رسالـــة احليــاة

إلإلإلإلإلإلإلإٕإل صقققققققققُِٝإلنسإل
صُِٝإلذبإلالإلنهقٔإل
هٕإلٜتركلإلإالإل إلنحلب .إل
إلإلإلإلإلإلإلٚنخلن١٦ٝإلٖٞإلذبّإل
نسإلنملقققق ق ده،٣إل ٗقققق قٞإل
يفاققق ق ْ إلعققق قٔإلذكٝكققق ق١إل
نحلب .إل
إلإلإلإلإلإلإلٚنحلبإلٖٛإلني يفٌٝإل
نألن ٝني ٟإلهمس٘إليٓ إل
نسإل ا ىل .إل
إل

إلإلإلإلإلإل إخت ق هإلنسإلإ ققأنِٖٝإلٚدع ق ٙإليٝدققأدإلَ قٔإل ققندٙإل
يهٞإلناٌإلَٓ٘إل"ه إليا دإلنيفمإلَٔإلنيصا" ٛإل( وإل
، )71:5إلٚنع ق نإلإ ّٜق ٙإل ققإإلٜيف ق هىإل ق٘إل"مج ٝق إلعص ق ٥أإل
نألهض"إل( ققو. )21:3إلٚإلققتهٕٛإلذهٜقق١إلإ ققأنِٖٝإلٖققٞإل
نملؤََُٓ١إلعً٢إلنيٛعٛدإلنملكنٛع١إليآل .٤إل إل
إلإلإلإلإلإلإل يك إلْصّاَإلنسإلإإلأنٌٝ٥إلشايف إلخمت هنإلي٘،إلَٓك نإل
إ ٜق ٙإلَ قٔإلعيفٛد ٜق١إلَصققأ.إلٚه ققأّإلَا ق٘إلعٗ ق إلإلقق،٤ ٓٝإل
ٚهعن ٙإلنيصأٜا١إلعٔإلطأٜلإلَٛإل.٢إلٚهعًٔإلنألْيفٝق ٤إل
نّ٤إلج ه ٜإليًصابإلٚخنو إلإلٝطق ِّإلمجٝق إلنألَقِإل
إلعٗق إلج  ٜق إلٚه ق .ٟإل َٚقٔإلشققابإلإإلققأنٌٝ٥إل َٚقٔإل
هوٌإلنملًوإلدنٚد،إلإلٛٝي إلنمل ٝح،إلٛ ٜع .إل

عزيــزي املؤمو  ...املسيح يدعو َ
ك
عزيزتي املؤمهة  ...املسيح يدعوكِ
إلإلإل إلإلإل نمل ٝر١ٝإلهإل ي١إلشٗ د٠إلحلكٝك١إلن جن،ٌٝإل ًٓرٙ ٝإل إلَ م٠إلذ ٓ ٝإل
عربإلذٚن ٓ إلٚعٛن، ًٓ٥إلٚيٓص هىإل إلوًٛن إل أضإلهو ق ٤إلنيكأ ق ٕإل إل
نققٌإلمجاقق١إلهٚىلإلَققٔإلنيصققٗأ،إليٓ ق هىإلعُققلإلنحلققبإلن هلققٞإلَققٔإلهجققٌإل
خنوٓ إلنٞإلْهٕٛإلطن إل إلَ هإل١إلني حٛدإلحتتإلهق نّإلنيصًٝب .إل
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كــــرامة اإلنساى
خًقققققلإلنسإلن ْ ققق ق ٕإل
عًق٢إلوقٛه ٘إلَٚل يق٘إلٚيهقٔإل
نيصققققأٜأإله ققققٛنٙإلَٓقق ق إل قق ق ٤إل
نيتققق ق هٜذإل اإلققق ق ٤إلن ْ ققق ق ٕإل
نإلققتاُ ٍإلذأٜتقق٘إلٚهن يف ق إل إل
هٕإلٜهٕٛإلإهل .إل ْ ٕإلإذنإل
َ إلْظأإلإىلإلقًيف٘إلٚج إلْف ٘ إل
