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أيها اإلخوة واألخوات األعزاء، صباح الخير!

نتابع "رحلتنا" مع كتاب أعمال الرسل. بعد المحن التي عاشها في فيليبي وتسالونيقي وبِيرِيَة وصل بولس إلى أثينة،
قلب اليونان (راجع أعمال ١٧، ١٥). هذه المدينة التي كانت تعيش في ظلِّ األمجاد القديمة بالرغم من االنحالل

السياسي، كانت ال تزال تحافظ على أولوية الثقافة. هنا "ثارَ ثائِرُ بولس إِذ رأَى المَدينَة تَمألُها األَصنام" (أعمال ١٧، ١٦).
لكنّ هذا "االصطدام" مع الوثنية لم يجعله يهرب بل دفعه ليخلق جسرًا من أجل الحوار مع تلك الثقافة.

اختار بولس أن يدخل في ألفة مع المدينة وبدأ هكذا يتردّد إلى األماكن ويلتقي باألشخاص المهمّين. ذهب إلى
المجمع، رمز حياة اإليمان، ذهب إلى الساحة عالمة الحياة المدنية، وذهب إلى األَريُوباغُس رمز الحياة السياسية

والثقافية. التقى باليهود وبالفَالسِفَةِ األَبيقورِيِّينَ والرِّوَاقِيِّينَ والعديد غيرهم. التقى بجميع الناس، لم ينغلق بل ذهب
للحديث مع الجميع. بهذه الطريقة راقب بولس ثقافة وبيئة أثينة "إنطالقًا من نظرة تأمّلية" تكتشف "ذلك اإلله الذي
يعيش في بيوتها، وطرقاتها وساحاتها" (اإلرشاد الرسولي "فرح اإلنجيل"، عدد ٧١). لم ينظر بولس إلى مدينة أثينة

والعالم الوثني بعداوة وإنما بواسطة أعين اإليمان. وهذا األمر يجعلنا نتساءل حول أسلوبنا في النظر إلى مدننا: هل
نراقبها بغير مباالة؟ أو بازدراء؟ أم بواسطة اإليمان الذي يرى أبناء الله وسط الجموع المجهولة الهوية؟

لقد اختار بولس النظرة التي تدفعه لكي يفتح معبرًا بين اإلنجيل والعالم الوثني. في قلب إحدى أهم مؤسسات العالم
القديم، األَريُوباغُس، حقق نموذجًا رائعًا النثقاف رسالة اإليمان: أعلن يسوع المسيح لعبدة األصنام، ولم يقم بذلك

باالعتداء عليهم وإنما جاعالً من نفسه "بنّاء للجسور" (عظة في سانتا مرتا، ٨ أيار ٢٠١٣).

بدأ بولس من هيكل في المدينة مكرّس إلى "اإلِلهِ المَجهول" (أعمال ١٧، ٢٣)، - ألنّه كان هناك هيكل كُتِبَ علَيه: "إِلى
اإلِلهِ المَجهول"؛ ولم يكن هناك اية صورة له فقط تلك الكتابة – وانطلق من ذلك "اإلكرام" لإلله المجهول ليدخل في

تفاهم مع سامعيه وأعلن أن الله "يعيش بين أهل المدينة" (اإلرشاد الرسولي "فرح اإلنجيل"، عدد ٧١)، و"ال يختبئ من
الذين يبحثون عنه بقلب صادق حتى وإن كانوا يبحثون عنه فيما يتقدّمون متعثِّرين" (اإلرشاد الرسولي "فرح اإلنجيل"،
عدد ٧١). وهذا هو الحضور الذي يسعى بولس لكشفه: "فَما تَعبُدونَه وأَنتُم تَجهَلونَه، فذاكَ ما أَنا أُبَشِّرُكم بِه" (أعمال
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.(١٧، ٢٣

لكي يُظهر هوية اإلله الذي كان سكان أثينة يعبدونه، انطلق بولس الرسول من الخلق، أي من اإليمان البيبلي بإله
الوحي، لكي يبلغ إلى الفداء والدينونة، أي إلى الرسالة المسيحية. هو يُظهر التفاوت بين عظمة الخالق والهياكل التي
بناها اإلنسان، ويشرح أنّ الخالق يسمح لنا بأن نبحث عنه لكي نتمكّن من إيجاده. بهذا الشكل يعلن بولس، وبحسب

عبارة جميلة للبابا بندكتس السادس عشر، "ذاك الذي يجهله البشر، ولكنّهم يعرفونه: المجهول-المعروف" (بندكتس
السادس عشر، لقاء مع عالم الثقافة في معهد برناردين، ١٢ أيلول ٢٠٠٨). من ثمَّ، يدعو الجميع لكي يذهبوا أبعد من

"زمن الجهل" ولكي يختاروا االرتداد في ضوء الدينونة المقبلة. هكذا يصل بولس إلى إعالن الخالص مشيرًا إلى
المسيح بدون أن يذكره واصفًا إياه بالـ "رَجُل الذي أَقامَه الله، وقد جَعَلَ لِلنَّاسِ أَجمَعينَ بُرهانًا على األمْر، إِذ أَقامَه مِن

بَينِ األَموات" (أعمال ١٧، ٣١).

