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ر�سالة قدا�سة البابا فرن�سي�س
مبناسبة اليوم اإلرسالي العاملي

2021/10/24

كوَت عن ِذْكر ما َراأَينا وما �َسِمْعنا« )ر�سل 4، 20( »اأَمَّا نَحُن فال نَ�ستَطيُع ال�سُّ

اأيها الإخوة والأخوات الأعّزاء،
عندما نخترب قوة حمّبة اهلل، وعندما ندرك ح�صوره كاأب يف حياتنا ال�صخ�صّية 
مع  ي�صوع  عالقة  و�صمعناه.  راأيناه  ما  ون�صارك  نعلن  اأن  اإّل  ي�صعنا  ل  واجلماعّية، 
موته  �رّس  ويف  الإجنيل  ويف  جت�ّصده  �رّس  يف  لنا  تنك�صف  التي  واإن�صانيته  تالميذه، 
واآلمنا،  اأفراحنا  و�صاركنا  اإن�صانيتنا  اهلل  اأحّب  مدى  اأي  اإىل  لنا  تظهر  وقيامته، 
كّل  فرح ورجاء، 22(.  عقائدي،  د�صتور  الثاين،  الفاتيكاين  املجمع  )راجع  ورغباتنا وخماوفنا. 
لي�صا غريبني  الفداء  اإىل  الذي نعي�ش فيه وحاجته  العامل  اأّن  رنا  امل�صيح يذكِّ �صيء يف 
ىل  اإِ الر�صالة: »اذَهبوا  ن�صًطا يف هذه  اأنف�صنا جزًءا  نعترب  اأن  اإىل  ا  اأي�صً عنه، ويدعونا 
دوَنه« )متى 22، 9(. ل اأحد غريب، ول اأحد  رق َوادُعوا ]...[ ُكلَّ َمن جَتِ َمفاِرِق الطُّ

ميكن اأن ي�صعر اأّنه غريب اأو بعيد اأمام هذا احلّب الرحيم.

خربة الر�سل
اإقامة  الّرّب ي�صوع الذي يدعو ويريد  التب�صري ببحث �صغوف عن  يبداأ تاريخ 
اأّول  الر�صل  كان   .)17-12  ،15 يو  )راجع  كان  اأينما  اإن�صان  كّل  مع  �صداقة  حوار 
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»وكاَنِت  به:  التقوا  الّلذين  والوقت  اليوم  حتى  يتذكرون  وكانوا  ذلك،  بلَّغنا  من 
وروؤيته  ي�صوع،  الّرّب  مع  داقة  ال�صّ  .)39  ،1 )يو  ْهر«  الظُّ َبعَد  اِبَعِة  الرَّ َنحَو  اَعُة  ال�صَّ
ي�صفي املر�صى، وياأكل مع اخلطاأة، ويطعم اجلياع، ويقرتب من املهم�صني، ويلم�ش 
التطويبات، ويعّلم بطريقة جديدة  اإىل  النج�صني، ويتماهى مع املحتاجني، ويدعو 
وب�صلطان، ترتك ب�صمة ل متحى، قادرة اأن تثري الّده�صة والفرح الذي ينت�رس جّماًنا، 
ول ميكن احتواوؤه. وكما قال النبي اإرميا، فاإّن هذه اخلربة هي النار امل�صتعلة حل�صوره 
الفّعال يف قلوبنا والتي تدفعنا اإىل حمل الر�صالة، ولو اأّنها تت�صمن يف بع�ش الأحيان 
ت�صحيات وعدم فهم )راجع اإر 20، 7-9(. املحّبة حركة دائمة، وتدفعنا للتحّرك حتى 

ن�صارك يف اأجمل ب�صارة وينبوع رجاء وهو: »َوَجْدنا املَ�صيح« )يو 1، 41(.

لقد  خمتلفة.  تكون  اأن  ميكن  الأ�صياء  اأّن  ومل�صنا  و�صمعنا  راأينا  ي�صوع  مع 
رنا مبيزة اأ�صا�صّية لإن�صانيتنا، غالًبا ما  ن، اليوم بالفعل، الأزمنة امل�صتقبلّية، وذكَّ د�صَّ
ل اإليه اإّل باملحّبة« )ر�صالة بابويّة عامة، نن�صاها: »اأّننا ُخِلقنا ُبغَيَة امللء الذي ل نتو�صّ

Fratelli tutti, 68(. الأزمنة اجلديدة تلهمنا اإمياًنا قادًرا اأن يعطي دفعة للمبادرات وخللق  

و�صعف  �صعفهم  م�صوؤولّية  يتحملوا  اأن  يتعلمون  ون�صاء،  رجال  من  جماعات، 
الآخرين، واأن يعززوا الأخّوة وال�صداقة الجتماعّية )راجع نف�ش املرجع، 67(. ُتظهر 
اجلماعة الكن�صّية جمالها يف كّل مرة تتذكر بامتنان اأّن الّرّب ي�صوع هو الذي اأحّبنا 
اأّوًل )راجع 1 يو 4، 19(. »حمبة الّرّب ي�صوع تفاجئنا، والندها�ش لطبيعتها ل ميكن 
اأن منتلكه اأو نفر�صه على اأحد. ]...[ فقط هكذا ميكن اأن تزهر معجزة املجانّية، 
ن فينا نتيجة تفكري اأو  بذل الذات جّماًنا. حتى الندفاع الإر�صايل ل ميكن اأن يتكوَّ
ح�صابات. اإّن و�صع ذاتنا »يف حالة الإر�صال« هو انعكا�ش حلالة من ال�صكر فينا« 

)ر�صالة اإىل اجلمعّيات الر�صولّية البابوّية، 21 مايو/اأيار 2020(.

ومع ذلك، مل تكن الأوقات �صهلة. بداأ امل�صيحّيون الأوائل حياتهم الإميانّية يف 
بيئة معاديّة و�صعبة. ق�ص�ش تهمي�ش و�صجن كانت تت�صابك مع مقاومة من الداخل 



4

واخلارج، والتي بدت متناق�صة بل منكرة ملا راأوه و�صمعوه، لكن بدًل من اأن يكون 
هذا عقبة اأو �صعوبة كان من املمكن اأن يدفعهم اإىل الن�صحاب اأو النغالق على 
اأنف�صهم، دفعهم اإىل حتويل كّل اإزعاج وممانعة و�صعوبة اإىل فر�صة للر�صالة. اأ�صبحت 
ا مكاًنا متميًزا مل�صح كّل �صيء وكّل اأحد بروح الّرّب ي�صوع.  احلدود والعوائق اأي�صً

رة. ل �صيء ول اأحد كان ميكن اأن يبقى غريًبا عن اإعالن الب�رسى املحرِّ
به  يحتفظ  �صفر  وهو  الر�صل،  اأعمال  �صفر  يف  هذا  لكّل  حّية  �صهادة  لدينا 
التالميذ املر�صلون دائًما قريًبا منهم. اإّنه �صفر يروي كيف انت�رس عطر الإجنيل اأينما 
اأن  الر�صل  اأعمال  �صفر  يعّلمنا  القّد�ش.  الّروح  اإّل  الذي ل مينحه  الفرح  واأثار  مّر، 
نعي�ش ال�صدائد متم�ّصكني بامل�صيح، حتى ين�صج »القتناع باأّن اهلل قادٌر على اأن يعمل 
يف كّل الظروف، حتى و�صط الف�صل الظاهر« واليقني باأّن »من يبذل ذاته وي�صت�صلم 
هلل عن حّب، �صوف ياأتي، بالتاأكيد بالثمر الكثري )راجع يو 15، 5(« )الإر�صاد الر�صويل، 

فرح الإجنيل، 279(.

ا: اللحظة التاريخّية احلالّية لي�صت �صهلة. بّينت حالة اجلائحة  وهكذا نحن اأي�صً
و�صخمت الأمل والَوحدة والفقر واملظامل التي كان الكثريون من قبل يعانون منها، 
واأزالت القناع عن �صعورنا الزائف بالأمان، وعن النق�صامات وال�صتقطابات التي 
متزقنا ب�صمت. وقد اخترب اأكرثنا ه�صا�صًة و�صعًفا، بقدٍر اأكرب، �صعَفهم وه�صا�صَتهم. 
لقد ع�صنا الإحباط وخيبة الأمل والتعب. وحتى مرارة الت�صبه باجلميع، التي ت�صلب 
نا، بل اإِىل ي�صوَع  ىل اأَْنُف�صِ الرجاء، ا�صتطاعت اأن ت�صيطر علينا. ولكننا »ل�ْصنا َنْدعو اإِ
ّب. وما َنحُن اإِلَّ َخَدٌم َلكم ِمن اأَْجِل ي�صوع« )2 قور 4، 5(. لهذا ن�صمع  امل�صيِح الرَّ
�صدى كلمة احلياة يف جماعاتنا ويف عائالتنا يدوي يف قلوبنا ويقول لنا: »اإِنَّه َلي�َش 
ملن  وتعطي  حتمّية،  كّل  التي حتطم  الرجاء  كلمة  اإّنها   .)6 )لو 24،  قام«  بل  هُهنا، 
عن جميع  ب�صكل خالق  والبحث  للوقوف  الالزمتني  واجلراأة  احلرّية  بها،  تاأثروا 
الطرق املمكنة لعي�ش الرحمة التي هي عالمة )مثل الأ�رسار( على قرب اهلل منا، فهو 



5

ل يرتك اأحًدا على جانب الطريق. يف زمن اجلائحة هذا، واأمام جتربة و�صع الأقنعة 
فاإّن  ال�صحّي،  الجتماعي  التباعد  با�صم  الرحمة، وتربيرها،  الالمبالة وعدم  على 
ر�صالة الرحمة ملحة، لتجعل امل�صافات املطلوبة مكاًنا للقاء والرعاّية والتقدم مًعا. 
»ما َراأَينا وما �َصِمْعنا« )ر�صل 4، 20(، الرحمة التي اأعطيت لنا، تتحول اإىل مرجعّية 
وم�صداقّية تتيح لنا ا�صتعادة احلما�ش امل�صرتك خللق »جمتمع فيه انتماء وت�صامن، وله 
�ش الوقت واجلهد واخلريات« )راجع ر�صالة بابويّة عامة، Fratelli tutti, 36(. كلمته  نخ�صّ
اأ�صواأ  النغالق يف  اإىل  تقودنا  التي  الأعذار  يوم وتخل�صنا من  كّل  تفدينا  التي  هي 
ال�صوؤال: »لأي  واأمام  يتغري«.  �صيء  فنقول: »الأمور هي هي، ل  ال�صك،  مواقف 
هدف يجب اأن اأحرم نف�صي من الأمان والراحة وال�رسور اإذا مل اأ�صتطع اأن اأرى اأي 
نتيجة مهمة؟«، يبقى اجلواب نف�صه: »لقد انت�رس ي�صوع امل�صيح على اخلطيئة واملوت 
ا« )راجع الإر�صاد الر�صويل، فرح الإجنيل، 275(  وهو كّلي القدرة. ي�صوع امل�صيح حيٌّ حًقّ
ا اأن نكون اأحياء واإخوة وقادرين على ا�صتقبال هذا الرجاء وم�صاركته.  ويريدنا اأي�صً
الّرّب  قبل  اإىل مر�صلي رجاء، مم�صوحني من  ال�صياق احلايل، هناك حاجة ما�صة  يف 

