًّمهم اًءزج َّنإف ،دادجألل ِةَبسِّنلاب .دافحألا ِةياعر يف َبِعتُملاو
،اهنع ىَنِغ ال ٌسورد َيهو ،فعَّضلا َمارتحاو ِةَّينِحلا َةّوق ُراغِّصلا ُمَّلعتيف .لافطألا ِةيبرت
ِتامالع َدرجم اسيل َفعَّضلاو َنانحلا َّنأ ،دادجألا ُمَّلعتيو .دادجألا َعم اهيِقَلَتَو اهُلقن ُلَهسَي
تحبصأ :هُتسادق َلاقو .اًّيناسنإ َلبقتسملا ُلعجت ٌتاوطخ َيه ،بابَّشلل ِةَبسِّنلاب لب ،رُوهَدَت
َشيعت نأ ىلع اهِتايح َةَدُم ًةرداق تَيقب اهَّنِكلو ،ءانبأ اهيَدل ْنكي ملو ٍةعرسب ًةلمرأ تيدوهي
ِةلئاعلل ِتابِهلاو ِنانحلاو ِةَمكِحلا نم اًثاريم تَكرتف ،اهيلإ ُهللا اهِب َدَهَع يتَّلا َةلاسِّرلا
،ةفوغش ًةَّنِسُم ًةأرما تناك لب ،نزُحب اهَغارف تشاع ًةَدِعاقتُم ًةأرما تيدوهي ْنكت مل .ةعامجلاو
.بهاوَملاب هايإ ُهللا اهَحَنم يذَّلا َتقولا تألم

*******

 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Da vecchi, si perde un po’ la vista ma lo sguardo interiore si fa più
penetrante e si diventa capaci di vedere cose che prima sfuggivano. Questa immagine è il simbolo
di quanto fa il Signore: Egli non affida i talenti solo ai giovani e ai forti, ma li dona a tutti secondo le
capacità di ciascuno. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!

*******

 

Speaker:

ِةّوق نم اًليلق ُدِقفَن ،ّنِّسلا يف ُرُبكَن امدنع .ةَّيِبَرَعلا ِةَغللاب َنيِقِطانلا َنيِنِمؤُملا يِّيَحُأ
نِم اهارن ْنكن مل ٍرومأ ِةيؤر ىلع نيرداق ُحبصنو اًبقاث ُحبصي ّيلخاّدلا انَرَظَن َّنكل ،انِرَظَن
ِءايوقألاو ِبابَّشلا ىلإ ُهَبهاوم ُدَهعَي ال وهف :عوسي ُّبُّرلا هُلعفي امِل ٌزمر َيه ُةروُّصلا هذه .لبَق
!ّرَش ِّلُك نِم اًمِئاد مُكامَحو اًعيمَج ُّبَّرلا مُكَكراب .دحاو ِّلك ِتارُدُق ِبَسَحَو ِعيمجلل اهيطعُي لب ،طقف

*******
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