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يفو ءاجّرلا انحنمي اًئيش عوسي دّكأ ،هيلإ انيغصأ يذلا ليجنإلا نم ةريخألا ةلمجلا يف
وه يمساِب ُبآلا هُلِسرُي يذَّلا سُدُقلا َحوُّرلا" :ذيمالتلل لاق .رّكفن انلعجي تقولا سفن
ةملكلا هذه انشهدت .(26 ،14 انحوي) "مكَل هُتلُق ام َعيمَج مُكُرِّكَذُيو ءايشألا َعيمَج مكُمِّلَعُي
اذه حوّرلا يطعي ىنعم ّيأب :انسفنأ لأسنو ،“مكَل هُتلُق امعيمج” ةملكو ،“ءايشألا عيمج”
هللا :ةّيميداكأ ةلأسم الو ةّيمك ةلأسم تسيل اهّنإ ؟هنولبقي نيذلل لماكلاو ديدجلا مهفلا
ةفرعملا يف ةّيعون ةلأسم اهّنإ .ال .ءيش ّلك يف ءاملع وأ تاعوسوم ىلإ انلِّوحي نأ ديري ال
كلذ لوقأ .عوسي ةرظنل اًقفو ،ةديدج ةقيرطب ءيش ّلك ىرن انلعجي حوّرلا .ةدارإو رظن ةهجوو
بجي يتلا قرطلا يه امو ،أدبن نيأ نم انمّلعي حوّرلا ،ىربكلا ةايحلا ةريسم يف :ىرخأ ةرابعب
نأ بجي يتلا قيرطلا يه امو ،أدبن نيأ نم انل لوقي يذلا حوّرلا كانه.ريسن فيكو اهكلسن نأ
.ريسن فيكو اهكلسن

؟يه امو .ةّيحورلا ةايحلا قالطنا ةطقن انل نّيبي سدقلا حوّرلا ،عقاولا يف .أدبن نيأ نم :اًلّوأ
"ياياصَو مُتظِفَح ،ينوُّبِحُت مُتنُك اذإ" :لاق ثيح ،ىلوألا ةيآلا يف مويلا كلذ نع عوسي ثّدحت
:سكاعملا هاجتالا يف اًبلاغ رّكفن .حوّرلا قطنم وه اذه :مُتظِفَح ،ينوُّبِحُت متنك اذإ .(15 ةيآلا)
انتراهمو انتظفاحم نم اًساسأ عبني ّبحلا ّنأ يف ريكفتلا ىلع اندتعا .ّبحنس ،انظفح اذإ
دَلوُي ال ّبحلا اذه ّنأو .لطاب رخآ ءيش ّلك ،ساسألا يف ّبح نودب هّنأ انرّكذي حوّرلا نكل .اننّيدتو
حور ّنإ .ةّيطعلا هذه بلطن نأ انيلعو ،ّبحن نأ انمّلعي حوّرلا .ةّيطع وه لب انتاردق نم اًريثك

https://www.vatican.va/content/francesco/ar/events/event.dir.html/content/vaticanevents/ar/2022/6/5/pentecoste.html


هّنإ .ّبحن نأ انمّلعيو ّبحلاب رعشن انلعجي يذلا وهو ،انيف ّبحلا عضي يذلا وه ةّبحملا
مل اذإ نكل .انيف ءيش ّلك كّرحي يذلا وه.ةّيحورلا انتايح كّرحم – ريبعتلا ّحص نإ - “كّرحملا”
.قيرطلا كلسن نأ نكمي الف ،حوّرلا يف وأ حوّرلا عم وأ حوّرلاب أدبن