روا نبويًا اأّن ل اأحد يخل�ش وحده. ي�صوع، قادرين على اأن ُيذكِّ
َن�صَتطيُع  قوتنا: »ل  ا بكّل  اأي�صً نقول نحن  الأوائل،  الر�صل وامل�صيحّيني  ِمثل 
كّل  ما ح�صلنا عليه،  )ر�صل 4، 20(. كّل  �َصِمْعنا«  َراأَينا وما  ما  ِذْكر  كوَت عن  ال�صُّ
اإياه حتى ن�صتثمره ونعطيه جماًنا  اإياه الّرّب ي�صوع يوًما بعد يوم، اأعطانا  ما منحنا 
 ،1 يو   1 )راجع  ي�صوع  ومل�صوا خال�ش  و�صمعوا  راأوا  الذين  الر�صل  ِمثل  لالآخرين. 
1-4(، هكذا نحن ميكننا اليوم اأن نلم�ش ج�صد امل�صيح املتاأمل واملمّجد يف تاريخ 

ال�صك،  يقبل  اجلميع، م�صري رجاٍء ل  للم�صاركة مع  ال�صجاعة،  واأن جند  يوم  كّل 
نحتفظ  اأن  كم�صيحّيني  ميكننا  ل  يرافقنا.  ي�صوع  الّرّب  اأّن  معرفتنا  عن  الناجم 
ة لها قيمة كاملة وعامة لتغيري العامل  بالّرّب ي�صوع لأنف�صنا: ر�صالة الكني�صة املب�رسِّ

باخلليقة. والعناّية 
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دعوة لكّل واحٍد منا
َن�صَتطيُع  فال  َنحُن  ا  »اأَمَّ ال�صنة،  لهذه  العاملي  الإر�صايل  اليوم  مو�صوع  اإّن 
منا  واحٍد  لكّل  دعوة  هو  )ر�صل 4، 20(،  �َصِمْعنا«  وما  َراأَينا  ما  ِذْكر  عن  كوَت  ال�صُّ
تزال  ول  كانت  الر�صالة  هذه  قلوبنا.  يف  نحمله  مبا  َف  ولنعرِّ امل�صوؤولّية«  »لتويل 
ال�صاد�ش،  بول�ش  البابا  )القدي�ش  الب�صارة«  اأجل  من  »فالكني�صة موجودة  الكني�صة:  هويّة 
والقدرة  النبوءة  وتفقد  الإميانّية  حياتنا  ت�صعف   .)14 الإجنيل،  اإعالن  الر�صويل،  الإر�صاد 

على الندها�ش وال�صكر اإذا عزلنا اأنف�صنا اأفراًدا اأو جمموعات �صغرية. حياة الإميان 
بحكم ديناميكيتها تتطلب انفتاًحا متزايًدا قادًرا على الو�صول اإىل اجلميع ومعانقة 
امل�صيحّيون الأوائل يف جتربة النغالق وتكوين نخبة، بل جذبهم  اجلميع. مل يقع 
مبا  و�صهدوا  ال�صعوب  بني  فذهبوا  لهم،  قدمها  التي  اجلديدة  واحلياة  ي�صوع  الّرّب 
َمن  ونبِل  وامتنان  بكرم  ذلك  فعلوا  قريب.  اهلل  ملكوت  اإّن  وهو:  و�صمعوا،  راأوا 
كان يزرع ويعرف اأّن الآخرين �صياأكلون ثمار التزامهم وت�صحيتهم. لذلك ي�رّسين 
هم �صعًفا، واأقلُّهم مواهب، واأكرُثهم جراًحا، ميكن اأن  اأن اأفكر يف اأّنه »حتى اأ�صدُّ
باأن  للخري  دائًما  ن�صمح  اأن  علينا  لأّنه  ة،  اخلا�صّ بطريقتهم  ا  اأي�صً ]مر�صلني[  يكونوا 
ينت�رس، حتى ولو رافق ذلك كثري من ال�صعف« )راجع الإر�صاد الر�صويل، ما بعد ال�صينود�ش، 

امل�صيح يحيا، 239(.

يف اليوم الإر�صايل العاملي، الذي ُيحتفل به كّل �صنة يف الأحد ما قبل الأخري 
من �صهر ت�رسين الأّول/اأكتوبر، نتذكر �صاكرين جميع الأ�صخا�ش الذين ي�صاعدوننا، 
اأ�صخياء  باأن نكون ر�صاًل  املعمودّية،  املبني على  التزامنا  اأن جنّدد  ب�صهادة حياتهم، 
وفرحني لالإجنيل. نتذكر ب�صكٍل خا�ش الذين متكنوا من النطالق وتركوا الأر�ش 
كّل  اإىل  خوف،  ودون  تاأخري  دون  َل،  َي�صِ اأن  من  الإجنيل  يتمكن  حتى  والعائلة 

ال�صعوب واملدن حيث نفو�ش كثرية تنتظر عط�صى للربكة.
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اإّن التاأمل يف �صهادتهم الإر�صالّية يحثنا على اأن نت�صجع واأن ن�صّلي باإحلاح واأن 
َل َعَمَلًة اإِىل َح�صاِده« )لو 10، 2(. يف الواقع، نحن  اد اأَن ُير�صِ نقول »ا�صاأَلوا َربَّ احَل�صَ
ندرك اأّن الدعوة اإىل الر�صالة لي�صت �صيًئا من املا�صي اأو ذكرى رومان�صّية لأوقات 
اأخرى. يحتاج ي�صوع اليوم اإىل قلوب قادرة اأن تعي�ش الدعوة كق�صة حّب حقيقية، 
مما يجعلهم يذهبون اإىل اأطراف العامل وي�صبحون ر�صاًل واأدوات رحمة. وهي دعوة 
يوجهها ي�صوع اإىل اجلميع، واإن مل يكن بنف�ش الطريقة. لنتذكر اأّن هناك �صواحي 
ا جانب من جوانب النفتاح  قريبة منا، يف و�صط املدينة، اأو يف عائلتنا. هناك اأي�صً
العاملي للحّب، لي�ش جغرافيًّا بل هو وجودّي. من املهم دائًما، ولكن ب�صكل خا�ش 
َل اإىل الذين  يف اأوقات اجلائحة هذه، اأن نزيد القدرة اليومّية لتو�صيع دائرتنا، واأن َن�صِ
ل ن�صعر تلقائًيا باأنهم جزء من »عامل اهتماماتنا«، على الّرغم من قربهم منا )راجع 
ر�صالة بابوّية عامة، Fratelli tutti, 97(. اإّن عي�ش الر�صالة يعني اأن جنازف يف تنمّية نف�ش 

ا اأخي واأختي.  م�صاعر امل�صيح ي�صوع، واأن نوؤمن معه باأّن من يعي�ش بجانبي هو اأي�صً
ليوقظ حّبه الرحيم قلوبنا ويجعلنا جميًعا تالميذ مر�صلني.

لُتنمي مرمي، التلميذة املر�صلة الأوىل، الرغبة يف جميع املعمّدين حتى يكونوا 
ملًحا ونوًرا يف اأرا�صينا )راجع متى 5، 14-13(.

اأُعطَي يف روما، قرب القدي�ش يوحنا يف الالتران، يوم 6 يناير/كانون الثاين 
2021، يف احتفال عيد ظهور الّرّب ي�صوع.

© جميع احلقوق حمفوظة – حا�رسة الفاتيكان 2021
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كلمة غبطة البطريرك پيريباتي�ستا پيت�ساباال
مبناسبة اليوم اإلرسالي العـاملـي

واجبنا نحن كنائس األرض املقدسة أن نتذّكر املرسلني في العالم.
في الواقع، نحن الكنيسة التي انتشرت منها البشارة.

العاملي، ن�صهد  الر�صالة  اليوم الأحد، الذي حتتفل فيه الكني�صة بيوم  اإجنيل  يف 
الف�صح يف  عيد  اأحداث  �صتتبعها  والتي  مرق�ش،  اإجنيل  الأخرية يف  ي�صوع  معجزة 

اأور�صليم. مو�صوع الن�ّش هو »اأن ترى«.

للقاء  يتوق  من  لكل  منوذج  هو  اأريحا،  من  واملت�صّول  الأعمى  بارتيماو�ش 
التالميذ  بانزعاج  يهتم  ول  للم�صاعدة،  طلًبا  وي�رسخ  مير،  وهو  ي�صمعه  ي�صوع. 
واجلموع، لأنه يريد اأن يتحّدث اإىل ي�صوع الذي �صيفتح عينيه، و�صوف ي�صتمع اإليه 
ويخُل�ش: »اذهب، اإميانك قد خل�صك«. يتعرف هذا الرجل بالفعل على ي�صوع، 
لأنه يدعوه با�صمه: »يا ابن داود، ارحمني!«، لكنه ل ي�صتطيع بعد اأن يراه بعينيه، 
الو�صيلة الأوىل لبلوغ املعرفة واخلربة. اإن اختبار اللقاء مع ي�صوع يفتح اأعيننا وي�صمح 

لنا بروؤية كل �صيء كما لو كان جديًدا.

مل  فهو  الهتمام،  ي�صتحق  بارتيماو�ش  يكن  مل  والتالميذ  للح�صد  بالن�صبة 
مرة  نرى  لكننا  الطيبني.  النا�ش  ح�صد  من  يكن  مل  املجموعة،  من  جزًءا  يكن 
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اأخرى اأن مفتاح اخلال�ش هو الإميان. بالن�صبة لي�صوع، ميكن لأي �صخ�ش، حتى 
اأولئك الذين ُي�صتبعدون عادة من املجتمع، اأن يخل�صوا. الإميان مفتوح للجميع، 
من  اأقوى  اإمياًنا  يوؤمنون  يوؤمنوا،  اأن  نتوقع  ل  الذين  الأ�صخا�ش  يكون  ما  وغالًبا 
غريهم. والإميان ياأتي من اإدراك من هو ي�صوع ومن الثقة يف اأن لديه القدرة على 

امل�صاعدة.