َ ّٝالإلإىلإلنيصققق أإلهٜط إل ٚهقق إل إلنيهقلمإلَقٔإلنيصقأٚهإلنيقكإلالإلنهقٔإلهٕإل
ص هإلعٔإلخ يك٘إلنيص حل .إل
إل ٚن ْ ٕإلٜا ْٞإلنْك َ إل إلذن ٘،إلي يوإل ر٠ ٝإلنييفصأإلنًٗ إلققإل أد١ٜإل
ن ْتإلهّإلمج ع١ٝإلققإل يف ٚإلوأنع ،إلوقأنع إل قاإلنخلقمإلٚنيصقأ،إل قاإلنيٓقٛهإل
ٚنيظًُ ق ،إل ٚطققنإلعققٔإلذيققوإلن ق إلن ْ ق ٕإلْف قق٘إلع ق ج نإلعققٔإلَٗ مجقق١إل
نيصأّ،إل مإلهٕإلنيقأ إلجق ٤إل تح ق إل ٓٓٝق إليٝاٝق إلإىلإلن ْ ق ٕإلذأٜتق٘إلٚق ٛق٘إل
ط ق هد نإلنيصققٝن ٕإل كقق٠ٛإل ن٥قق٘إلٚمًصقق٘إلَققٔإلعيفٛدٜقق١إلنخلن٦ٝقق١إلٜٚا ٝق إلإيٝقق٘إل
ن أنَت٘إلمب٘ ٛإلعً٢إلنيصًٝبإل ٚن٘٥إلي٘إلٚيًيفصأ .١ٜإل
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ّ إل

إل

"نيص ّٛإلنحلكٝك ٞإلٖ ٛإلَ ع  ٠إلنيكأٜب إلهَ إلنيص ّٛإلنمل َّٜي إل ٗ ٛإلن د إل اإل
نيت ٜقٔإلٚنألعُ ٍإلني ْ١٦ٝإلَٚغأ ٜإلنيهرب ..."٤ ٜإلٖ نإلَ إلق ي٘إلق نإل١إلنييف إل أْ ٝسإل
إلعظت٘إلَرت ٥إلنيك نسإلن هلٞإلويف حإلّٜٛإلنجلُا،١إل 2إلآذنهإل ،31:5إل إلن ً١إل ٝتإل
نيك ١ ٜإلَأ إل يف ٝه ٕ .إل
ق ٍإلنأل إلنألق س1إلٜكٍٛإليٓ إلنمل َٛه"1هَيكًَبُإلنخل شِ ُإلنملتَٛنضِ ُإلالإلَٜأذُيُ٘إلنس"،إل
سإلحيبإلنيكًبإلنيت ٥بإلألّْ٘إلٜصاأإلٜٚاأفإل اّْ٘إلخ ط.٧إل ٚإلإلفأإلنيٓيبإلهشا ٝإلْ ُ إل
ٝ ٛذ إلنس إليًُأن٥ا إلني  ٜٔإلٜاٝص ٕٛإل ٜقٓ إلزن٥ف إل ٝص َٕٛٛإل  ُٝإل ٜا ٕٛإليتركٝلإل
َص حلِٗإلنخل و١إل ُٜٚدألإٔٚإلع ُّ هلِ،إلٜكَٕٛٛإل اعُ ٍإل ١ ٛإلَٔإلجٗ١إل  ُٝإلٜظًُٕٛإل
ح َٕٚإلََأنََهِإل
نآلخأٜٔإلَٔإلجٗ١إلهخأ٣إلٚي يوإلٜكٍٛإلهلِ"1إَّْهِإل إلَِّٜٛإلوََِٛهِإلَ ِ
َ ُ ٚدألإَٔٚإلجََُ ٝإل َعًََُتهِ.إلإَِّْهِإليًِدُصِ١َٛإلٚنملص جَأَِ٠إلَصَٕٛٛإلٚيِتَطأِ ٛنإلًَِهَُِ١إل
نيٓألف م".إلإٕإلنيأ إلٜنًبإلو َٛإلذكٝك، ّٝإلذنىإلنيصّٛإلنملتٓيفّ٘إليًكأٜب .إل
إلنحلربإلنألعظِإلٜك 1ٍٛإلإٕإلوّٛإلنملأن٥اإلقق إلٙ ٖٚإلنيهًُ١إلنيكإل ٜتاًُٗ إل
