رسالـــة احليــاة

ملململ ملململج ٞملٖطٕعملسيطٗرملجىلملسلع مل
لمىاااااسٚملس ٔىلملينطااااانمل"ٌعاااااي"مل
ٌ ٕ ااا ملةسٖاااٛملٔ ااابنمل ٗجىااا مل
اٍن ا ،ملوجاانملغااد ملفسٖاادمليفمل
ٔضاااااملفسٖاااادهملِٔاااارسملسذتااااد مل
سلطغمملضىَملسذتد ملسلنبمهمل
فن٘ملانملٖإًمل مٍٗا ملأُملاتا زمل
ذٔستٍا ا ملواااَملجدٖااادملٔأُملاتا ا زململ
ٗ تٍااا ا ،ملأ ااااا ملأُملٖنااااإُمل
سيطٗرملِٕمل ٗ تٍ همل مل
مل

ملململململ جُملس ،مليفملجٕنتااااااااااااااااااااااْملٔيفمل
نىتْ،ملٖٕ ٘مليرستْملجىلملسإلٌط ُهمل
فااااا ا ملٖنػااااا ا ،مليفملأ ااااااادس مل
ٔيااااقٕسه،مل اااَملذستاااْملٔ اااَملقصااادٓمل
سلعطاإاملسلاارٙملزمسااْملضا ي بملرتااممل
سلبػسٖٛمليفملسيطٗرملوٍرملس يدهملٖٔ ًٕمل
ِاارسملسل صاادمل مااٜملجغااسسكملةٗااامل
سلٍا ا عمليفملسذتٗا ا ٚملسإل ٗا اٛمل،مليٍعىاااٛمل
سلسٔحملسل دع،ملاايٍ ٞمللاْمليا لتبٍن٘مل
يفملجيٍْملسلٕ ٗده مل

عزيــزي املؤمن  ...املشيح يدعو َ
ك
عزيزتي املؤمنة  ...املشيح يدعوكِ
ملململ ملململ سيطٗحٗٛملزض لٛملغّ نٚملذت ٗ ٛملسإلجنٗن،ملفمٍحٗ ٓمليفملوطمٚمل ٗ تٍ مل
ملذٔستٍ ملٔ ٕسٟمٍ ،ملٔلٍػ زكمليفملصمٕستملفسضملأصدق ٞملسل سيا ُمليفمل
ااانملةعااٛملأٔىلملوامل َملسلػااّس،مللٍاادزكمل ىاااملسذتاابملسإل اا٘ملوااَملأجاانمل
خوصٍ ملا٘ملٌنُٕملطوّامليفملودزضٛملسلطجٕنملحتتملأقدسًملسلصمٗبه مل

E-mail: al_zanbaqa@ymail.com, m_piosca@hotmail.com
Website: www.maryousif.org Tel. 5414200; 5423323