ا. لكّل اإن�صان احلّق يف لقاء ي�صوع.  الإميان عطية معطاة للجميع، لكنه حقٌّ اأي�صً
الذي  ال�صوؤال  داود.  لبن  لل�صهادة  املعمودية،  من خالل  مدعو  منا،  واحد  وكل 
طرحه ي�صوع على بارتيماو�ش، الكني�صة مدّعوة اليوم اأن ت�صاأله لكّل رجل وامراأة 

يف العامل: »ماذا تريدين اأن اأفعل من اأجلك؟«.

املكّر�صني  املر�صلني،  من  العديد  حياة  وراء  يكمن  الذي  ال�صوؤال  هو  هذا 
والعلمانيني. نفو�ٌش تق�صي يف خدمة �صعوب العامل كّله، وخا�صة بالن�صبة للكثريين 
من بارتيماو�ش اليوم، اأولئك الذين ل ي�صتطيعون الو�صول اإىل حياة كرمية، لكنهم 
جمربون على حياة املت�صّولني، بكل معنى الكلمة. هوؤلء املب�رّسون، هم اأنا�ٌش يذهبون 
ويبدون يف  احتياجاتهم،  مل�صاعدتهم ودعمهم يف  الفقراء،  مع  ليكونوا  العامل  اإىل 
جميع اأن�صطتهم كَمن ي�صاألون: »ماذا ميكنني اأن اأفعل من اأجلك؟«. وكما حدث 
يف  وحيدين  هم  الذين  اأولئك  حياة  لي�صيئوا  ذواتهم  بذلوا  فقد  لبارتيماو�ش، 
امل�صت�صفيات واملدار�ش والأن�صطة على اختالف اأنواعها. اإنهم يعملون، ويعملون 
بجّد حتى يتّم منح كّل رجل وامراأة الكرامة والنور، واأكرب حاجة لهم هي احلاجة 
هو  منا  واحد  كّل  باأن  العرتاف  تعني  �صخ�ش  كل  اإىل  الكرامة  واإعادة  لي�صوع. 

�صورة للم�صيح واأّن لكّل �صخ�ش احلق يف اأن ُتفتح عيناه ويتعّرف عليه.

احتفاًل بيوم الر�صالة يف الكني�صة باأكملها، ن�صلي اليوم من اأجل اأولئك الذين 
وال�صالم  العدالة  اأجل  من  يعملون  العامل،  يف  لي�صوع  لي�صهدوا  حياتهم  يق�صون 
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لي�ش  وهذا  ديارهم،  عن  بعيدون  اإنهم  خملوق.  كل  واحرتام  اإن�صان  كل  وكرامة 
مفهوًما دائًما، يف املواقف ال�صعبة، وغالًبا ما يتعر�صون لال�صطهاد، وحتى اليوم، 
ُقتل و�ُصجن اأو ُخطف عدد قليل منهم. كل هذا فقط لأنهم يرغبون يف اأن ي�صهدوا 

لي�صوع يف العامل، بخا�صة يف اأكرث مناطق العامل كاآبة.

الكني�صة منت�رسة يف جميع  اإذا كانت  اإىل �صالتنا وامتناننا، لأنه  اإنهم بحاجة 
ا مل�صاعدتهم يف  اأنحاء العامل اليوم، فنحن مدينون لهم بذلك. ولكننا مدعوون اأي�صً

ر�صالتهم، ودعمها بت�صامننا امللمو�ش.

واجبنا نحن كنائ�ش الأر�ش املقد�صة اأن نتذّكر املر�صلني يف العامل. يف الواقع، 
من  عندنا،  من  هنا،  من  �صيء  كل  بداأ  الب�صارة.  منها  انت�رست  التي  الكني�صة  نحن 
نريد ذلك  اليوم  اأوًل. وحتى  هنا  ا�صُتقِبل  امل�صيح، لأنه  اليوم  العامل  يعرف  اأر�صنا. 
امل�صيح، ب�صلواتنا وت�صامننا،  انت�رس اخلال�ش، وحيث عا�ش  حتديًدا من هنا، حيث 
وم�صاعدة  وال�صالم  العدالة  عن  والدفاع  ودعمه  الإعالن  هذا  تغذية  يف  ن�صتمر 

اأولئك الذين يذيعونها يف العامل اأجمع.

+ پيريباتي�ستا پيت�ساباال
بطريرك القد�ش لالتني

bd ca
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تعميق بيبلّي والهوتّي

ال ميكننا أن نصمت

)اأع 4، 20(. هذا هو  راأينا و�صمعنا«  مبا  نتحّدث  اأن  اإل  »اأما نحن فال ميكننا 
ي�صوع«  »با�صم  ويوحنا  بطر�ش  �صفى  للر�صالت. حني  العاملّي  الأ�صبوع  مو�صوع 
)اأع 3، 6( رجاًل ك�صيًحا عند باب هيكل اأور�صليم املعروف بالباب اجلميل، منعتهما 

ال�صلطات الدينّية ب�صكل جازم اأن »ينطقا اأو يعّلما با�صم ي�صوع« )اأع 4، 18( فاأجاب 
بطر�ش ويوحنا: »هل احلّق عند اهلل اأن نطيعكم اأم اأن نطيَع اهلل؟ اأما نحن فال ميكننا 

اإل اأن نتحّدث مبا راأينا و�صمعنا« )اأع 4، 20-19(.

املقطع.  هذا  نفهم  مهم كي  الر�صل  اأعمال  كتاب  فيه  ُكتب  الذي  الإطار  اإن 
اإىل الهتمام املُعطى لنت�صار كلمة اهلل ول�صهادة امل�صيحّيني يف اجليلني  دعونا ننتبه 

الأوليني.

االإطــار
ُقب�ش على بطر�ش ويوحنا وو�صعا يف ال�صجن. وعندما  بعد �صفاء الك�صيح، 
واآيات  �صفاءات  الرّب  ي�صنع  كي  معهم  و�صّلوا  اأ�صحابهما  اإىل  عادوا  ُحّررا، 
)اأع 4، 29( وهذا  يعلنوا »الكلمة بكّل جراأة«  ا كي  اأي�صً القوة  وعجائب. وطلبوا 
الر�صل  اأعمال  اإطار  لنا  ويبنّي   .)31  ،4 )اأع  ال�صالة  نهاية  يف  الفور  على  حتّقق  ما 
العام كيف ي�صهد الروح القد�ش للم�صيح وي�صتويل على املوؤمنني ويوؤّكد اأن ي�صوع 
العاملي  اليوم  مبنا�صبة  ر�صالته  يف   .)6  ،5 يو   1 و   26  ،15 )يو  الآب  من  املُر�صل  هو 
للر�صالت يف 24 ت�رسين الأول 2021، ي�صري البابا ب�صاأن اإعالن الإجنيل املحّرر 
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الذي  الكتاب  الر�صل،  اأعمال  �صهادة حّية عن كّل ذلك يف كتاب  لنا  »اإن  قائال: 
يحتفظ به التالميذ املر�صلون دائًما معهم. اإنه الكتاب الذي يروي كيف فاح عطر 
فكتاب  اإياه.  يعطينا  اأن  وحَده  القد�ش  للروح  ميكن  الذي  الفرح  فاأ�صاع  الإجنيل 
اأعمال الر�صل يعّلمنا كيف نعي�ش املحن متم�ّصكني بامل�صيح...« ولوقا يروي ق�صة 
�صهوده.  ي�صتمر عرب  ي�صوع  فعل  اأن  ي�صوع ويوؤّكد  ق�صة  اأن روى  بعد  الر�صل  عن 

ا ق�صة ال�صهود. والوحي ي�صمل اأي�صً

تتّمة اجنيل لوقا
يجمع لوقا يف كتاَبيه الذين يهديهما اإىل تيوفيلو�ش )تيو-فيلو�ش اأي �صديق اهلل( 
اجلزئني لعمٍل واحد عن �صعود ي�صوع )لو 24، 50-53 و اأع 1، 6-11(. فال�صعود 
�صيتاأّكد  عينه.  الوقت  غيابه يف  وتثبيت  لي�صوع  املجد  ذروة  عينه  الوقت  يعني يف 
تيوفيلو�ش من �صالبة التعليم و�صحة الأقوال )لو 1، 4( ويعمل على متويل هذا العمل 

ون�رسه. وت�صتمع ال�صعوب للخال�ش الذي اأر�صله اهلل لها )اأع 28، 28(.

كتب لوقا كتاًبا يجمع يف الوقت نف�صه ال�صرية الذاتية )الإجنيل( وكتاب تاريخ 
)اأعمال الر�صل( كي يقّدم احلركة امل�صيحّية كرواية تاأ�صي�صّية متاًما كق�صة اآدم وحواء 
)تك 2-3( ودعوة اإبراهيم )تك 12( اأو عبور بحر الق�صب )خر 14(. وميكن تق�صيم 

)اأع 15،  الوثنّيني  )اأع 1، 1-15، 35( وتب�صري  اليهود  الر�صالة مع  اإىل جزئني:  العمل 
.)31 ،28-36

�سهود من اأور�سليم حتى روما
بول�ش  ودورة  )اأع 12-1(  بطر�ش  دورة  الر�صل  اأعمال  ن�ش  منّيز يف  اأن  ميكن 
القوة،  ويهبكم  عليكم  يحّل  »الروح  الرواية:  ترتيب  مفتاح  وهذا   .)28-13 )اأع 

وتكونون يل �صهوًدا يف اأور�صليم واليهودّية كّلها وال�صامرة، حّتى اأقا�صي الأر�ش« 
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الروح  انتظار  اإىل عدة مراحل ومنها  الرتتيب اجلغرايف،  ن�صري يف هذا  )اأع 1، 8(. 

القد�ش )اأع 1، 1-26(، جماعة اأور�صليم املجتمعة حول الإثني ع�رس )اأع 2، 1-8، 1اأ( 
ور�صالة بول�ش )اأع 15، 36-21، 14( وم�صواره من اأور�صليم اإىل روما.

ال�سهادة يف قلب التقليد الالهوتّي
ميكن للبيان الكرازي املوجود يف خطابات بطر�ش وخطابات بول�ش اأن ُيخت�رس 
على ال�صكل التايل: اإن ي�صوع الذي قتلتموه واأقامه اهلل هو اإله ا�رسائيل الذي رفعه اهلل 
ونحن �صهود على ذلك. لقد �صهد اهلل لبنه وختم بختمه حقيقة ما قاله وفعله )يو 
3، 11 و5، 32.37 ويو 8، 18 و1يو 5، 9(. وي�صهد البن لالآب بك�صفه لالإن�صانّية )يو 

1، 7.19 و3، 11.32 و18، 37(. وحتتل اخلطابات وعددها اأربعة وع�رسين اأكرث من 

ثلث كتاب اأعمال الر�صل.

