رسالـــة احليــاة

اخلط ٖٞ ١٦ٝضّض
اال باف باهلل نػا١ٜ
أمس ٢يهٌ ٚا س َٓا.
نُا ٖ ٞإٔ جيعٌ
املـــط ٤شاجـــ٘ اهـ ـاً بـــسٍ
اهللٚ ،إٔ ٜٛقـــن ٓـــس
شاج٘ ٜٚػحأذط بصاج٘ َا
جيـــــــــت إٔ ٜهـــــــــٕٛ
يآلخطٚ ٜٔي٘.

إ ايحكًٝس ايطغٛي ٖٛ ٞجٓاقٌ ضغاي١
املػـــ ٝايـــصٜ ٟححكـــلَٓ ،ـــص بـــساٜاد
املػـــــــٝح ،١ٝبـــــــايهطاظٚ ٠ايؿـــــــٗاز٠
ٚاملؤغػــــــاد ٚايعةــــــازٚ ٠ايهحابــــــاد
املًََُُّٗ .١كس ْكٌ ايطغـٌ اىل خًفـا،ِٗ٥
األغــــاقفَٚ ،١ــــٔ خالهــــِ اىل ةٝــ ـ
األجٝـــاٍ ،حـــَٓ ٢حٗـــ ٢األظَـــإَ ،ـــا
جًكّ َٔ ٙٛاملػَٚ ، ٝا جعًُّ َٔ ٙٛايطٚح
ايكسؽ.

عزيــزي املؤمن  ...املسيح يدعو َ
ك
عزيزتي املؤمنة  ...املسيح يدعوكِ
املػٝح ١ٝضغاي ١ؾٗاز ٠حلكٝك ١اإلجنًّٓ ،ٌٝحٝاَ ٙػإلٝ ٠اجٓا
رب شٚاجٓا ٛ ٚآً٥اٚ ،يٓؿاضى صًٛاد ّطض أصسقا ٤ايكطبـإ
نــٌ ةعــ ١أٚىل َــٔ ايؿــٗط ،يٓــسضى ُــل احلــت اإلهــَ ٞــٔ أجــٌ
خالصٓا نْ ٞه ٕٛطالّث َسضغ ١ايػحٛز خ أقساّ اي ًٝت.
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العامل واخلطيئة
ٜكــــــــ ٍٛايهحــــــــاث
املكــــسؽ "إ َــــا ٜعض ــــ٘
ـــس"
اإلْػـــإ ّاٜـــاٙ
(غالطٝــــٚ .)6 7١احل ـــــاز
ْحٝحـــــ ١ملٛغـــــِ ٝاجٓـــــا
ٚغٗطْا ً ٢منـ ٙٛي ٝـٌ
اىل ٚقخ احل از ...اْٗا
ايٓحٝح ١احلحُ ١ٝاييت ّٗٝا ٜٓاٍ اإلْػإ بطن ١أجعابـّ٘ .احلٝـا ٠ايعـا
جحُحٛض  ٍٛشاد اإلْػإٚ ،اخلط٦ٝـ ١جببـهل هـص ٙاحلٝـاّٗ ،٠ـ ٞكـٔ
ــا ّاغــس ًَــ٤ٞ
ايػــِ َػــإل ٠اإل ــإٚ .املػــٝح ٞايــصٜ ٟعــٝـ
باخلط ١٦ٝجطآٜ ٙف ٌ ٔ اهلل قًٝالً ّكًٝالًّ ،حٝاج٘ جؿة٘ غُٝـ ١نرٝفـ١
حت ٚج٘ ايؿُؼ ٜعين "ٚج٘ اهلل".
ًّٓٓحة٘ ن ٞال ج سخٌ اخلط ١٦ٝاىل ُل نٝآْا ْٓٚػ ٢إٔ احلكٝك١
ٖ ٞظٗٛض اهلل ،ايؿُؼ املؿطق ،١يٝؿطم ًَ ٢ػإل ٠ا آْا ّٓهـٕٛ
ايٓٛض بسٍ ايظالّ ،ألْٓا بكٚ ٠ٛبٓٛض اهٓا ْط ٤ٞمشٛع املٓا ُْٚةعس اخلط١٦ٝ
ٔ َػإل ٠أّهاضْا.