.(26 ةيآلا عجار) عوسي تاملك ّلكب انرّكذي يذلا ،هللا ةركاذ هّنأل ،كلذب انرّكذي هسفن وه
انربتخا دقل .بلقلا يف هللا ةّبحم ديدج نم يِيحتو لعشُت ةطشن ةركاذ وه سدقلا حوّرلاو
هذه ةّيذغت يرورضلا نم .هئازعو هتيرحو همالسب انألتما امدنع ،اناياطخ تَرِفُغ اّمـل هروضح
انرّكذي يذلا توّصلا اذه اًريثك انيف دّدرتي :ءاطخألا اًمئاد رّكذتن نحن .ةّيحورلا ةركاذلا
.“ردقت ال تنأ ،اًدبأ حجنت نل ،رخآ لشف ،ىرخأ ةطقس هذه ،رظنا” :انل لوقيو ،بويعلاو لشفلاب
نبا َتنأ نكل ؟َتطقس له” :ىرخأ ءايشأب انرّكذي سدقلا حوّرلا نكل .ةئّيسو ةعينش ةمزال هذه
وأ َتطقس نإو .ةزيزعو ،ةراتخمو ،ةديرف ةقيلخ تنأ ،هللا ةنبا ِتنأ نكل ؟ِتطقس له .هللا
قثي هللا ّنإف ،كسفنب ةقثلا َتدَقَف ول ىتح :اًمئاد ِكّبحيو َكّبحي هللا ّنإف ِتطقس
نكل ،هللا رّكذتت ال دق .كرّكذي هللا :رارمتساب حوّرلا هب انرّكذي ام ،حوّرلا ةركاذ يه هذه.“!كب
.رارمتساب كرّكذي وهف :كرّكذي هللا

حورجو ةريثك لكاشم يدل نكل ،ةليمج تاملك اهّنإ :لوقتف كلذ ىلع ضارتعالا كنكمي نكل
.لوخدلا ىلع اًرداق نوكي نأ بلطي حوّرلا ديّدحتلاب كانه !ةطيسب ةّيزعتب اهّلح ّمتي ال مومهو
هّنإ .كلخاد يف كملؤت يتلا حورجلا رّيغي نأ هنكميو ،ةمايقلا حورو ءافشلا حورو ،يزعملا هّنأل
نكل مهركذن نأ لب ،انيلإ تءاسأ يتلا فقاوملاو صاخشألا تايركذ عطقن اّلأ انمّلعي
،سرطب هركنأو ،همالآ لبق عوسي نع اوّلخت دقل .مهتاقافخإو لسرلا عم لعف اذكه .هروضحب
:انئاطخأ يف ركفنل نحنو!بنذلاب روعش مكو ،ءاطخألا نم مك :نيّيحيسملا سلوب دهطضاو
عم .عيطتسن ال اندحو .اًجرخم دجن نأ عيطتسن ال اندحو !بنذلاب روعش مكو ،ءاطخألا نم مك
سأر ىلإ مُهي ام ديدج نم ديعي هّنإ ؟فيك .تايركذلا يفشي حوّرلا ّنأل .عيطتسن يزعملا
لبقن نأ انمّلعي :ةايحلا مظنُي اذكهو .انيلإ هترظنو ،هللا ةّبحم رّكذتن نأب :ةمئاقلا
هذه انمّلعي حوّرلا :انسفنأل رفغن نأ لهسلا نم سيل.انسفنأل رفغن نأ انمّلعيو ،انسفنأ
.ديدج نم قالطنالل .يضاملا عم حلاصتن نأ انمّلعيو ،قيرطلا

انرّكذي هّنإ.اهكلسن نأ بجي قرط ّيأ انمّلعي حوّرلا ،ةّيادبلا ةطقنب انرّكذي هّنأ ىلإ ةفاضإلاب
ةءارقلا نم كلذ مّلعتن .اهكلسن نأ بجي قيرط يأ انمّلعي نآلا هّنكل ،ةّيادبلا ةطقنب
ال َنيذَّلا ُنحَن" (14 ،8 ةمور) "هللا ِحوُرِل َنوداقنَي" ءالؤه ّنأ سلوب سيّدقلا حّضوي ثيح ،ةّيناثلا
قرتفم مامأ ،سدقلا حوّرلا ،ىرخأ تاملكب .(4 ةيآلا) "حوُّرلا َليبَس لب ،دَسَجلا َليبَس َنوُكلسَي
زِّيمن فيك فرعن نأ مهملا نم كلذل .اهعابتا بجي قيرط لضفأ انيلع حرتقي ،ةايحلا قرط
لجأ نم امهنيب زِّيمن فيك مّلعتن نأ انيلع نكل :اننامّلكي امهالك .ّرّشلا حور توص نع هتوص
.انل اهلوقي يتلا رومألا عبتنو ،قيرطلا عبتنو هيلع فّرعتن ىتح ،حوّرلا توص ناكم ةفرعم