خطابات ر�ساليّة
يف�رّس الر�صل الأحداث بربطها مبخّطط اهلل. فـ "نحن" التي ي�صتعملها الكاتب 
هي طريقة واأ�صلوب ق�ص�صّي يوؤكّدان م�صداقّية الرواية. وي�صّدد الراوي على انتمائه 

اإىل احللقة ال�صيقة لبول�ش، ال�صاهد الكبري واملر�صل ال�صتثنائّي.

مرتبطة   )48  ،24 ولو   10  ،1 و2تيم   41 و10،   33  ،4 و   8  ،1 )اأع  ي�صوع  فقيامة 
اهلل  عمل  على  الكني�صة  منو  وي�صتند  كلمته.  وانت�صار  اهلل  بمخّطط  اأ�صا�صي  ب�صكل 
ببع�ش.  بع�صهم  مرتبطون  وال�صهود  وال�صخ�صّيات  ا�صتمراريّة.  لهوت  مظهًرا 
هكذا تظهر �صهادة ا�صطفانو�ش من�صوخة على موت ي�صوع )اأع 7، 55-60 ولو 23، 
34-36(. وهناك رابط قوّي بني ي�صوع وبطر�ش وبول�ش. فهذين الأخريين ي�صفيان 

كما �صفى ي�صوع )لو 5، 18-25 و اأع 3، 1-8 و14، 8-10( ويِعظان ويحتمالن عداوة 
اليهود مثله ويتاأمّلان وُيهّددان باملوت )اأع 12، 21(. ويخ�صع بول�ش للمحاكمة مثل 



14

بطريقة عجائبّية  بطر�ش وبول�ش  يخُل�ش  نهاية حياتهما،  )اأع 21-26( ويف  ي�صوع 
متاًما مثل املعّلم )اأع 12، 6-17 و24، 27- 28، 6(. فهناك م�صري مت�صابه بني امل�صيح 

و�صهوده.

مهمة يجب اإمتامها اليوم
يوؤّدي لوقا عمل موؤّرخ يف كتابه. ففي ختامه يرّكز ي�صوع انتباه تالميذه على 
التي  والأوقات  الأزمنة  تعرفوا  اأن  عليكم  »لي�ش  يتّموها:  اأن  عليهم  التي  املهمة 
حّددها الآب ب�صلطانه ولكن الروح القد�ش يحّل عليكم ويهبكم القّوة وتكونون 
يل �صهوًدا« )لو 1، 7 و2، 1 و 3، 15(. فعلى اإميان التالميذ اأن يتحّرك باجتاه ال�صهادة 
الثاين ل  ال�صعود واملجيء  بّد من وقٍت بني  الزمان. ل  اأن يعطوها يف  التي عليهم 
الكلمة.  ن�رس  اأجل  من  بالعمل  بل  امللكوت  جميء  بانتظار  فقط  الأمانة  فيه  تكون 

فالأمر يتعّلق بالوقت احلا�رس وبامل�صتقبل وبوقت الكني�صة وبال�صهادة وبالر�صالة.

ال ي�سعنا اأن ن�سمت
الأّولون  التالميذ  راأى  فماذا  و�صمعنا«.  راأينا  مبا  نتحّدث  اأن  اإل  ميكننا  »ل 
وال�صهود الأّولون وماذا �صمعوا؟ لقد كتب لوقا كاأّي موؤّرخ من وجهة نظر حمّددة 

وا�صًعا ن�صب عينيه املعلومات التي اختارها.

قراءة الهوتيّة للتاريخ
تف�صريها  من  بّد  ل  اأحداًثا  بل  خاًما«  »اأحداًثا  هناك  لي�ش  للموؤّرخ،  بالن�صبة 
مبّيًنا  لهوتّية  بقراءة  لوقا  يقوم  هكذا  متعّددة.  نظر  وجهات  من  انطالًقا  وربطها 
كيف يقود اهلل ذويه ويو�صل الإجنيل اإىل الوثنيني. فالطريق من اأور�صليم )اأع 1( اإىل 
بول�ش  ي�صنع  للوقا،  بالن�صبة  العامل.  على  اهلل  كلمة  انفتاح  اإىل  ترمز   )28 )اأع  روما 



15

بني  من  القائم  اأعلنه  الذي  اهلل  خمّطط  بلوغ  اإنه  لة.  املف�صّ و�صيلته  الكلمة  هذه  من 
الأموات )اأع 1، 8( وحّققه فيلب�ش تدريجًيا )اأع 8( ثم بطر�ش )اأع 10-11( وبول�ش 
ا  وخ�صو�صً بطر�ش  ر�صالة  خالل  من  امل�صيحّية  �صمولّية  لوقا  ويوؤّكد   .)28-13 )اأع 

ر�صالة بول�ش. بالن�صبة للوقا، يندرج دخول غري اليهود يف اخلال�ش يف منطق تاريخ 
اإله  لهوتّية:  ا�صتمرارّية  وامل�صيحّية  اليهودّية  فبني  ا�رسائيل.  مع  بداأ  الذي  اخلال�ش 
من  التوبة  اإىل  اليوم  ويدعو  الأموات  بني  من  ي�صوع  اأقام  الذي  هو  نف�صه  اإ�رسائيل 
خالل الإجنيل )اأع 2، 22-36 و 3، 13-26 و 4، 9-12 و 7، 2-53(. من الآن ف�صاعًدا 
متتّد النعمة التي يهبها ي�صوع اإىل كل من يوؤمن )اأع 13، 39(. و�صعب اهلل الذي يتكّون 
حول ا�صم ي�صوع امل�صيح يتاأّلف من اليهود وغري اليهود، املدعوين جميًعا اإىل عي�ش 

الأخّوة امل�صيحّية.

التكّلم عن ي�سوع والعمل با�سمه
يوازي ال�صم هنا �صخ�ش ي�صوع امل�صيح القائم من بني الأموات نف�صه. فهو 
ال�صم الذي يحمل اخلال�ش للب�رس والذي لي�صت العجائب اإل �صورة له. فالأجل 
هذا ال�صم يتاأمّل الر�صل )اأع 5، 41 و 21، 13(، به يعتمد املوؤمنون »توبوا وليعتمد كّل 
واحد منكم با�صم ي�صوع امل�صيح فُتغفر خطاياكم وُينعم عليكم بالروح القد�ش« )اأع 
2، 38(. وال�صم املعطى ي�صوع، امل�صلوب والقائم من بني الأموات هو فوق كّل 

ا�صم )يف 2، 9 واأع 3، 16 و 4، 12(، هو الذي يجب اإعالنه. والإميان بي�صوع �رسورّي 
ل�صنع املعجزات )اأع 3، 5 و لو 17، 6 و 1كور 12، 9 و 13، 2(. وي�صري حدث العن�رسة 
اعتماد  الروح  ويثري  )اأع 2، 11-5(  ال�صعوب  بني جميع  الكلمة  اإعالن  اإىل  م�صبًقا 
اخل�صّي الثيوبّي يف ال�صامرة )اأع 8، 26-40(. وَي�صقط حاجز الطاهر والنج�ش الذي 
القد�ش على  الروح  ا�صتوىل  اللقاء بني بطر�ش وكرنيليو�ش حيث  �صنة يف  األف  دام 

جميع احلا�رسين داعًيا اإىل منحهم املعمودّية )اأع 10، 47(.
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بطر�س وبول�س، �سهود ال مفّر منهما
يظهر بول�ش ب�صكل اأ�صا�ش ك�صاهد يف اأعمال الر�صل )1كور 9، 1 و غل 1،1(. 
يبتعد يف زمانه )ال�صنوات 80( عن حقبة بول�ش )ال�صنوات 50(  فالكاتب الذي 
هو من بيئة تدير اإرث بول�ش الر�صول وتثّمن انتماءه املزدوج اإىل اليهودّية وامل�صيحّية 
اإن�صان يوؤمن )اأع 10، 34 و 13، 38(. فالنعمة  ونعمة امل�صيح والتربير املمنوح لكل 
�صت كرازة بول�ش  متّر من الآن ف�صاعًدا عرب ال�صعب اجلديد الذي دعته الكلمة. تعرَّ
)اأع 13، 38و 17، 3 و 26، 23( الر�صول لال�صطهاد وعدم الأمان )اأع 9، 21-13(. 

وتنطلق الكلمة من اأور�صليم اإىل روما م�صرية اإىل اأن خال�ش اهلل يطال جميع ال�صعوب 
)لو 3، 6 و اأع 28، 28(. ويغر�ش بول�ش وبطر�ش الإجنيل والكني�صة يف اأقا�صي الأر�ش 

انطالًقا من روما. فمنذ الآن، ل بد من الرتكيز على هبة اخلال�ش وا�صتنادها على 
يقني القيامة )اأع 2، 23 و 3، 14 و 7، 52 و 13، 27-31(، هبة اخلال�ش املقرتحة على 

اجلميع.

اأقامه اهلل من بني االأموات
ماذا ميكننا اأن نقرتح كمحاور للتن�صيط انطالًقا من مو�صوع الر�صالة البابويّة؟ 

تف�صيل ال�صهادة؟ نعم، ولكن مباذا ن�صهد؟ 

مع املوؤّرخ لوقا، لن�صهد للم�صيح املائت والقائم من بني الأموات )1كور 1، 18-
25 ولو 24، 36-43(. ول يتعّلق الأمر مع ذلك بالهوت املجد. يف الواقع، يتعّر�ش 

َحَملة الإجنيل بدون انقطاع للقلق والإهانة واملثول اأمام املحاكم وال�رسب... ولكن 
اهلل يحميهم ويحّول بوؤ�صهم اإىل حمن )2 تيم 1، 8(. يلتزم �صاهد امل�صيح �صخ�صّيا ويقبل 

بجميع النتائج وبخا�صة بال�صطهادات.
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كي نُفهم ا�سم ي�سوع
امل�صيحّية  بني  لوقا  ميّيزه  الذي  والنقطاع  ال�صتمرارية  بني  الف�صل  يجب  ل 
واليهوديّة، بني اجلذور اليهودّية للكني�صة وانت�صار الإجنيل اجلغرايّف. ما هي املواقف 
الر�صولية التي ينبغي علينا اأن نكت�صبها كي نقرتح على معا�رسينا ا�صًما لي�صوع )»اهلل 
يخّل�ش«( يفهمونه، ا�صًما مرتبًطا بانتظارات اخلال�ش التي لديهم؟ يكتب بول�ش: 
عن  هني  منزَّ واحد،  وفكٍر  واحد  وقلٍب  واحدة  وحمّبة  واحد  راأي  على  »كونوا 
التحّزب والتباهي... متوا�صعني يف تف�صيل الآخرين على اأنف�صكم... فت�رسفوا اإذا 

فيما بينكم على هذا النحو كما تفعلون للم�صيح« )يف 2، 11-2(.

