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Speaker:

[أيها اإلخوةُ واألخواتُ األعزاء، بعدَ أن تأمَّلنا معًا حولَ موهِبةِ الحكمة أولُ مواهبِ الروحِ القُدس، سأتوقَّفُ اليومَ عندَ
الموهِبةَ الثانية وهي الفهم، وهي ليستِ الذكاءُ البشريّ والقدرةُ الفكريةُ التي يُمكِنُ أن نَتمتَّعَ بها أو ال. وإنَّما هي

الموهِبةُ التي يُدخِلُنا الروحُ القدُس بواسطتِها في عالقةٍ حميمةٍ مع الله ويجعلُنا نشاركُهُ في مُخطَّطِ الحُبِّ الذي ينسُجُه
لنا في لُحمَة حياتِنا والتاريخ، ويُساعدُنا على فهمِ المعنى الحقيقيّ للتاريخ. تَرتبِطُ هذه الموهِبةُ ارتباطًا وثيقًا باإليمان،
فعندما يسكُنُ الروحُ القدس في قلبِنا ويُنيرُ عقلَنا، يجعلُنا عندها ننمُو يومًا فيومًا في فَهمِ ما قالَه الربُّ وفعلَهُ، ويجعلُنا

نفهَمُ بشكلٍ أفضَل كيفَ أنَّ كلَّ شيءٍ هو عطيةُ محبةِ اللهِ من أجلِ خالصِنا. أيُّها األصدقاءُ األعزاء، كم هي مهمَّةٌ
موهِبةُ الفهمِ من أجلِ حياتِنا المسيحيّة! من خالل هذه الموهِبَة يُبدِّدُ الروحُ القدُس الظُّلمَةَ عن عقولِنا وقلوبِنا ويجعلُنا

مؤمنينَ حقيقييِّن قادرينَ على تذوُّقِ ما يُظهِرُه الربُّ لنا من خاللِ كلمِتهِ ونفرَحُ بكلِّ ما يصنعُهُ في حياتِنا.]

  

 Santo Padre:

Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal
Medio Oriente! Cari fratelli e sorelle, con il dono dell'intelletto lo Spirito Santo ci introduce nel
Mistero trinitario, ci apre alla fede e ci permette di viverla ogni giorno in pienezza. Lasciatevi
guidare da Lui affinché egli accenda in voi il fuoco dell'amore, e vi renda missionari della carità di
Dio! Il Signore vi benedica!



Speaker:

أُرحّبُ بالحجّاجِ الناطقينَ باللغةِ العربية، وخاصةً بالقادمينَ من الشرق األوسط. أيها اإلخوة واألخوات األعزاء، من خالل
موهبة الفهم يُدخلنا الروح القدس في السرّ الثالوثي، فيفتحنا على اإليمان ويسمح لنا بأن نعيشه بملئه يومًا بعد يوم.

اسمحوا للروح القدس بأن يقودكم فيشعل فيكم نار المحبة ويجعلكم رسل محبة الله! ليبارككم الرب!
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