رسالـــة احليــاة

ى دِهُنته ستكُم لهٖ
اذتلللب ايلللرٓ نملللُى قلللد
بسيهٍلل لهللٌ يللٌ للو خلل ل
حم تهللل إلخُتهللل إإإ تألنللللْ
جرلللللل لتم فللللللللأ ر ت ُنْع
َل شللللتم فسلللللكّت ُنْع
َكهلللللللللللللل لتم سِ لللللللللللللل ل
فآَِت ُنْإإإت ( تٖ )57-42;36إ

ى ا تِسِلللللد ىى هلللللط
ًّع ايه س َِ هغُا ع رسفٕ
اذتلللت (2تللّم )5;3ع ىلللي ِسللُ
املسللّ إ يللريك نللب ىى ِ شِللس
ب ملسّ دت ّع ايه سع حسلب
َصّتٌ لّهً ;تاذي ُا َته لرَا
ًّع األ مت ( تٖ َ )2:;39يرا
حتكل ب يتكهّد ايسسُيْإ

عزيــزي املؤمن  ...املسيح يدعو َ
ك
عزيزتي املؤمنة  ...املسيح يدعوكِ
امل سّحّٕ زس يٕ هً دٔ ذتكّكٕ اإلدمّلع فههحّ ٍ يف سرئ حّ ته
لرب ذَاته َلُاٙهه ع َيهش زك يف صهُات فسض ىصدق ٘ ايكسبل ى يف
كللل ًرللٕ ىَع للو ايشللًسع يهللدزك ل للل اذتللب اإل للْ للو ىجللل
خ صه كْ نمُى ّب يف دزسٕ ايسجُد حتت ىقدام ايضهّبإ
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إرادة اهلل
يف داخل كلل هٍل ّلل ع ل لل ل لهلُ يلٌع ىٓ خرهلٖ خلس
ىقُل نه نؤيٌّ نش ٘ َ تٖ نش ٘ع َىى نر ل زادته ع فريك يُ
ال تأيٌّ ىن نّته ع بّه زبه ِسلُ ِكلُل تيلتمو شلّٚتك ِل ا ت ىٓ
خرهٖ خس لهّ ه
ىى نر للل زادٔ ا
ىبّللٌ ق للل زادته ل ع
َلهٖ عُ٘ زادٔ
ا نسٍّس سرئ ىِ ه َحّ ته ع ففلْ حّ تهل ِسلًل لهّهل ًّرل ىى
نر ل نش ٘ َيمو يّس و ايسًل ىى نر ل شّ ٕٚا ال ذا ك ى
اإلمي ى ب لج حكّكّ يه ع َكه خمهضني يٌ لرب ذَاته ع ألنه حّه ل
نر ل زادته فإنٌ لسو يف لّهّهل ىى نفرلل ل نشل ٘إإإ نًل ارت ّٚلٕ
ايداخهٕ يف ل ل اإلنس ىإ
فهحو نت حُز حُل نفُسه ال حُل ا ع َيرٍ يلْ شلمهته
ًّر إ يهؤ و َيهحب ثم يهر ل زادٔ ا إ

ً

البابا فزنسيس :اإلميان بيسوع هو أن نقبل احلياة كما هي ونسري
ُق ُدماً بفزح وبدون تذمّز
تاإلمي ى بّسُ يُ ىى نك ل اذتّ ٔ ك يلْ َنسلري قل مد بفلس،ع بلدَى تلر ٍس
َبدَى ىى نس رت ّ ٕٚايفتُز ىى تشهَّه تإإإ يرا ق يٌ قداسٕ اي بل فسنسلّس يف
لظتٌ رتٙس ايكداس اإل ْ ص ِ ،لُم ايج ثل ٘ع  39ذاز 3128ع يف ك بهلٕ بّلت
ايكدِسٕ ست ب يف تّم ىإ
متحُزت لظٕ األب األقدس حُل دمّل ايكدِس ُِحه حُل هف ٘ ِسُ يسجل
كسّ إ ك ىَ يمه كَ زَجملٌ لَهّلٌ مهرم ثَ ل ى َثَ ثلنيَ سَلهَٕ مغلجر يف ىَزهلهّم لهلد
بَسكَٕ لَهدَ ب بَ ايغَهَمع ِمك لم ب يرَربٍَِِٕ بَّتَ ذات ع َ خَ سَٕ ىَزَِقَٕع َِغِجعم فًّل
جم ًللُزٌ َلوَ املَسعَللٖ بَلنيَ لم ّل ى َلمللسو َكسللح ىإ َِمكل ل ىِ كل كل ى ِهل ل
َلسٍك ّ ٍ ايَسكٕ فم ى ايرِو ِه يُى يف ا مل ٘ ِشفُىإ َمل زَ ٍم ِسلُ م مغِلجَر ع
لَهَمَ ىَىِ يٌ مدِٔ َُ ِهَٕ لهٖ يرٍَ اذت لإ فك لَ يٌ;تىَتمسِدم ىَى تمشفٖ؟تإ
ت بع األب األقدس ِكُل; ىًل ىى نس ع ِسُ ِكُل يه لهٖ ايدَام;تَىتمسِدم ىَى
تمشفٖ؟تع تىتسِد ىى تمُى سرّدًا؟تع ت ىتسِد ىى متته ٛب يسَ ،ايكدس؟تإإإ تىَتمسِدم ىَى
تمشفٖ؟ت تهك يْ كه ت ِسُ إإإ ى ادتُاب ايرٓ قد ِر ٌّ ىٓ هخط و يؤال٘
املسعلٖ اير ّل ى َايرللسو َايمسلح ى سللّمُى ب يتأكّلد تنرلم ِل زب ت ى ٍل يللرا
ايسجل فغسِب جدا ألىٍ جُابٌ ك ى;تِ زبٍع يّسَ يْ َو َِغم ُّي يف ايَسكََٕ لَهدَ
َِفُزم امل ٘إ فَّهَ ىَن ذايَبٌ ِيًَّ ع َِه ِلم قَ هْ خَستإ ىِ جُابٌ يلرا يلُ تلر ّس ك لو
ِكُل ت ى حّ تْ ظ ملٕ َفّ ميمو يهج ّع ىى ِه يُا يف ايربكٕ َِشفُا ي ٘نرا يه
هر مث ى َث ثني سهٕتإ
ىع ف اذترب األلظم ِكُل; يرا ايسجل يُ ك يشِ جَسََٔ املَغسَسَٕ لهلٖ َجل زٓ
املَّ ٍ اييت ربن لهً امل ُز األٍَل َيموِ جرَزي قد جفّت ألنًٍ ال تضل ع امل ٘
َب يت يْ ال ميمهً ىى تتغرٍٗإإإ و يه ميمهه ىى نفًم ُقف ايتر ٍس ايرٓ ِسرٖ
لهٖ ايدَام يّح ِّل ايرنب يآلخسِو;تِ زبٍع يّسَ يْ َو َِغم ُّي يف ايَسكََٕ لَهلدَ
ب ِيًَّل ع َِهل ِ مل َق هلْ خَلستإ يلرٍ يلْ خ ّٚلٕ ايفتلُز َيلْ
َِفُ مز امل ٘إ فََّه ىَن ذا َي ٌ
خ ّ ٕٚسّٕٚإ ىٍ لهّٕ يرا ايسجل مل تمو ايشهل َ من يْ ايفتُزع َيلْ ىسلُى لو