�سهوًدا للم�سيح، لنتكّلم عنه ونت�رصّف با�سمه
الأمني«  »ال�صاهد  امل�صيح  عن  نقوله  ما  خالل  من  �صهود  نحن  كم�صيحيني، 
فرن�صي�ش  البابا  يدعونا  نفعله.  ما  من خالل  كما  و كول 1، 24(  و 3، 14   5 )روؤ 1، 

لنعي�ش مع اجلميع »جمانّية الخّوة« )كلنا اإخوة، رقم 140( لأن اهلل الذي ظهر بي�صوع 
امل�صيح »يعطي جماًنا حتى اأنه ي�صاعد الذين لي�صوا له اأمناء« )كلنا اإخوة، رقم 140(. نحن 
مدعّوون لن�صهد للرّب ي�صوع، حلّب اهلل الذي ظهر يف عاملنا )متى 5، 45 و 10، 8(. 
لنعِط الكني�صة اإًذا الو�صائل الالزمة كي ت�صتمر يف كّل مكان، يف اقرتاح امل�صيح جماًنا 

على جميع الكائنات الب�رسّية.

bd ca
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األحد الثالثون من زمن السنة

• القراءة الأوىل، • املزمور، • القراءة الثانية، • الإجنيل

)9-7 :31( قراءة من �سفر اإرميا النبي 

اأَ�صِمعوا  ِلَراأ�ِش اٱلأَُم.  ِلَيعقوَب ِبَفَرح، َواٱ�صَهلوا  وا  ّب: »َرمنِّ اٱلرَّ َفاإِنَُّه َهَكذا قاَل 
ّب، �َصعَبَك«. َو�َصبِّحوا َوقولوا: َخلِّ�ش، اأَيُّها اٱلرَّ

وفيهِم  الأَر�ش؛  اأَْطراِف  ِمن  واأَجَمُعُهم  مال،  ال�صَّ اأَر�ِش  ِمن  اأُعيُدُهم  »هاَءَنذا 
الأَْعمى والأَعَرج، احُلْبلى والواِلَدُة َجميًعا: َجمٌع َعظيٌم َيرِجعوَن اإىِل ُهنا.

ُهم َلدى اأَنهاِر امِلياِه يف َطريٍق  ِّعون؛ واأُ�َصريِّ َياأتون باكني، واأُْهديهم، َوُهم ُمَت�رسَ
ب. - كالم الرَّ ُم�صَتقيم، َحيُث ل َيعرُثون؛ ِلأَينِّ اأٌَب لإِ�رْسائيل، واأَفرائيُم بكٌر يل«. 

)1-2اأب، 2ج د-3، 5-4، 6( �سفر املزامري )125( 
بُّ �َصبايانا ِعنَدما اأَعاَد اٱلرَّ  )1

ُكّنا ِمثَل َمن َيَروَن اٱلأَحالم  
حيَنذاَك َعال ُثغوَرنا اٱلإِبِت�صام  
َواٱنَطَلَقت ِباٱلإِن�صاِد َحناِجُرنا  

ِعنَد ذاَك راَحِت اٱلأَُمُ َتقول:  )2
نَع اٱجَلليل« بُّ َهوؤلِء اٱل�صُّ »َقد اآتى اٱلرَّ  

نَع اٱجَلليل بُّ اٱل�صُّ اأََجل، اآتانا اٱلرَّ  
رنا �رُسورا َف�رُسِ  

، اأَِعد َمن كان ِمّنا اأَ�صريا بُّ اأَيُّها اٱلرَّ  )3
يول َكما َتعوُد اإِىل اٱجَلنوِب اٱل�صُّ  

اأَلَّذيَن َيزَرعوَن َوُهم َيبكون  
دون دوَن َوُهم ُين�صِ َيح�صُ  

اأَلَّذي َيغدو باِكيا  )4
َيحِمُل اٱلُبذوَر اٱلَّتي َيزَرُعها  

ا َيروُح ُمَغنِّيا اإِمنَّ  
َيحِمُل اٱحُلَزَم اٱلَّتي َيقَلُعها  
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)6-1: 5( قراءة من الر�سالة اإىل العربانينّي 
َب  َلِتِهم ِباٱهلل، ِلُيَقرِّ اإِنَّ ُكلَّ َحرٍب ُيوؤَخُذ ِمن َبنِي اٱلّنا�ِش َوُيقاُم ِمن اأَجِل اٱلّنا�ِش يف �صِ
ُهَو  ِلأَنَُّه  اّلني،  اٱل�صّ اٱجُلّهاِل  َعلى  ُي�صِفَق  اأَن  َوِبِو�صِعِه  ِللَخطايا.  َكّفاَرًة  َوَذباِئَح  َقرابنَي 
طاياه، َكما  َب َكّفاَرًة خِلَ عِف اأَن ُيَقرِّ عف. َفَعَليِه ِمن اأَجِل َذِلَك اٱل�صُّ ُه ُمَت�رَسِبٌل ِباٱل�صُّ َنف�صُ
ِه َهذا اٱملَقام، َبل َمن َدعاُه اٱهلُل  عب. َوما ِمن اأََحٍد َيَتَوىّل ِبَنف�صِ طايا اٱل�صَّ ُب َكّفاَرًة خِلَ ُيَقرِّ

َكما َدعا هارون.
ِمَن  اٱملَجَد  َتَلّقى َهذا  َبل  ُه َحرًبا،  َنف�صَ اٱملَجَد فَيجَعَل  َينَتِحِل  مَل  اٱملَ�صيُح  َوَكَذِلَك 
اٱلَّذي قاَل َلُه: »اأَنَت اٱبني، َواأَنا اٱلَيوَم َوَلدُتَك«. َوقاَل َلُه يف َمكاٍن اآَخر: »اأَنَت كاِهٌن 
ب. - كالم الرَّ ِلالأََبِد َعلى ُرتَبِة َملكي�صاَدق«. 

)52-46 :10(  ف�سل من ب�سارة القّدي�س مرق�س االإجنيل الر�سول 
مان: يف َذِلَك اٱلزَّ

َوَبيَنما َي�صوُع خاِرٌج ِمن اأَريحا، َوَمَعُه َتالميُذُه َوَجمٌع َكثري، كاَن اٱبُن تيماُو�ُش 
ِباأَنَُّه  �َصِمَع  َفلّما  َي�صَتعطي.  ريِق  اٱلطَّ جاِنِب  َعلى  جاِل�ًصا  اٱلأَعمى  َبرتيماُو�ُش(  )َوُهَو 
اأُنا�ٌش  َفاٱَنَتَهَرُه  َي�صوع!«  يا  داُود،  اٱبَن  يا  »ُرحماَك،  َي�صيح:  اأََخَذ  ّي،  اٱلّنا�رسِ َي�صوُع 

ياح: »ُرحماَك، يا اٱبَن داُود!«. َكثريوَن ِلَي�صُكت، َف�صاَح اأَ�َصدَّ اٱل�صِّ
د َوُقم! َفاإِنَُّه  دَّ َفَوَقَف َي�صوع، َوقال: »اأُدعوُه«. َفَدعوا اٱلأَعمى، َوقالوا َلُه: »َت�صَ
َيدعوك«. َفاأَلقى َعنُه ِرداَءُه، َوَوَثَب َوجاَء اإِىل َي�صوع. َفقاَل َلُه َي�صوع: »ماذا ُتريُد اأَن 

اأَ�صَنَع َلَك؟«
.» قاَل َلُه اٱلأَعمى: »رابوين، اأَن اأُب�رسِ

يف  َوَتِبَعُه  َوقِتِه  ِمن   َ َفاأَب�رسَ َك«.  َخلَّ�صَ اإمياُنَك  »اإِذَهب!  َي�صوع:  َلُه  َفقاَل 
ب. - كالم الرَّ ريق.  اٱلطَّ
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ن�سو�س القراءات الليتورجيّة الر�سميّة: املزامري بح�سب طبعة القد�س الثانية )1982( © وما تبّقى بح�سب 
طبعة دار امل�رصق بريوت الثامنة © )1982(

مالحظات للعظة
مو�صوع اأحد الإر�صاليات العاملي لهذا العام هو اقتبا�ش من اأعمال الر�صل الذي   -
ُيعترب »كتاب الر�صالة«. اختار البابا فرن�صي�ش الن�ش، »ل ي�صعنا اإل اأن نتكلم مبا 

راأيناه و�صمعناه« )اأعمال الر�صل 4: 20(.

قائمة  مبعنى  لي�ش  الإميان  احلياة.  يمنحنا  الذي  الإميان  م�صاركة  هي  الر�صالة   -
املعتقدات وممار�صات، بل هو عالقة مع امل�صيح تمنح احلياة، وتفي�ش باحلياة.

يقول البابا بنديكتو�ش ال�صاد�ش ع�رس يف مقدمة ر�صالته العامة »اهلل حمبة«: »لي�ش   -
الوجود امل�صيحي نتيجة اختيار اأخالقي اأو فكرة �صامية، ولكن لقاء مع احلدث، 

وهو ال�صخ�ش الذي يعطي احلياة اأفًقا جديًدا واجتاًها حا�صًما .

مع  ي�صوع  كان  اليوم.  اإجنيلنا  ق�صة  يف  بو�صوح  الختبار  اأو  احلركة  هذه  نرى   -
التالميذ يف طريقهم اإىل القد�ش ودخلوا مدينة اأريحا. ها هم اأمام رجل اأعمى: 
بارتيماو�ش. ل ي�صتطيع بارتيماو�ش اأن يرى، وغالًبا يف الكتاب املقد�ش، خا�صة 
يف اإجنيل يوحنا، العمى لي�ش فقط عدم القدرة على الروؤية، ولكن عدم القدرة 

على روؤية احلقيقة: اأن ي�صوع هو الرب.

�صمع بارتيماو�ش اأن ي�صوع، النبي العظيم و�صانع املعجزات، موجود يف املدينة.   -
ا اأن  اأي�صً هو يعرف يف قلبه اأن ي�صوع ي�صتطيع اأن ي�صفيه. لكن هل يريد ي�صوع 
النتباه  جلذب  ي�رسخ  لذلك،  ي�صوع؟  له  تنّبه  هل  ي�صوع؟  �صيهتم  هل  ي�صفيه؟ 

وعلى الرغم من اأن احل�صد يريده اأن يهداأ، ي�رسخ ب�صوت اأعلى: »ارحمني!«
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اأن  فقط  يريد  اإنه  ال�صفاء،  اأجل  من  ي�رسخ  ل  بارتيماو�ش  اأن  لالهتمام  املثري  من   -
يرحمه ي�صوع. اإنه يعلم اأن حياته �صتكون اأف�صل اإذا لحظه ي�صوع فقط. يخربنا 
فعله  ما  وهذا  الكمال،  اإىل  النا�ش  �صيقود  اهلل  اأن  الأوىل  القراءة  يف  اإرميا  النبي 

ي�صوع لربتيماو�ش.