"فيـه كانت احليـاة واحلياة كانت نور الناس"
كانون الثاني  / 2017العــدد 145

املشيح خالصنا
ج ا ٞملسيطااٗرملسلااسامللمٍٖ ا مل ىاانملس مل
فٍٗ ،ملفبتجطدٓملضانَمليٍٍٗا ملاىا ملٖ إهمل
سغعٗ ٞملسلٍيبٌٔ":صبملسلساملخٗىتْمليٍٍٗا "،مل
ٔمب مستْملآالًملسلٍ عمل مّىٍا مل عىاٛملس ململ
يفملمتجٗدملسضيملس ملسذت٘ملاى مل مّىٍ ملقاٗيمل
س خاااومملٔوطاااامٚملسابااااٛمل ااا ملس جٗااا همل
ٔدتىٗاااملسلٍ ا عهملجٌااْملجطناادمليٍٍٗ ا مل اابملس مل
يٍا ا ٞملسلٍا ا عهههملجٌاااْمل عىاااٛمل باااٛملس ،مل
فحٍٗى ملسختااا زملفدسٌٞاااا ملٔخوصٍاا ملمبٕتْمل مل
جمٍ ا ملجطناادملي ارلكمل ِاارٓملسابااٛمللتناإُملخوص ابمل مااٜملخػاابٛملسلصاامٗب،مل
ف حتبملذ زس ْٗمل مٜملسلصمٗبمل ووٛملذتبْملسلن ونملدتىٗاملسلبػس،ملٔأ ط ٌ مل
ني"مل(ٖٕ)31:43ه مل
نيمليَعِطبملاَىَ ملأٌََ ملأَ ِبَبِ ُت ُ
ِرسملسذتبملي ٕلْ":أَ ِبُّٕسمليَعِطَ ُ
مل ف يطااٗرملزض ا لٛملج ٗاا،ٛمليػااسٖ،ٛملمس ٖٔاا،ٛملأزسنٌ ا ملأُملٌناإُمللااْمليفمل
خوصملسإلٌط ُملوَملخطٗٛ٠ملسلصوَملسليتملأيعدتْمل َملس ملسيُحبنهههملجٌْملساباٛمل
ي لرستهمل

ّ مل

البابا فرنشيص :التذمُّر إىل اهلل هو أسموب يف الصالة أيضاً

ملململململململ أجسٝملقدسضٛملسلب ي ملفسٌطٗظملصب حملس زيع ،ٞمل،8143/48/82ملو يمتْملسلع واٛململ
واملسيؤوٍنيمليفملق ٛمليٕلظملسلط نعملي لن تٗن ُملٔسضتّننملتعمٗىْملس ضبٕ ٘ملي ل ٕه:مل
ٖراِّسٌ ملسل دٖظمليٕلظمليفملسلسض لٛملجىلملأِنملزٔو ملي لصٕزٚملسلععٗىٛملإليسسِٗيمللٗدلٍّ مل
مااٜملنز املسإلميا ُملٔسلسجا ٞهملٖنتاابمل ٍااْملسلسضاإهملأٌناْ":آوَََملزسجِٗابمل مااٜملريَامجملزَجا ٞمل
فاَصبَرَملأَيبمللِعَدَنٍملاَبمٍملوََِملس ُوَيج"مل(زٔمل)42:1همل"آوَََملزسجِٗبمل مٜملريَمجملزَج "ٞملجٌّ ملفناسٚمل
قٕٖنٛملجدنبسمل نٌ ملأزجٕمل تٜمليفملريٗا املسلسجا ٞوملِٔنارسملاا ُملأي ٌا ملجياسسِٗيمل ُنملوا مل
أ مٍْملسلسامللْملا ُملي لنعنملوطتحٗوبمل ٌْملا ُملوُطٍنبملااملا ُملسيَملو ٟٛملضٍٛملااملٔسوسأتْمل