ايشهل ألى ايكهب ِمُى ف تسا
َيرا ىسُى بمجريإ َايفتلُز يلُ
ايرلللّد بلللدَى ز لللٕ يف املغلللِّْ
ق مد ىَ يف ايكّ م بأٓ هْ٘ خس
يف اذتّل ٔع نٍللٌ فكللداى ذكللسٗ
ايفس ،حتٖإإإ َيرا ايسجل ك ى
قد فكد ايفلس ،ىِغل إ يلرٍ يلْ
ارت ّٚلللٕع َيلللْ لسض سْ٘
جدٍا َاألسُى يُ لهد نرت د لهًّ ع َميمهه ىى نسٗ اإل ترل ض َامللسازٔ يف ذيلك
ايكهبإ
ت بع األب األقدس ِكُل; يمو ِسُ مل ُِبٍخٌ بل ق ل يٌ;تقم فَ محَلل فَساهَلكَ
َا دِتإ فشمفََْ ايسِجملم يََُقتٌَع فحَ َلَ فَساهٌَ َ شٖإ َكَ ىَ ذيكَ ايَّلُمم ِلُمَ ايسِل تإ
ه لكَع
ح ل ّل يللك ىَى تَح َ ل َل فَسا َ
س ل تع ف ل َِ َ
ه ل َفَْ; يللرا َِللُ مم اي ِ
فك ل َل ايًَّللُ مد يََّهللرٓ م
ْ ال
ك َا لدِ؟تإ َكل َى ايَّلرٓ همل َف َ
ج مل ايَّلرٓ قل َل يلكَ; َامحَلل فَساهَل َ
َسأيٍُ;ت َوِ ا ي ِس م
ف َو يُ ِسُ َمل ِشلمسٍ حتلٖع قل م فّ ل كل ى اذتل ى َايفتلُز ال ِل االى
َِر ِس م
ِسّ ساى لهٌّ ألنٌٍ كل ى قلد نسلْ رهلٖ ايفلس،ع ألى ايفتلُز يلُ خ ّٚلٕ تشل ّل َال
تس يه ب يسري َ ايسب ِهظلس ايّلُم ع كلل فلسد هل للل ًَّرهل خ لأٔ للل َِكلُل
يه ;تقم فَ محَل فَساهَكَ َا دِتإ
َختم اي ب فسنسّس لظتٌ ب يكُل; ى ايسب ِكُل ايُّم يمل فسد ه ;تقم ق ل
حّ تك ك يْ ًّ هٕ ك نت ىم سّٕٚع ق هً َسس ق مد ع ال ختف امحل فساهك
َا دِإإإ زخ يُ فساش سَّ ٛيمو امحهٌ َا دِ ق مد ألى يرٍ يْ حّ تلك َيلرا
يُ فسحك تإ ى ايسؤال ايرٓ ِ سحٌ ِسُ لهّه ايُّم يُ;تىَتمسِدم ىَى تمشفٖ؟ت َلهٖ
جُابه ;تنرم ِ زبت يُ ِكُل يه ;تقم فَ محَل فَساهَلكَ َا لدِتإ يكلد صلهّّه يف صل ٔ
غَٕ يًَم يَه ّلُا هلتَسَا
ادت لٕ تىًَِّ ايرَ شم جَ ّر يَه ُّا ِع املَّ ٍإإإ َ ايَّرِوَ ال فَ ِ
َكهُاع يَه ُّا هتَسَا بَغريِ فَغُِٕ َال ثَ َلوإإإ يَه ّلُا َاهلسبُا بفلس،تع َب يتل يْ فلإى
ىج ه ل ايللسب ق ل ٙهني;تنرم ِ ل زب ىزِللد ىى ى هللفٖع س ل لدنْ ِ ل زب ىزِللد ىى ىقللُمت
فسهرسف رهٖ فس ،ارت ظ اذتكّكْ إ