من  العديد  لتلبية  الآخرين  على  كلًيا  يعتمد  الأعمى  بارتيماو�ش  عمى  جعل   -
احتياجاته. هو الآن حر يف حماولة عي�ش احلياة التي يرغب فيها. لأن ي�صوع �صفاه 

وحلياته الآن اأفق جديدة واجتاه حا�صم.

الرحمة  هو  وال�صفاء  ي�صوع،  التقى  لأنه  الّرب،  يتبع  برتيماو�ش  ي�صفى  عندما   -
التي نالها بارتيماو�ش حني تبع الّرب يف الطريق اإىل اأور�صليم و�صارك يف اإعالن 

ملكوت اهلل بالرحمة والراأفة.

كونك تلميًذا لي�صوع يجب اأن تكون دائًما مر�صاًل لأن »ل ي�صعنا اإل اأن نتحدث   -
عن ما راأيناه و�صمعناه«. يريد بارتيماو�ش اأن ي�صارك الآخرين الإميان واللقاء مع 

امل�صيح الذي منحه احلياة.

ر�صالة البابا فرن�صي�ش يف اليوم العاملي لالإر�صاليات، يف يوم الأحد من هذا العام   -
تذكرنا باأن »الوباء جاء اإىل الواجهة وزاد من الأمل والعزلة والفقر واملظامل التي 
يعاين منها الكثري من النا�ش. لقد ك�صفت عن اإح�صا�صنا الزائف بالأمان وك�صف 
الأكرث  هم  الذين  اأولئك  و�صطنا.  يف  بهدوء  ينمو  الذي  وال�صتقطاب  النهيار 
الأمل  الإحباط وخيبة  اختربنا  لقد  بكثري.  اأكرث  بذلك  ي�صعرون  اأ�صبحوا  �صعفًا 
والإرهاق. ومل نكن يف ماأمن عن ال�صلبية املتزايدة التي تخنق الأمل. من جانبنا، 
َنا َعِبيًدا َلُكْم ِمْن  وَع َربًّا، َولِكْن ِباأَْنُف�صِ يِح َي�صُ َنا، َبْل ِبامْلَ�صِ ْنُف�صِ » َفاإِنََّنا َل�ْصَنا َنْكِرُز ِباأَ

وَع«. )2 كو 4: 5(«. اأَْجِل َي�صُ
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يوم األحــد 2021/10/24
ويذكرنا  امل�صيح.  مع  �صفاء  لقاء  اإىل  بارتيماو�ش،  مثل  الب�رسية،  العائلة  حتتاج 
اإليه  ننتمي  »جمتمع  لبناء  الرحمة...  لر�صالة  ما�صة  حاجة  هناك  اأن  الأقد�ش  الأب 

ونت�صامن فيه وي�صتحق وقتنا وطاقتنا ومواردنا«.

مع  وامل�صاركة  الر�صالة  هذه  لعي�ش  مدعوون  نحن  للم�صيح،  تالميذ  ب�صفتنا 
اأخواتنا والإخوة - حملًيا ووطنيًّا ودوليًّا - الرحمة التي اأظهرها امل�صيح لبارتيماو�ش، 

الرحمة التي يحتاجها عاملنا املحطم.

اأن نتحدث عن ما نحن راأينا  اإل  ا و»ل ي�صعنا  اأي�صً التالميذ، مب�رسون  نحن، 
و�صمعنا«.

�سالة املوؤمنني
الكاهن: يف هذا اليوم الذي نركز فيه على اإعالن الب�صارة للعامل، ن�صلي لك يا رب 

من اأجل احتياجات الكني�صة اجلامعة واحتياجات جمتمعنا واحتياجات العامل.

اأن  وا�صاقفتنا،  بيريباتي�صتا  وبطريركنا  روما  بابا  فرن�صي�ش  البابا  اأجل  من  ن�صلي   •
يقويهم الرب بالإميان ليظهروا حنان امل�صيح للعامل. اإىل الرب نطلب.

ا�صتجب يا رب.

من اأجل جميع املر�صلني، رجاًل ون�صاًء ومكر�صني للتب�صري بالإجنيل لأولئك الذين   •
مل يتلقوه بعد: لعلهم يعطون ال�صجاعة للمثابرة مبهمتهم. اإىل الرب نطلب.

ا�صتجب يا رب.

ن�صلي من اأجل الذين مل يتلقوا بعد ب�رسى ي�صوع امل�صيح: اأن نطيع دعوة امل�صيح   •
للخروج، فيتعّرف كل املحتاجني اإىل �صفقة امل�صيح. اإىل الرب نطلب.

ا�صتجب يا رب.
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�صهوًدا  اأن نكون  اأجل  الب�صارة، ومن  د يف  معَمّ ينخرط كل  اأن  اأجل  من  ن�صلي   •
حلياة لها نكهة الإجنيل. اإىل الرب نطلب.

ا�صتجب يا رب.

العامل:  اأنحاء  كل  يف  الر�صولية  الكني�صة  جهود  يدعمون  الذين  جميع  اأجل  من   •
لي�صتمروا يف م�صاركة الروح التب�صريية لإمياننا امل�صيحي. اإىل الرب نطلب.

ا�صتجب يا رب.

اأجل اأولئك الذين يعانون من احلزن والقلق: �صاعدنا على ال�صعي معا كاأ�رسة  من   •
من دول عديدة مل�صاعدة من هم يف اأم�ش احلاجة اإليها. اإىل الرب نطلب.

ا�صتجب يا رب.

الكاهن: يا اأبا الرحمة، ا�صمع �صلوات العائلة التي جمعتها، وا�صتجب لنا برحمتك 
وبحبك. ن�صاألك ونرفع �صلواتنا كّلها اإليك بامل�صيح رّبنا. اآمني.

ي�ستخدم الكتاب املقد�س م�سطلحي »�ساهد« و»�سهادة« لي�سف يف الوقت عينه ال�سخ�س والفعل ملَن يرى 
اإطار قانوين ويف و�سف  �سيئا، ثم يتحدث عما راآه. وكما هو احلال اليوم، تُ�ستخدم هذه امل�سطلحات يف 
االختبار مع اهلل. لكن ال�سيء االأكرث اإثارة لالهتمام هو الطريقة التي ي�سّلط فيها هذان امل�سطلحان ال�سوء على 

رواية الكتب املقد�سة، وخا�سة دور �سعب اهلل.

ملعرفة املزيد عن اأ�سبوع االإر�ساليات...
حتتفل الكني�صة الكاثوليكية يف الأرا�صي املقد�صة باأ�صبوع الإر�صاليات العاملي 
الذي مت  التاريخ  اأكتوبر، وهو  الأحد 24  يوم  عام 2021  ُيخّتتم  عام. وهو  كّل 

اختياره لـ »يوم الإر�صاليات العاملي« الذي حتتفل به جميع كنائ�ش العامل! 

وما  ينا  َراأَ ما  ِذْكر  عن  كوَت  ال�سُّ نَ�ستَطيُع  فال  نَحُن  »اأَمَّا  هو  العام  هذا  ومو�صوع 
�َسِمْعنا«. )ر�صل 4، 20(
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يف كل عام، ومبنا�سبة اأ�سبوع االإر�ساليات 
التي  ر�سالة  ن�س  البابا  ين�رص  العاملي، 

ت�ستطيع قراءتها يف هذا العدد.

العلمانيون امللتزمون ببلدان الر�سالة
العمال  اإىل  ع�رسة  ال�صابعة  منذ   )1862-1799( جاريكو  بولني  ان�صّمت 
وقد  والعمل.  ال�صالة  خالل  من  التب�صري  على  لتعَمل  والدها  م�صانع  يف  ال�صباب 
اأن�صاأت �صبكة من ع�رسة اأ�صخا�ش و�صعوا  طّورت نظاًما مبتكًرا جلمع التربعات: 
الع�رسة  الأ�صخا�ش  هوؤلء  وحّرك  لالإر�صاليات.  �ش  ُخ�صِّ اأ�صبوٍع  يف  واحًدا  قر�ًصا 
انت�رست هذه  الوقت.  مبالغ كبرية يف ذلك  اأن جمعوا  اأ�صخا�ش ُجدد فكان   10
 1922 مايو   3 يف  فاأن�صاأ  البابا  انتباه  وجذبت  اأوروبا  اأنحاء  جميع  يف  الظاهرة 

�صة » العمل من اأجل ن�رس الإميان«. ّ موؤ�صِ

اليوم االإر�سايّل العاملي االأول... يف عام 1926
العاملي  اليوم  ع�رس  احلادي  بيو�ش  البابا  اأن�صاأ 
لالإر�صاليات يف عام 1926 لالحتفال ب »الكاثوليكية 
والت�صامن العاملي«. يف الواقع، لقد اختار فقط احلد�ش 
جمع: »من  �صعاره  كان  الذي  جاريكو  لبولني  الأويل 

اجلميع، وفقا لالإمكانيات وللجميع، وفقا لالحتياجات!«.
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سهرة صالة لليوم اإلرسالّي العاملي 2021

كوَت عن ِذْكر ما َراأَينا وما �َصِمْعنا« )اعمال 4 :20( ا َنحُن فال َن�صَتطيُع ال�صُّ »اأَمَّ

القّراء: اثنان من القّراء، )مر�صدين(: ق1 و ق2
قارئ 1 - للن�صو�ش املتعلقة بالنبي اإيليا

قارئ 2 - للن�صو�ش املتعلقة بيوحنا املعمدان 

بداية �سهرة ال�سالة
من  النبّوة  عطية  ن�صتح�رس  اأن  نوّد   الر�صولية،  ال�صهرة  هذه  ويف  امل�صاء،  هذا  يف 
الرب.  يحتاج عاملنا املليء بالكّد واملعاناة اإىل اأنا�ٍش �صجعان ومثابرين يعرفون كيف 
ي�صهدون ملحبة اهلل التي ل تنق�ش اأبًدا، واأن يكونوا اأنبياء لرجاٍء جديد ينبت وينمو.  

يف هذه ال�صهرة، �صرتافقنا �صخ�صيتان من الكتاب املقد�ش:
اإيليا، يف حلظة جتربته التي يجد فيها ح�صور اهلل الذي يعيده اإىل طريق  النبي   -

الر�صالة
به،  والتب�صري  امل�صيح  على  التعرف  على  قادًرا  كان  الذي  املعمدان،  يوحنا   -

فاأ�صبح بذلك ر�صوًل له.

ترنيمة: ر�سالة اأعطيتني يا �سيدي.