وهنا بدأت المشكلة. فكلمات بولس التي كانت قد تركت سامعيه محبوسي األنفاس، - النها كانت اكتشافًا مهمًّا – تجد
اآلن حاجزًا: يبدو موت وقيامة المسيح "عثارًا" (١ كور ١، ٢٣) ويولّد استهزاء واستخفافًا. عندها ابتعد بولس وبدى أن
محاولته قد فشلت غَيرَ أَنَّ بَعضَ الرَّجالِ انضَمُّوا إِلَيه وآمنوا، ومِنهم دِيونيسيوسُ األَريُوباغيّ، وامرَأَةٌ اسمُها دامَرِيس.

وبالتالي وفي أثينة أيضًا تجذّر اإلنجيل ويمكنه أن يركض بصوتين: صوت رجل وصوت امرأة.

لنطلب نحن اليوم أيضًا من الروح القدس أن يعلّمنا أن نبني جسورًا مع الثقافة ومع الذي ال يؤمن أو مع من يملك إيمانًا
مختلفًا عنا. علينا أن نبني جسورًا على الدوام ونمدّ يدنا دائمًا بدون عدائيّة. ولنطلب منه القدرة لكي نُدخل بلطافة

رسالة اإليمان في الثقافة متحلّين بنظرة تأمليّة نحو الذين ال يعرفون المسيح تحرّكها محبّة تدفئ أشد القلوب قساوة.
           

 

* * * * * * *

Speaker:

أيها اإلخوة واألخوات األعزاء، نتابع "رحلتنا" مع كتاب أعمال الرسل. بعد المحن التي عاشها في فيليبي وتسالونيقي
وبِيرِيَة وصل بولس إلى أثينة، قلب اليونان. هذه المدينة التي كانت تعيش في ظلِّ األمجاد القديمة بالرغم من االنحالل

السياسي، كانت ال تزال تحافظ على أولوية الثقافة. هنا "ثارَ ثائِرُ بولس إِذ رأَى المَدينَة تَمألُها األَصنام". لكنّ هذا
"االصطدام" مع الوثنية لم يجعله يهرب بل دفعه ليخلق جسرًا من أجل الحوار مع تلك الثقافة. اختار بولس أن يدخل
في ألفة مع المدينة وبدأ هكذا يتردّد إلى األماكن ويلتقي باألشخاص المهمّين. ذهب إلى المجمع، رمز حياة اإليمان،
ذهب إلى الساحة عالمة الحياة المدنية، وذهب إلى األَريُوباغُس رمز الحياة السياسية والثقافية. لم ينظر بولس إلى

مدينة أثينة والعالم الوثني بعداوة وإنما بواسطة أعين اإليمان. وهذا األمر يجعلنا نتساءل حول أسلوبنا في النظر إلى
مدننا: هل نراقبها بغير مباالة؟ أو بازدراء؟ أم بواسطة اإليمان الذي يرى أبناء الله وسط الجموع المجهولة الهوية؟ لقد

اختار بولس النظرة التي تدفعه لكي يفتح معبرًا بين اإلنجيل والعالم الوثني، وحقق نموذجًا رائعًا النثقاف رسالة
اإليمان. أيها اإلخوة واألخوات األعزاء، لنطلب نحن اليوم أيضًا من الروح القدس أن يعلّمنا أن نبني جسورًا مع الثقافة

ومع الذي ال يؤمن أو مع من يملك إيمانًا مختلفًا عنا.

 

* * * * * *

Santo Padre:
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Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal
Medio Oriente! Cari fratelli e sorelle, davanti alle tante sofferenze del nostro tempo, chiediamo al
Signore di fare di noi dei costruttori di ponti, e di aprire i nostri cuori alle necessità dei bisognosi,
degli indifesi, dei poveri, dei disoccupati, e di chi bussa alla nostra porta in cerca di pane, di un
rifugio e del riconoscimento della sua dignità. Il Signore vi benedica!

* * * * * *

Speaker:

أُرحّبُ بالحجّاجِ الناطقينَ باللغةِ العربية، وخاصةً بالقادمين من الشرق األوسط. أيها اإلخوةُ واألخواتُ األعزاء، إزاء
العديد من معاناة عصرنا، لنطلب من الرب أن يجعل منا بناةَ جسور، وأن يفتح قلوبَنا على احتياجات المعوزين، والعُزّل،

والفقراء، والعاطلين عن العمل، وأولئك الذين يقرعون بابنا بحثًا عن الخبز والملجأ واالعتراف بكرامتهم. ليبارككُم
الرّبّ!
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