.كتريسم يف ماري ام ىلع ءيش ّلك ّنأ اًدبأ كل لوقي نل سدقلا حوّرلا :ةلثمألا ضعب ِطعنل
كبيذاكأ ةمواقمو رييغتلا ىلع كزفحيو ،اياطخلا ىلع اًضيأ يكبت كلعجيو ،كحّحصي هّنإ ،ال
لعف ىلإ كعفديف ّرّشلا حور اّمأ .ةّيحضتو اًّيلخاد اًعارصو اًدهج كلذ بّلطت ول ىتح ،كتيجاودزاو
.كل ولحي امك كتيرح مادختسا يف ّقحلا كيدل ّنأب داقتعالا ىلإ كدوقيو ،هّبحت امو هديرت ام
رمأ يه لخادلا يف غارفلاب روعشلا ةربخ ّنإ - كلخاد يف غارفلا عم كرتُت امدنع ،كلذ دعب نكلو
ّرّشلا حور ّنإف ،كلخاد يف غارفلا عم كرتُت امدنع ،تنأو – !انم ريثكلا اهرعش دقل :ئيس
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ككرتي ال ،كتريسم يف كحّحصي يذلا ،سدقلا حوّرلا .كرمديو ضرألا ىلع كب يقلُيو ،كمهتي
.اًمئاد كعجشيو كيزعيو كديب كذخأي لب ،اًدبأ ضرألا ىلع

- !اذه يف انطقس ةرم مك  - كريثت ةنيزحلا راكفألاو مؤاشتلاو ةرارملا ىرت امدنع ،ىرخأ ةرم
نم يتأت لب .سدقلا حوّرلا نم اًدبأ يتأت ال اهّنأ فرعت نأ دّيجلا نمف رومألا هذه ثدحت امدنع
يذغي هّنإ :ةّيجيتارتسالا هذه مدختسي ام اًبلاغو ةّيبلسلا هاجت ةحارلاب رعشي يذلا ،ّرّشلا
،كسفن ىلع فسألاب روعشلا ىلإ ةجاحلاب رعشت كلعجيو ةّيحض كّنأ كولسلاو كيف قلقلا
نيباترمو نيرتوتم انلعجي هّنإ .نيرخآلا ىلع موللا ءاقلإو ،داقتنالاب لكاشملا ىلع دّرلاو
اًنئاك نوكت نأو ،يكشتلل كدوقي وهف :ّرّشلا حور ةغل ديدحتلاب يه ىوكشلا .نيرمذتمو
ةقثلا دقفن اّلأ ىلإ انوعدي سدقلا حوّرلا ّنإف ،كلذ سكع .يزئانجلا بكوملا حورب ،اًمئاد اًنيزح
كلذ دعبو .رخآ صخش أدبي نأ رظتنن نأ نود ،اًلّوأ ردابن نأب ؟فيك .اًمئاد ديدج نم أدبن نأو اًدبأ
دسحلا.اًدبأ نيرخآلا دسحن الو .يواكشلا سيلو حرفلاو ءاجّرلا هب يقتلن صخش ّلك ىلإ لمحن
سيلبإ دسح ببسب :سدقملا باتكلا كلذ نع لوقي ،ّرّشلا حور هلالخ نم لخدي يذلا بابلا وه
حرفت نأ ىلإ كدوقيو ،ريخلا ىلإ كدوقي سدقلا حوّرلا !اًدبأ دسحن ال .ملاعلا ىلإ ّرّشلا لخد
.“...دّيج لكشب راس اذه ّنأ ليمج وه مك !ليمج وه مك” :لوقت نأو ،نيرخآلا تاحاجنب