ٛ ٜع إلققإلٖٛإلوّٛإلََٔإلحيبإلهٕإلُٜظٗأإلْف ٘إليآلخأٜٔإل هّن إلٚيهّٓ٘إلَٔإلجٗ١إلهخأ٣إلٜكّٛإل
اعُ ٍ إلظ مل ١إل ٜٚتغٌ إلنيٓ س .إلق إلٜك ٍٛإلي ٞإلهذ نِ"1هْ إلإلد ٌّٞإلج ّن إلٚإلاق ألّ إلٖيف١إل
إلملٛظفٝوإل
إلياُّ يو إلَ إل ٜترك ْ٘ٛإلٌٖ إل
نيفم ٠إليًهٓ "!١ ٝإلٚيهٔ إلٌٖ إل
صهٌإل مإلشأعٞإلهّإلحب بإلَ إلٜكتط٘ٝإلنيك ْٕٛإليهٞإلٜتُهٓٛنإلَٔإل  ٛمإلنيغ ن٤إل
أل ٓ . ِٗ٥إل ا ٖ إلحت ث إلنأل إلنألق سإلعٔإلهَأإلذ ثإل ٛهن إل ا إلْٗ ١ٜإلنحلأ إلنيا مل١ّٝإل
نيل ْ١ّٝإلَ إلنأل إلنيٛ ٝعٞإل  ٝهٚإلههّ٘ٝ ٚإلعٓ َ إلن ٕإلَُأإلن إل إلنيٕ ٝإلٚق ٍ 1إلج ٤إل إل
هذ إلنألّ ٜإلإي٘ٝإلهجٌإلهعُ ٍإل ينإلج ّن إلٚق ّّإلي٘إلٖيف١إلَٔإلهجٌإلْص ط٘إلن هإل يٞإلهَ ّإل
نيصر إلٚنملصّٛهإلنيً ٜٔإلن ٕإلق إلهذطأُٖ إلَا٘إلٚيهٔإلنملغًيإلن ٕإلحيتٟٛإل كطإل
عً٢إلعصأ٠إلدٚالهن .إلٖ نإلَ إلْفاً٘إلحنٔإلهٜط إلعٓ َ إلالإلْ إلملٛظف ٓٝإلنألجأإلني ٟإل
 ٜترك .ْ٘ٛإلحنٔ إلْك ّٛإل َ إلْٚصً ٞإلْٚص ّٛإلْٚتص ّم إلَٔ إلهجٌ إلهَأ إلٚنذ  1إلَٔإل
هجٌإلنيهرب٤ ٜإلٚيهٞإلٜأنْ إلنآلخأ،ٕٚإل ٖٚنإلنألَأإليٝسإلهو ي١إل ٌإله٤ ٜإلٚي يوإلٜٓيفّٗٓ إل
ٛ ٜع إلق ٥نََ"1تَ ٢إلوًََِّٝتُِ ،إلال إلَهُْٛٛن إلنَ ملأنِ٥ا ،إل َإَُِِّْٗ إلُٜرِيفق َٕٛإلنيصَّن َ٠إلُٚق ٛإل إل
ت،إل
نملَحَ َِ  ،إل ٚإلزَٚن ٜإلني َّ ذَ  ،إلِيهَ ٞإلَٜظرَٗأُٚن إليًَِّٓ س ....إلهَََّ إلَهِْتَ ،إلََتَ ٢إلوًَََّ ِٝ

و،إل إل
َ دِخٌُإلَُد َ َعوَإلٚهَ ًِلإلَ َقققققق َ
ٚوَققٌألإلألَِ ٝقوَإل إلنخلَفَ ق ،٤إلٚهَ ُققٛىَإل
نيَّ ٟإلَٜأَ٣إل إلنخلَفَ ِ٤إلَُٖٛإلُٜحَ زِٜو.إل
ََٚتَققق٢إلوَق قَٓاتَإلوَق ق َقَ،١إلالإلَقققٓفذإل
هَََ ََق قوَإل إلنييفُقققٛم،إلنَُق ق إلَٜفاَق قٌُإل
نملققققققققققأنََُٕٚإل إلنملَحَقققققققق ق َِ ،إل ٚإل
نيصَّققققققَٛنهِع،إليِهَقققٞإلَُُٜحأل َُٖقققققُِإل إل