ا ٌتمل قسبسهملل دملا ُملأوسبسمل وطتحٗوبملٔلنٍنْملآوَمل ُملس ملق همللْملذلكهمل مل
ململململململململت ياملس املس قدعملٖ ٕه:مل ٔجذملٔثامليّرسملسلٕ دملسٌطماملجيسسِٗيمليفملسيطمٚملٔقَبِنملأُمل
ٖرتكملأزضْملٖٔصبرملريسٖبب،ملٖسجٕمليف ملِرسملساليَمل"سيطتحٗن"ملسلارٙملضاٗعطْٗملس ملجٖا ٓمل
ي لسرييملوَملأَُّملز ِيَملض زٚملقدملو تتهملل دملآوَملجيسسِٗيملٔجمي ٌْملٍٖناترمل ماٜملزجا ٞملرياممل
وٍط ٍّ٘هملجُملسلسج ٞملٖنترملآف قبمل جدٖدٚملٔجيعمٍ ملق نزَٖمل ماٜملأُمللمايملمبا ملالملميناَمل
ختٗنمْمل ُملسلسج ٞملُٖدخمٍ مليفملظوًملوُطت بنملريمملأاٗادمللٍطاممليفملسلٍإزهملةٗماٛملِا٘مل
فطٗمٛملسلسج ،ٞمل ٌنّ ملتعطٍٗ ملقٕنٚملابمٚمللٍطممليفملسذتٗ ٚه مل مل
ملململململململأض املسذت ملس عيملٖ ٕه:مل لنٍنّا ملوطامٚملصاعبٛهملٔتاات٘،ملي لٍطابٛملإلياسسِٗيمل
أٖطب ،ملذتعٛملأشوٛملسلٗاعهملل دملٔثا،ملتسكمليٗتْملٔأزضْملٔأصدق ٓٞهههملتسكملانَّملغ٘ٞمل
ٔسٌطماملٔٔصنملجىلملسلبمدملسلرٙملأزسٓملس ملجٖن ٓهملٔيفملتمكملس ٖ ًمل ملٖنَملسلطنسملاى مليفمل
ٖٕوٍ ملِرسملٔ ملٖنَملٍِ كملط ٟسست،ملٔي لت ل٘مل ملٖنَملسلطنسملوطالٛملض تملقمٗمٛمل
ٔجمن ملوطالٛملأغّسملٔضٍٕستملأ ٗ ٌّ هملٔو سنملسلٕقتمللنَملساليَمل ملٖاتِملٔي ٗتملز يملض زٚمل
وغم ٛمليفمل سِ هملل دملترونسملجيسسِٗيملجىلملسلسا،مل ملٖن دملص ٓملينملترونسملف طهملِٔرسمل
أوااسملآخااسملمينٍٍ ا ملأُملٌتعمّىااْملوااَملأيٍٗ ا ملجيااسسِٗي:ملسلتااروُّسملجىلململسلااساملِاإملأضاامٕامليفمل
سلصااوٚهملأ ٗ ٌ ابمل ٖ اإهمللاا٘ملس غااد صملخااوهملسال رتسا":ل اادملتاارونستُملجىلملسمللااساههه"مل
فاُجٗبّي":الملت ما،ملتروَّسملجلْٗمل ِٕملأاملِٔرسملأضمٕامليفملسلصوٚملأٖطب،ملترونسملجىلملسلسامل
الملت ماملجٌنْملأوسملجٗندهملل دملترونسملجيسسِٗيملجىلملسلسامل(تكمل)3-8:42ه مل
ملململململململت ياملسلب ي ملفسٌطٗظملٖ ٕه:مل حيد ملسيػّدمليفملسلمٗن،ملفٗى ملخيٗنيملسلعاوًملخ زجابململ