املحتفل: با�صم الآب والبن والروح القد�ش، الإله الواحد.
ال�سعب: اآمني

املحتفل: روُح الرب روح احلرية والنبّوة يكون معكم جميًعا.
ال�سعب: ومع روحك اأي�صا.
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مقدمــة
ق2. من ر�صالة قدا�صة البابا فرن�صي�ش يف منا�صبة اليوم الإر�صايل العاملي 2021.

كوَت  ا بكّل قوتنا: »ل َن�صَتطيُع ال�صُّ ِمثل الر�صل وامل�صيحّيني الأوائل، نقول نحن اأي�صً
عن ِذْكر ما َراأَينا وما �َصِمْعنا« )ر�صل 4، 20(. كّل ما ح�صلنا عليه، كّل ما منحنا اإياه 
الّرّب ي�صوع يوًما بعد يوم، اأعطانا اإياه حتى ن�صتثمره ونعطيه جماًنا لالآخرين. ِمثل 
الر�صل الذين راأوا و�صمعوا ومل�صوا خال�ش ي�صوع )راجع 1 يو 1، 1-4(، هكذا نحن 
جند  واأن  يوم  كّل  تاريخ  يف  واملمّجد  املتاأمل  امل�صيح  ج�صد  نلم�ش  اأن  اليوم  ميكننا 
ال�صجاعة، للم�صاركة مع اجلميع، م�صري رجاٍء ل يقبل ال�صك، الناجم عن معرفتنا اأّن 
الّرّب ي�صوع يرافقنا. ل ميكننا كم�صيحّيني اأن نحتفظ بالّرّب ي�صوع لأنف�صنا: ر�صالة 

ة لها قيمة كاملة وعامة لتغيري العامل والعناّية باخلليقة. الكني�صة املب�رسِّ

ق1. لن�صتمع الآن اإىل �صخ�صيتني من الكتاب املقد�ش: اإيليا ويوحنا املعمدان.  نبيان، 
�صاهدان قادران على ا�صتيعاب عجائب اهلل وحداثته.

الوقت الأول: النبوءة

)1ملوك 19، 1-5اأ( قراءة من �سفر امللوك االأول 
يف. نَعه اإِيِليَّا كيَف َقَتَل َجميَع الأنبياء ِبال�صَّ واأَخرَبَ اأحاب اإيزابيل ِبُكلِّ ما �صَ

فاأَر�َصَلت اإيزابيل َر�صوًل اإىل اإِيليَّا وقاَلت: »َكذا َتفَعُل الأِلَهُة بي وَكذا َتزيد، ان 
اعِة ِمن َغٍد كَنْف�ِش واِحٍد ِمنهم«. َك يف ِمثِل ال�صَّ مل اأَجَعْل َنْف�صَ

وَتَرَك  ِلَيهوذا  الَّتي  �َصبع  ِبئر  اإىل  َل  وَو�صَ ه،  َنف�صِ لإنقاِذ  وَم�صى  وقاَم  فخاَف 
خاِدَمه ُهناك.

املَوَت  َرمَتَة، والَتَم�َش  َيوم، حتَّى جاَء وَجَل�َش حَتَت  َم�صرَيَة  الرَبيِة  َم يف  َتَقدَّ ُثمَّ 
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، فُخْذ َنْف�صي، فاإين َل�صُت َخرًيا ِمن اآبائي«.  ه وقال: »َح�ْصبي الآن يا َربِّ ِلَنف�صِ
مَتَة. جَع وناَم حَتَت الرَّ ثمَّ َا�صُّ

)متى 3، 15-13(  قراءة من اإجنيل متى 
ُيوحنَّا  داً  قا�صِ الأُرُدّن،  اإِىل  اجَلليِل  ِمَن  اأَتى  وَقد  ي�صوع  َظَهَر  الَوْقت  ذِلَك  يف 
ِلَيعَتِمَد عن َيِده. فَجعَل ُيوحنَّا مُياِنُعه فَيقول: »اأَنا اأَحتاُج اإِىل اِلعِتَماِد عن َيِدَك، اأََو 
ُن ِبنا اأَن ُنِتمَّ ُكلَّ  ؟« فاأَجاَبه ي�صوع: »َدْعني الآَن وما اأُريد، فهكذا َيح�صُ اأَنَت َتاأتي اإِيلَّ

ِبّر«. َفرَتَكه وما اأَراد.

الرغبة  الطيبة وكم مرة راودتنا  ايليا: كم مرة يعيق اخلوف م�صاريعنا ورغباتنا  النبي 
مبفردنا  نكون  اأن  نود  الأحيان  من  كثري  القتال! يف  الرغبة يف  فقدنا  التوقف،  يف 
اأو  روؤية  فيها  نريد  ل  التي  احلياة  من  اللحظات  تلك  اختربنا  جميعنا  ون�صت�صلم. 
ات�صال  يقطع كل  بذلك  كاأنه  وينام  املوت،  اإيليا رغبة  يعي�ش  �صخ�ش.   اأي  �صماع 

وعالقة مع الآخرين. 

لكنه  كفاءته  بعدم  ي�صعر  ا  اأي�صً هو  املعاك�صة.   التجربة  يوحنا  يعي�ش  املعمدان:  يوحنا 
يوا�صل عمله... يعّمد، بت�صجيع من ي�صوع نف�صه الذي يوؤكد �صّحة عمله.

ق2: كثرًيا ما ن�صعر، مثل اإيليا، بالتعب من احلياة وعالقاتها ومثل يوحنا ن�صعر بعدم 
الكفاءة.  كيف اأعي�ش وكيف اأتفاعل مع الواقع يف هذه اللحظات؟ هل اأ�صعر باأّن 

الرب ي�صجعني اأم اأين اأف�صل النوم متعًبا؟

وقت �سمت وتفكري �سخ�سي.

ترنيمة: اإمياين فيك كبري.
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الطلبات
بعد كل طلبة نقول: �ساعدنا لن�سعر بح�سورك يا رّب

ا ن�صعر بالرغبة يف النوم مثل اإيليا القارئ: يا رّب، نحن اأي�صً
اجلميع: �صاعدنا لن�صعر بح�صورك يا رّب

القارئ: يا رب، نحن مثل يوحنا ن�صعر باأننا غري كفوئني
اجلميع: �صاعدنا لن�صعر بح�صورك يا رّب

الوقت الثاين: ال�سهادة

)1ملوك 19، 10-8( قراءة من �سفر امللوك االأول 

اهلِل  َجَبِل  اإىل  َليَلًة  واأرَبعنَي  َيوًما  اأَرَبعنَي  الأَكَلِة  ِتلَك  ِة  ِبُقوَّ و�صاَر  َب  و�رَسِ واأَكَل  فقاَم 
بِّ اإليه َيقول: »ما باَلَك  حوريب. وَدَخَل املَغاَرَة ُهناَك وباَت فيها. فاإِذا ِبَكالم الرَّ
ات، لأن َبني اإ�رْسائيَل قد َتركوا  ، اإلِه القوَّ بِّ هُهنا يا اإِيليَّا؟« فقال: »اإين ِغرُت َغرَيًة ِللرَّ
يف، وَبقيُت اأَنا َوْحدي، وقد َطَلبوا  موا َمذاِبَحك وَقَتلوا اأنبياءَك ِبال�صَّ َعهَدَك وَحطَّ

َنْف�صي ِلَياأُخذوها«. 

)متى 3، 12-11(  قراءة من اجنيل متى 
َمن  ِمنِّي،  اأَْقوى  فهو  َبعِدي  الآتي  ا  واأَمَّ التَّوبة،  اأَْجِل  ِمن  املاِء  ُدكم يف  اأُعمِّ اأَنا 
امِلْذرى  بَيِده  الُقُد�ِش والنَّار.  وِح  الرُّ ُدكم يف  �صُيَعمِّ اإِنَّه  َنْعَلْيه.  اأَخَلَع  اأَْهاًل لأَن  َل�صُت 

ا التِّنُب فُيحِرُقه بناٍر ل ُتْطفاأ. ي َبْيَدَره فَيجَمُع َقمَحه يف الأَهراء، واأَمَّ ُينقِّ

الواقع  نتفاعل مع  اأن  اإيليا،  مثل  ا  اأي�صً واأكل و�رسب«. علينا نحن  النبي: »قام  اإيليا 
وننه�ش. َمن يغفو ل يجد القوة للقتال، من ينه�ش ي�صعر برغبة الكفاح . من يقف 
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يتطلع اإىل الأمام، ينظر اإىل الطريق وبعدها ميكنه النظر يف اأعني النا�ش. ميكنك اأن 
تختار لي�ش فقط الطريق التي تود اأن ت�صلكها، اإمنا اأي�صا الأمر الذي ُيغذي ويروي.

الغرية للرب، هذه هي القوة التي جتعلنا ندرك ومتنحنا ال�صجاعة ملواجهة املواقف.

يوحنا املعمدان: اإن يوحنا على يقني اأن هناك من هو اأقوى منه. نحن اأي�صا علينا اأن 
نكون على يقني من اأن قوة الرب تعمل فينا بالرغم من �صعفنا. ل يقع على عاتقنا 
تنظيف فناء املنزل ول ح�صاد قمحه، ولكن باإمكاننا، ل بل علينا اأن نكون �صهوًدا  

لقوة اهلل التي اختربناها يف حياتنا.

اآكل واأ�رسب  اأنا م�صتعد للنهو�ش لأكون �صاهًدا للرّب؟ هل فهمت ماذا  ق2: هل 
لأعطي معنى حلياتي؟ هل اأنا ُمدرك اأن الرب هو الأقوى، وم�صتعد لنجدتي؟

وقت �سمت وتفكري �سخ�سي.

ترنيمة: اإن مل متت حبة القمح.