البابا فرنسيس :ميكن حلنان اهلل أن ينتزع منا قمب احلجر ليضع
مكانه قمبًا من حلم
"يٓطًت َٔ ايطث ْعُ ١إٔ  ًٜٔٝاي كًٛث ايكاغ ١ٝاملػًك ١ايؿطٜعٚ ١اييت جـسٜٔ
ظح٘ َب٥ػـًا ايكـساؽ اإلهـٞ
نٌ ؾٖ ..."٤ٞصا َا قاي٘ قس اغ ١ايةابا ّطْػٝؼ
صةاح  ّٜٛايرالذا 2 ،٤أٜاض  ،2106نابً ١بٝخ ايكسٜػَ ١طجا بايفاجٝهإ.
قاٍ األث األقسؽ يكس نإ اغطفاْٛؽ ؾاٖساً يًطا َ ٢ً ١راٍ ٜػٛع ايصٟ
أطاع ح ٢املٛد ٚيصيو جعطض يإلضطٗاز .اغحٌٗ احلرب األ ظِ ظح٘ اْطالقًا َٔ
نحاث أ ُاٍ ايطغٌ ايصٜ ٟححسث ٔ اغحؿٗاز اغطفاْٛؽ ٚقاٍ إ ايص ٜٔضةٛا
اغــطفاْٛؽ ٜفُٗــٛا نًُــ ١اهللٚ ،يــصيو ز ــاِٖ اغــطفاْٛؽ "غــالظ ايطقــاث"
ث ٚاآلشإ" أ ٟنُـٔ  ٜـفِٗ بـايٛذٓٝوٖ ٚ ،ـصا ايػـٝام ز ـا ايةابـا
ن ايكًُِ ٛ
"ٚغًُ َ
ّطْػٝؼ املؤَٓو يًحأٌَ  ٍٛاألؾهاٍ املحعسز ٠يعسّ ِّٗ نًُ ١اهلل ٢ً .غةٌٝ
املراٍ ٜس ٜ ٛػٛع جًُٝصُ ٟاٚؽ "قًَ  ًَِٞٝايفَِِٗ" ،يهٓ٘ يـٝؼ جعـةإلًا قٜٛـًا نـصيو
ايصٜ ٟػحعًُ٘ اغطفاْٛؽ يًؿَّعتِ ٚايؿُّٛٝرِ ٚايهَحَةَـٜ ،١فٗـِ ايحًُٝـصَإ ٚناْـا
خا٥فو ألُْٗا أضازا االبحعاز ٔ املؿـانٌٚ ،يهُٓٗـا ناْـا صـاحلَو َٓٚفـححَو
ًــ ٢احلكٝكــٓ ٚ ،١ــسَا ٚبدُٗــا ٜػــٛع مسحــا يهًُاجــ٘ بايــسخ ٍٛاىل قًةُٗٝــا
يحسّ٦اُْٗا؛ أَا ايص ٜٔضةٛا اغطفاْٛؽ ّهـاْٛا ذـا٥طٚ ٜٔغاضـةو ٜ ٚهْٛـٛا
ٜطٜس ٕٚإٔ  ٜػٛا أبسًا ٖٚ ،صَ ٖٞ ٙأغا ٠اْػالم ايكًت ٚايكًت ايكاغ.ٞ
جاب احلرب األ ظِ ٜك ٍٛاملعَٛض ايطاب ٚايحػعو ٜٛبذ ايـطث ؾـعة٘  ٚرـ٘
ن ٞال ٜكػ ٞقًة٘ ٜٚعس َٔ ٙب عسٖا َ ايٓيب عقٝاٍ بأْـ٘ غـٝػٝط يـ٘ قًـت احلحـط
ٜٚعط ٘ٝقًةاً َٔ حلِ أ ٟقًت ٜعطف نٝن  ٜـػٜٓٚ ٞـاٍ ؾـٗاز ٠ايطا ـٖٚ .١ـصا َـا
ُٜػةت ايهرإل َٔ األ يًهٓٝػ ١ايكًٛث املػًكٚ ١قًـٛث احلحـط ٚايكًـٛث ايـيت ال
جطٜس إٔ جٓفح ٚال إٔ ج ػٚ ٞايكًٛث اييت جعطف ّكط يػ ١احلهِ ٚاإلزاْٚ .١ايحٛبٝذ
ايصٜٛ ٟجٗ٘ هِ ٜػٛع أٜطاً ٖ ٛأِْٗ قحًٛا األْةٝا ٤ألِْٗ ٜطٝكٛا مساع نالَِٗ.
ايٛاق  ،أضاف احلرب األ ظِ ٜك ،ٍٛإ ايكًت املػًل ال ٜػُ يًطٚح ايكسؽ
بإٔ ٜسخٌ ايٜ .٘ٝهٔ قًةِٗ َهاًْا يًطٚح ايكسؽ؛ ٚيهٔ اغطفاْٛؽ نإ
ممحًً٦ا َٔ ايطٚح ايكسؽ ٚنإ قس ِّٗ نٌ ؾٚ ٤ٞبايحاي ٞيكس نإ ؾاٖساً يطا ١