،“انهو نآلا” ىلع زّكرن نأ انديري :اًّيلاثم سيلو ،يلمع سدقلا حورلا ّنإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
نأ ديري ّرّشلا حور نكل .ةمعنلا ةظحل امه هيف شيعن يذلا تقولاو هيف نحن يذلا ناكملا ّنأل
يف هيسارم يقلي ام اًبلاغ :رخآ ناكم ىلإ انذخأي نأ ديريو ،“نآلاو انه” نع انهابتنا تّتشي
ىلإ انهّجوي وأ .ةايحلا هايإ انطعت مل ام ىلإو ،يضاملا ىلإ نينحلاو ،مّدنلا يف :يضاملا
الف سدقلا حوّرلا اّمأ .ةفئازلا لامآلاو ،ماهوألاو ،فواخملاو ،قلقلا انيف يذغيو ،لبقتسملا
ةسينك ىلإ الو ،يلاثم ملاع ىلإ اندوقي ال :نآلاو انه ّبحلا ىلإ اندوقي لب ،كلذ لعفي
،ةّيفافشلا يفو ،سمشلا رون ىلإ ،دوجوم وه ام ىلإ لب ،ةّيلاثم ةّينيد ةعامج ىلإ الو ،ةّيلاثم
نم لاقت يتلا ءايشألا انيف ريثي يذلا ريرشلا حور عم ةنراقم ريبك قرفلا .ةطاسبلا يفو
.سانلا ةّيوه رّمدت ةئيس ةداع ةرثرثلا!ةرثرثلاو تاعاشإلا ،رهظلا ءارو

مّلعيو - ريخألاو ثلاثلا بناجلا وه اذه – مويلا ًةسينك انميقيو ،اًعم نوكن نأ انديري حوّرلا
مهلعجو مهيلع حوّرلا لزن مث ،ةيلعلا يف ذيمالتلا نّصحت .ريست نأ اهيلع فيك ةسينكلا
يف .عيمجلا ىلع مهسفنأ اوحتف حوّرلا عمو ،مهضعب عم نوقبيس اوناك حوّرلا نودب .نوجرخي
وه ام اًمئاد كانه .ديدج وه ام ىلإ انعفديو انحتفيو انتاططخم ىلع حوّرلا بلقني ،رصع ّلك
ةّيويحلا ةرورض اًمئاد ةسينكلا مّلعي حوّرلاو ،اًضيأ سدقلا حوّرلا نم وه يذلاو هللا نم ديدج
نوكت اّلأ :اهسفن ىلع ةقلغنم ىقبت نأ الو ،ةراشبلل ةّيجولويزيفلا ةجاحلاو ،جورخلل
مهسفنأ اوّذغي نأ نم عيمجلا نّكمتي ىتح اًحوتفم ىعرم نوكت لب ،جايسلا يّوقي اًعيطق
زّكرن ىتح انطغضت ةّيويندلا حوّرلا نكل .ةمسقم ناردج نود اًبّحرم اًتيب نوكتو ،هللا لامجب
داجلا عافدلا ىلعو ،مئالم وحن ىلع روهظلا ىلإ ةجاحلا ىلعو ،انحلاصمو انلكاشم ىلع طقف
ىسنن نأ ىلإ انوعدي هّنإ :كلذ لعفي ال سدقلا حوّرلا .ةّيعامجلاو ةّيموقلا انتاءامتنا نع
.اهبابش ديدج نم ةسينكلا دّرتست اذكهو .عيمجلا ىلع انسفنأ حتفن نأو انسفنأ
،اهسفن جِمربت ال ةسينكلا ّنأل .نحن سيلو ،اهبابش ديدج نم اهيلإ ديعي حوّرلا :هبتننل
ىلع ريسن نأ ىلإ انوعديو لاجعتسالا سوه نم انرّرحي حوّرلا .يفكت ال ثيدحتلا عيراشمو
نم انسفنأ ريرحتل ،ةّيلاسرإلاو رقفلاو ةداهشلا قرط ىلع ،اًمئاد ةديدجو ةميدق قرط
.ملاعلا ىلإ بهذنلو انسفنأ
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هيلإ لهتبنلو .ءيش ّلك انمّلعي يكل سدقلا حوّرلا ةسردم ىلإ بهذنل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ءاغصإلاب انتارايتخا يف كّرحتنو ،انيلإ هللا ةرظن نم اًمئاد قلطنن نأ انرّكذي يكل ،موي ّلك
.نيمآ .ملاعلا ىلع ةحتفنمو هل ةعيطم ،ةسينكك ،اًعم ريسنو ،هتوص ىلإ
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