الطلبات
بعد كل طلبة نقول: اأُ�سند طريقنا 

القارئ: يا رب، اأنت الطعام املُغذي واملاء الراوي
اجلميع: اأُ�صند طريقنا

القارئ: يا رب، اأيها القوي اجلبار
اجلميع: اأُ�صند طريقنا

الوقت الثالث: الب�سارة
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)1ملوك 19، 21-19( قراءة من �سفر امللوك االأول 

فَم�صى ِمن ُهناَك فَلِقَي اأَلي�صاَع بَن �صافاط، وهو َيحُرُث واأماَمه اثنا َع�رَسَ َفدان 
َك الَبَقَر وَرَك�َش َوراَء  َبَقر، وهو مع الثَّاين َع�رَس. فَمرَّ اإِيليَّا َنحَوه وَرمى اليه ِبِرداِئه. فرَتَ
اأَ�صرُي َوراَءَك« فقاَل َله: »اْذَهْب راِجَعا،  ي، ُثمَّ  اأبي وامِّ اإِيليَّا وقاَل َله: »َدْعني اقبُِّل 
نَعُت ِبَك؟« فَرجَع ِمن َخلِفه واأَخَذ َزوَجني ِمَن الَبَقر وَذَبَحهما وطبَخ حَلَمهما  ماذا �صَ

عِب فاأَكل. ُثمَّ قاَم وَم�صى مع اإِيليَّا، وكان َيخُدُمه. ِم ِلل�صًّ على اأَداِة الَبَقر وَقدَّ

)متى 11، 15-7(  قراءة من اجنيل متى 
ا ان�رَسفوا، اأَخَذ ي�صوُع يقوُل ِللُجموِع يف �َصاأِن ُيوحنَّا: »ماذا َخَرجُتم اإىِل  فَلمَّ

يح؟  ها الرِّ بًة َتُهزُّ يَِّة َتنُظرون؟ اأََق�صَ الرَبِّ

يلَب�صوَن  الَّذيَن  اإِنَّ  ها  النَّاِعَمة؟  الثِّياَب  َيلَب�ُش  اأََرُجاًل  َتَرون؟  َخَرجُتم  ماذا  بل 
الثِّياَب النَّاِعَمَة ُهم يف ُق�صوِر املُلوك 

ُل ِمن َنِبّي. فهذا الَّذي  بل ماذا َخَرجُتم َتَرون؟ اأََنِبّيًا؟ اأَقوُل َلكم: َنَعم، بل اأَف�صَ
اأَقوُل  احَلقَّ  اأَماَمَك«.  ريَق  الطَّ ِلُيِعدَّ  اَمَك  ُقدَّ َر�صويل  ُل  اأُر�صِ »هاَءَنذا  �َصاأِنه:  يف  ُكِتَب 
َلكم: مل َيظَهْر يف اأَولِد النِّ�صاِء اأَكرَبُ ِمن ُيوَحنَّا املَعَمدان، ولكنَّ الأَ�صَغَر يف َمَلكوِت 
مواِت ُيوؤَخُذ  اأَيَّاِم ُيوحنَّا املَْعَمداِن اإِىل الَيوِم َمَلكوُت ال�صَّ َمواِت اأَكرُب ِمنه. فُمنُذ  ال�صَّ
يعة، حتَّى  ِباجِلهاد، واملُجاِهدوَن َيخَتِطفوَنه. َفَجميُع الأَنِبياِء قد َتَنبَّاأوا، وكذلك ال�رسَّ

ئُتم اأَن َتفَهموا، فُهو اإِيِليَّا الَّذي �صَياأتي. َمن كان َله اُأُذناِن َفْلَي�صَمْع.« ُيوَحنَّا.  فاإِن �صِ

اإيليا، بعد اأن ا�صتعاد قّوته وفهم قيمة كونه �صاهًدا، اأ�صبح مب�رساً. ُتعلمنا  اإيليا النبي: 
دعوة الي�صاع اأن لدينا دائًما ما نعطيه لالآخرين واأّن كّل جهدنا حتى عندما يبدو لنا 

دون فائدة يلم�ش دائًما قلب �صخ�ش ما.
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نبًيا  عنه  ُيقال  واأنه  بقوته،  الرب  اأحياه  اأداة  اأنه  يوحنا  اأدرك  اأن  بعد  املعمدان:  يوحنا 
واأعظم َمن ولدوا من الن�صاء. بعد اأن اأدرك اأن الرب نف�صه هو القوة التي تتغلب على 

ق�صورنا، اأ�صبح رمًزا ملَن يب�رس ومنوذًجا يحتذى به يف امل�صتقبل.

ق2: ي�صاعدنا اإعالن اإيليا وق�صة يوحنا اأن ندرك اأن تب�صرينا  ياأتي دائما بثمار. كيف 
اأ�صهد لكوين م�صيحًيا يف البيئة التي اأعي�ش فيها؟ هل اأنا �صاهد ومب�رّس قادر على اإثارة 

ف�صول البحث عن اهلل يف الآخرين؟

وقت �سمت وتفكري �سخ�سي.

ترنيمة: اأنا مر�سل لك

الطلبات
بعد كل طلبة نقول: اجعلنا يا رب �سهودا لك

القارئ: اإيليا بعد �رساعه مع نف�صه اأ�صبح مب�رّسا يف حياة اإلي�صاع 
اجلميع: اجعلنا يا رب �صهودا لك

القارئ: اأ�صبح يوحنا منوذًجا مل�صيحّيي امل�صتقبل بعد اإعالنه عن قوة اهلل.
اجلميع: اجعلنا يا رب �صهودا لك

MISSIO عظة من املحتفل اأو �سهادة مر�سل اأو عر�س الفيديو الذي قدمته موؤ�س�سة(
)املتوفر والقابل للتنزيل جمانا على www.missioitalia.it – حتت بند - تعرف - اأيام تب�سري(

bd ca
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التفويض التبشيري

الأولئك الذين اأُر�سلوا يف مهمة
املحتفل: اأيها الخوة والخوات الأعزاء، تتجدد اأمامنا اليوم جتربة الكني�صة الأوىل 
معهم  لُيعلنوا  بل  الإميان  يف  اإخوانهم  لُيثبتوا  فقط  لي�ش  اأبنائها  بع�ش  اأر�صلت  التي 

الغرية الر�صولية لالإجنيل، لل�صعوب التي مل تعرف امل�صيح بعد. 

الكنائ�س،  بع�س  يف  امللمو�سة  احلاجات  ح�سب  خمتلفة  مناطق  اإىل  هوؤالء  واأخواتنا  اإخوتنا  )اإر�سال 
عززت رباط ال�رصكة االأخوية التي كانت موجودة ومعا�سة �سابقا من خالل ال�سالة(

ثم يدعو املحتفل احلا�رصين لل�سالة:

املحتفل: لن�صّل.
اللهم اأنت تريد اأن يخُل�ش جميع النا�ش

واأن ي�صلوا اىل معرفة احلقيقة، 
اأنظر اإىل ح�صادك الكثري واأر�صل فعلة 

لكي ُيب�رسوا كّل خملوق بالإجنيل،
ولكي ي�صري �صعبك، الذي جتمعه كلمة احلياة وي�صتمد كيانه بقوة الأ�رسار، يف طريق 

اخلال�ش واملحبة. بامل�صيح ربنا.
ال�سعب: اآمني.
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جلميع امل�ساركني يف ال�سالة 
)كي تراقف كّل اجلماعة املب�رّص املر�سل، نقرتح تقدمي: �سليب خ�سبي �سغري م�سحوب بزهرة وبطاقة 

ُكتب عليها: �ساهد ونبي، مب�رص للرجاء.(

ق1: دعونا الآن جنيب ب�صخاء على هذه الدعوة،  كي يرتدد من خالل كل واحد منا 
اأي�صًا، �صدى ب�رسى الإجنيل يف جميع اأنحاء العامل.

بعد كّل طلبة فلنقل: اأر�سل لنا يا رب �سهودا واأنبياء!
القارئ: يف الأماكن التي يتف�صى فيها املر�ش واملعاناة، حيث اخلوف والعزلة ي�صيطران 

على الكثري من الإخوة والأخوات.
اجلميع: اأر�صل لنا يا رّب �صهوًدا واأنبياء.

القارئ: من اأجل الذين ميوتون يف العزلة، من اأجل كبار ال�صن الذين ُتركوا وحدهم، 
من اأجل العائالت املفككة، من اأجل الذين فقدوا وظائفهم وكرامتهم، من اأجل 

ال�صبيبة التائهه اأمام م�صتقبلها.
اجلميع: اأر�صل لنا يا رّب �صهوًدا واأنبياء.

اأولئك  اأجل  اأر�صلهم من  واأنبياء،  �صهوًدا  الأر�ش  اأقا�صي  اإىل  يا رّب  اأر�صل  القارئ: 
الذين ما زالوا ل يعرفون الإجنيل، فيكونوا مب�رسين لالأمل وُمعلنني عن حّبك العظيم.

اجلميع: اأر�صل لنا يا رّب �صهوًدا واأنبياء.
املحتفل: الآب الزيل الذي يدعوكم لتكونوا نوًرا للعامل وملًحا لالأر�ش، يحفظكم 
النداء �رسيًعا  تلبيتكم  باإميان قوي وفّعال،  تثُبَت كلَّ يوم  القدو�ش، كي  بقوة روحه 
وب�صخاء، لكي يوؤمن العامل بابنه ي�صوع امل�صيح ربنا واإلهنا الذي يحيا وميلك اإىل اأبد 

الآبدين.
اجلميع: اآمني.
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اخلتـــام
املحتفل: يف ال�رسكة مع جميع الإخوة والأخوات امل�صيحيني يف العامل، لن�صلي مًعا 

ال�صالة التي علمنا اإياها ربنا ي�صوع امل�صيح ولنقل: اأبانا الذي يف ال�سماوات...

�صاركوا  الذين  اأبناءك،  نحن  واحمنا،  باركنا  القدو�ش،  الآب  الرب  اأيها  املحتفل: 
فاأكرث على وجوهنا ومينحنا �صالمك، لأننا  اأكرث  لي�رسق وجهك  ال�صالة.  يف هذه 
لتلك  �صهودا  مكان  كل  ويف  دائًما  نكون  كيف  نعرف  لبنك  مر�صلني  كتالميذ 

الأّخوة التي ولدت من الإجنيل. بامل�صيح ربنا.
اجلميع: اآمني.

املحتفل: الرب معكم
اجلميع: ومع روحك اي�صا

املحتفل: بارككم اهلل الآب والبن والروح القد�ش
اجلميع: اآمني

املحتفل: اأعلنوا عجائب الرب جلميع الأم. اذهبوا ب�صالم امل�صيح
اجلميع: ال�صكر هلل.
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تبرعات لليوم العاملي لإلرساليات لسنة 2020

اإ�رصائيل:
رعية الالتني - حيفا 2781 �صاقل، رعية الالتني- �صفاعمر 1000 �صاقل،

رعية الالتني - عكا 500 �صاقل، 
موؤ�ص�صات: امل�صت�صفى الإيطايل - حيفا 2000 �صاقل،

راهبات املحابي�ش - النا�رسة 3200 �صاقل، راهبات املحابي�ش - حيفا 2000 �صاقل،
متفرقات: تربعات 940 �صاقل.

فل�سطني:
رعية الالتني - عابود 290 �صاقل، رعية الالتني - جفنا 440 �صاقل،

رعية الالتني - جنني 160 �صاقل، رعية الالتني - بيت �صاحور 1549،
رعية الالتني - رفيديا 600 �صاقل، رعية الالتني - رام اهلل 2350 �صاقل،

رعية الالتني - زبابده 1000 �صاقل.
راهبات الوردية - بيت حنينا 1000 �صاقل.