ٔلنَنملخيٗنيملأٖطبمليفملقمبملجيسسِٗيمل مل
ظوًملسرتٗبٛملٔسإل ب طملٔسلصعٕيٛمليفمل
سالضاااااتىسسزمليفملسلسجااااا ٞملمبااااا ملِااااإمل
وطااااتحٗنهملل اااادملت اااادًَّملجيااااسسِٗيمليفمل
سلطاا اَن،ملٖٔباااادٔملأُملسلٕقااااتمل ملٖعاااادمل
ا فٗبمللٍٗجبملسيٍبملٔضٗات٘ملخ نً مل
لم ملاننملغ٘ٞه ٖ ػعسملجيسسِٗيملياٌنْملٔ ٗاد،ملِإملوطاَململ ٔتعابملٔسيإتملّٖادننهملاٗا مل
مينٍْملأُملٖطتىسنمليفملسلج ٛ؟ملٔ واملذلاكملٖػانّنملتاروُّسٓملِارسملٌٕ ابململواَملسإلميا ُ،ملجٌناْمل
صوٚهملزرييملاننملغ٘،ٞملٖطتىسُّملجيسسِٗيمل مٜملسإلمي ُمليا ملٔ ماٜملسلسجا ٞمليااَُّملغاٗ٠بململ
آخااسملقاادملحيااد هملٔجالّ،مليا ذسملسلتٕضُّاانملجىلملسلااسا،ملٔسلتاارونسمل مٗااْملٔتاارامٓمليٕ اإنٓ؟مل
سإلمي ُمللٗظملف طملصىتبمل ٖ بنملاننملغ٘ٞمليدُٔملسلسن،ملسلسج ٞمللٗظملٖ ٍٗبملحيىٗكملوَمل
سلػاكّململ ٔسالزتبا كهملسلسجا ٞملِاإملظمىااٛملأ ٗ ٌابململ ٔلنٍنااْملٍِا كهههملحيىمااكمللتطاامملقُا ُدوبهمل
سإلمي ُملِٕملأٖطبملوٕسجّٛملواملس مل ٌعّسمللْملوَملخو ملوسسزتٍ مليدُٔملج ن ،ٞملقدملٖ ٕهمل
ل٘ملأ داي":ل دملريطبتُملوَملس ملٔقمتُمل لْملارسملٔاارسههه"ملجٌاْملأاملٖٔنّىاكملجذِابمل
يطوًوملٍٖبغ٘مل م ٍٗ ملأُملٌتحمّٜمليّرٓملسلػج ٛمللٍٕسجْملس ملِٔرسملِٕملسلسج ٞوملٔسلسج ٞمل
ِٕملأٖطبمل ادًملسرتإاملواَملز ٖاٛملسذت ٗ اٛمليا ملِا٘مل مٗاْملٔقبإهملتٍ قطا تّ ملهمللارلك،مل
أض املسذت ملس عيملٖ ٕه،ملوَملسلغسٖبملأُنملجيسسِٗيمل ملٖطمبملوَملس ملسيٍبملٔجمن ملطمبمل
وٍْملأُملٖط دٓملا٘ملٖجبتمليفملسلسج ،ٞملل دملصمّٜملط لببملسلسجا ٞهملٔأج ياْملس ملوُصاسنملبسمل
مٜملٔ دٓملسيطتحٗن:مللاَملٖنإُملسلإسز مل بادسبململٔجمنا ملجيٍابململوٕلإنملبسملواَملجياسسِٗيملهملِإمل
ٖطتىسمليفملسلتااٗدمل مٜملو ملا ُملقدملق لْملٔالملٖ ادنًملأ ارسزسبململإلياسسِٗيمللنا٘ملٖػاعسمل
ي و ُهملضى ٌتْملسلٕ ٗدٚملِ٘ملسلج ٛملينمىٛملسلساملٔسلجب تمليفملسلسج ٞهملٔتمكملسلعوواٛمل
سليتملأ ط ِ ملس ملإليسسِٗيملِ٘مل طمبمللمجب تمليفملسإلمي ُملٔسلسج ":ٞسٌُعُسملججىلملسلطَّى ٞهههمل
ِنرسملَٖنُُٕملٌَطمُك"مل(تكمل )2:42هملجٌْملٔ دملٔغ٘ٞملٍٖبغ٘ملسٌتع زٓمللمىطت بنهملس ملُٖدسجمل
جيسسِٗيملوَملسرتٗى،ٛملٔجمن مليفملسلٕسقاملوَملز ٖتْملسادٔنٚملأٖطب،ملُٖٔسْٖملسلنٕسابهمل
لن٘ملٌؤوَ،ملوَملسلطسٔزٙنمل أُملٌتعمّيملأُملٌسٝمليا نيملسإلمي ُه مل
ملململململململٔختيملسلب ي ملي ل ٕه:مل ِرسملِٕملسإلمي ُ،ملِرسملِٕملطسٖاملسلسجا ٞملسلارٙملٍٖبغا٘مل ماٜمل
انملٔس دٍملوٍن ملأُملٖطمنْ هملو ملوَملغ٘ٞملأةنمل ُملسلسج ٞملالملخيٗنبٍ ملأيدسبوه مل