ايهًُ ١ايص ٟصاض جػسًا
ٖٚــــصا ٖــــُ ٛــــٌ ايــــطٚح
ايكــــــسؽٚ .اغــــــطفاْٛؽ
نـــإ ممحً٦ـ ـاً َـــٔ ايـــطٚح
ايكسؽ!.
جـاب ايةابــا ّطْػــٝؼ
ٜكــــ ٍٛإ ايكًــــت املػًــــل
ٚايكًــــت ايعٓٝــــس ٚايكًــــت
ايــــٛذين ال ٜػــــُ يًــــطٚح
ايكسؽ بايسخ ٍٛايٝـ٘ ألْـ٘
ٜؿعط بأْ٘ َهحنٍ بصاج٘،
ٚجًُٝصا ُاٚؽ ُٖا نٌ ّطز َٓا بؿهٛن٘ ٚخطاٜا ٙايهـرإلٚ ٠ايـص ٟغايةـاً َـا
ٜطٜس إٔ ٜةحعس ـٔ اي ـًٝت ٚايححـاضث؛ يهـٔ ٜٓةػـًٓٝ ٞـا إٔ ْفػـ ا ـاٍ نـٞ
ْ ػ ٞاىل ٜػٛع ْٚػُ ي٘ بإٔ ٜسّ ٧قًٛبٓاّٝ .ػٛع ٜهًِّ ايصٜٓ ٜٔػًك ٕٛقػا٠ٚ
ايؿــطٜعٚ ١ايــص ٜٔال ٜطٜــس ٕٚاإلصــػاٜٚ ٤كــ ٍٛهــِ أَــٛضاً أغــَ ٤ٛــٔ جًــو ايــيت قاهــا
اغطفاْٛؽ يًؿعت ٚايؿٛٝر.
ٚخحِ األث األقسؽ ظح٘ َؿإلاً اىل سث املطأ ٠ايعاْٝـ ١ايـيت ناْـخ خاط٦ـ١
ٚقاٍ نٌ ّطز َٓا ٜسخٌ احلٛاض بو ٜػٛع ٚايعاْٝـ ١ضـح ١ٝايكًـٛث املحححـط،٠
ٚجيٝت ٜػٛع ايص ٜٔناْٛا ٜطٜس ٕٚضةٗا زا ٝاً اٜاِٖ نٜٓ ٞظط نٌ ٚا س َِٓٗ
اىل ْفػ٘ قا٥الً "ََ ٔ َٓهِ بال خطًّ ١٦ٝإلةٗا حبحط!" ٚحنٔ ايْٓ ّٛٝظط اىل ٓإ
ٜػٛع ٖصا ٚاىل ؾاٖس ايطا ٜٚ !١ػٛع ٖصا ايؿاٖس ايعظ ِٝايص ٟبصٍ ٝاج٘ جيعًٓا
ْطٓ ٣إ اهلل جتآٖا ٚاظا ٤خطاٜاْا ٚضعفٓا.
يٓسخٌ اشًا ٖصا احلٛاض ٚيٓطًت َٔ ايطث ْعُ ١إٔ  ًٜٔٝايكًٛث ايكاغ ١ٝهؤال٤
األؾداص املٓػًكو ايؿـطٜعٚ ١ايـصٜ ٜٔـس ٕٜٛٓنـٌ َـا ٖـ ٛخـاضل ٖـص ٙايؿـطٜع.١
ٖؤال ٤األؾداص ال ٜعطّ ٕٛإٔ ايهًُ ١صاض جػساً ٚإٔ ايهًُ ٖٛ ١ؾاٖس ايطا ،١
نُا ال ٜعطّ ٕٛأٜطاً إٔ ٓإ اهلل قازض ً ٢إٔ ٜٓحعع َٓا قًت احلحط يٝط َهاْ٘
قًةاً َٔ حلِ!.