نيَّٓ س...إلهَََّ إلهَْتَ،إلََتَ٢إلوََٓاتَإلوَ َقَ،١إل َنإلَاًَِإلشِ َُ يوَ إلََ إلَصَٓ ُإلَُٓ ُِٜٝوَ،إليِتَهَٕٛإل
وَ َقَ ُتوَإل إلنخلَفَ ،٤إلَٚه ُٛىَإلنيَّ ٟإلَٜأَ٣إل إلنخلَفَ ِ٤إل ُٖ َٛإلُٜحَ زِٜو" .إل
هض فإلنييف إل أْ ٝسإلَتر ألث إل عٔإلنيصقّٛإلنحلكٝكقٞإلنيق ٟإلٜأٜق ٙإلنسإلَٓق إل
ٚني ٟإل ٜنأْ إل ٘إلنيٓيبإلهشا ٝإلٚق ٍ"1هَيَٝسَإلٖ نإلٖٛإلنيصَُّّٛإلنيَّقإل ٟإلآثَأَقُ٘ إلذَقٌقإلقٝقٛدِإل
نيٓألف مإلَ ٚوُّإلهُ ُطِإلنيٓألمإلٚإِطنمُإلنملَطغٛطاَإلهَذأنهن،إلَٚنَ أِإلنٌألإلْم إلهَيَٝسَإلٖقٛإلهَٕإل
َه ِأَإليًح ِ ِ٥إلخُيف َىَإلٚهَٕإل ُ خٌَِإلنييف  ٥قاَإلنملَنرقأٚدَٜٔإلَٝتَقوَإلٚإذنإلهَهَٜقتَإلنياُأٜق َٕإلهٕإل
َه َُٙٛإلٚهَٕإلالإلَتَٛنه٣إلعٔإليَرُِوَ إل ذٍ ِ٦َٓٝإلَٜتَيفًََّّخُإلن يصققيفحِإلْقٛهُىَ،إلِٖ ُ َٚقأُإلع َِٝتُقوإل
إلَأٜا ،إل َٜٚمُإلِأقىَإلهََ ََوَ،إلََٚح ُإلنيأَّ ألإلَٜحُ ُإل شًََُوَ".إلٚختِإلنييف إلعظت٘إل يك1ٍٛإل
يٓفهأإل ٗ ٙإلنيهًُ إلٚيٓتاٌَّإل ٗ إل إلقًيفٓ إلٚي ٝاٍإلنٌإلَٓ إلْف ق٘إلنٝقيإلٜصقّٛإل
ٚنٝيإلٜصًٞإلٜٚتص ّم .إل
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ْ ن٤إلج  ٜإلَٔإلنيكًقبإلُٜنًكق٘إلق نإلق١إلنييف ق إل أْ قٝسإلمل ق ع ٠إلنمل قٝرٝاإل
نملطنَٗ ٜٔإل إلهإل ي١إلنيفٜٛ ٝإليّٓٝت٘إليًصن٠إليصٗأإلآذنهإل.31:5إلذنأإلنأل إلنألق سإل إل
هإل يت٘إلهٕإلنلمٕٚإلِٖإلنألشد صإلني ٜٔإل"ُٜطنٗ ٕٚإل يفبإلإن ِْٗ،إلُٜٚحربٕٚإلعً٢إل
ققأىإل ٝققِٗ ٛإلٚهَق نٔإلنيايفق د٠إلنخل وقق١إل ٗققِ،إلههضققِٗإلٚهذيفق .ِٗ٥إلٜققتِقإلنضققنٗ دِٖإل
ٚقتًِٗإلألِّْٗإلَ ٝرٝا.إلهَ إلني ٜٔإلَٜطنٗ َِْٗٚإل ِٗإلالإلٜفأألققٕٛإل قاإلنينٛن٥قيإلنيقكإل
ٜٓتُٕٛإلإي." ٗٝإل إلنأل إلنألق سإل ا ٖ إلَت ٥ن"1ن ِإلَٔإل ٓٝهِإلٜصقًٞإلَقٔإلهجقٌإل
نمل ٝرٝاإل نملطنٗ " ٜٔإلٚشحّ إلنجلُ ٝإلعً٢إلنيصن٠إلَا٘إلق ٥ن"1قَٛٛنإل ق يوإلَاقٞإل
يهٞإلمتربٚنإل ط َٔإلمج ٝإلنيهٓ ٥سإلٚنجلُ ع إلَاِٗإل يصن٠إلٚني عِإلنمل د ."ٟإل

