رسالـــة احليــاة

اخلطٚئههٓ ٞهه ٛلمله
اإلُحهههههههههاْ ا ا ملهههههههههٞ
حبٚاتهههههههههٕ ل طالٔههههههههها
هآلخه ه  ،احلهههب،
ةههه ه ٚى حيْ ٌِٙههههه٘ ٓهههههإا
ا خه ه  ،حيٗ ت٘هأهههء حيُههه٘اع
جءٙهههههءً ٝهههههّ احلٚهههههاٝف
ملاحلههههب ًٗههههاّ طهههها
احلٚا ٝخ حيٗ خ ّٙف

اه اوٚههههههء اه ةهههههه٘هٗ ٛاهل ههههههاب
اياههءم ً ت طههاْ حيمههءٌٓا لهها خ ،
ًٗ صهالْ اتصهاالّ ٗقٚاهاّف ملٔههإا ٗذان
جيعهههالْ ةه ه ّ ايحهههٚع اهلِٚحهههٞ
ماض اّ ٗخص اّٗ ،كالٌٓا ِٙءملااْ
ًّ ٘ ِٙع إ ٗ ٛامهء :ملٌٔها ٙلُّ٘هاْ
ٗ ٙع ٞاإل اْ اياءة ٞاه٘امء ،ٝاها
ًِٔا تح ا ٛاهلِٚحٙ ٞأِٚا اي عوهن
للى احلاالن اي٘م ٟلٔاف

عسيــسي املؤمن  ...املسيح يدعو َ
ك
عسيستي املؤمنة  ...املسيح يدعوكِ
ايحٚح ٞٚلةاه ٞشٔا  ٝحلاٚا ٞاإلزلٚى ،ملوِحٚاٖ ًحري ٝمٚاتِا
رب ذٗاتِا ٗ ٘الوِاٗ ،هِاالن صو٘ا مل ض حيصءفا اها لهاْ
كههى مجعهه ٞحيٗن ًههّ اهاههٔ  ،هِههءلن ٌههن احلههب اإل ههً ٛههّ حيجههى
خالصِا كُ ٛلْ٘ طالأب ً ءلة ٞاهحج٘ حتت حيفءاَ اهصوٚبف
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أمحن صمييب
ًاذا ٙعين اهصوٚب؟
إُهههٕ لةهههاه ٞاألمل كٌههها
ٓههههههه٘ لةهههههههاه ٞا هههههههٞ
ٗاهفههءا ف ملايحههٚع ٙههء ٘
تالًٚهههإٖ إن حيْ وٌوههه٘ا
اهصههههههههوٚب "ففف وٌههههههههى
صهههههههههههو ٙٗ ٕ ٚههههههههه ه عين"
(ً )61:42ٟف
ملحٌههى اهصههوٚب ٓهه٘ ًاههالك ٞايحههٚع ا الَ اههها ام ٌوههٔا
ألجى خالصِ اٗ ،ايحٚع اهإ ٜضحّ ٟحبٚاتٕ ًّ حيجوِا ٙء ُ٘ا مجٚعهاّ
سلههّ تالًٚههإٖ حيْ ُلههْ٘ الٌههاّ وهه ٟإة ه عءا هو ضههحٗ ٞٚالم ٌههاي
ًاهاا اهههءُٚا ًههّ حيجههى ةههعا  ٝاهحهٌا ف ملليِهها ًههّ حيجههى إ اُِها ٓههإٖ
األٙاَ ٓ٘ شٔا  ٝماٚا ٞٚحلاٚا ٞإ اُِا ايحٚع ٙح٘عف
ملاهصههوٚب هِهها حيصه ع فهه٘ٗ ّٝمل ه اّ كٌهها ٙاه٘ي ًههال ل٘ه"َٗ":حيًَها
ِِِءََُا َُحُِّ اهٌُِ َوَصِنيَ ملَِٔ َٛفَُ٘ ُٝاهللِ"(4ك٘ )4::4ف

البابا فرنسيس :ليمنحنا الرب نعمة إعالن يسوع املسيح والصمود
إزاء االضطهادات والمقاء به يف الصالةّ
لاال ،ٝإضطٔا ٗصالٝففف ٓإٖ ٓ ٛاهِااط اهثالق ٞاها متح٘ل م٘ ا
ظهه ٞفءاةهه ٞاه الهها مل ُحهه "ٚاهاههءام اإل هه ٛاهههإ ٜت حيةههٕ صهه ا ٙههَ٘
اخلٌهه ،6142/2/4 ،"ٚكالوهه ٞلٚههت اهاءٙحهه ً ٞتهها لاهفاتٚلههاْ ٗاههها
ٗصف ملٔٚا مٚا ٝل٘ه" اه ة٘يٗ ،ةوأط اهض٘ ملٔٚا و ٟايثاي اهإٙ ٜاءًّٕ هِا
ل٘ه" اه ة٘ي اه :َ٘ٚإ الْ اإلزلٚى لني اضطٔا ا اهعامل ٗتعزٙا اه بف
فاي األب األفءم :إْ مٚا ٝاهاء "ٙل٘ه" ٓ ٛمٚاً ٝحري ٝالٌ،ٞ
إذ ال لِِهها حيلههءاّ حيْ ُ ص هّ٘ل اهاههء "ٙلهه٘ه" ٙحههقٙع ًح ه واٚاّ وهه ٟشههاط
اه ح  ،إُهٕ لجهى ًحهري ٝالٌهٞف إةه ٔىّ احلهرب األ ظهٍ ظ هٕ اُطالفهّا ًهّ
ك اب حي ٌاي اه ةى ه٘ ٚفأف ملٔٚا ِء قالق ٞحيلعها ًهّ مٚها ٝاهاهء "ٙله٘ه"ف
اه ُ عء األٗي ٓ٘ اه االٗ ٝاإل الْ ،هاء كاْ ل٘ه" ِ ٙاأى ًّ ًلاْ إن آخه
هٚعوّ ايحٚعِ ٗ ،ءًا مل ٙلّ  ٙاّ كاْ ٙعٌى ٗهلِّٕ كهاْ  ٙاّه لِحه ٞ
حيكرب ،ملٔ٘ فء ُ  ٛه ٚاّ لٚح٘ع ايحٚع ٗٙعوِٕٗ ،فء شلأى ٓإا األً شػفاّ
لاهِح  ٞهٕف مل ٙلّ جاهحاّ حيًاَ ًل ٕ ال! لى كهاْ ًحهري ٝالٌهٞف ٙحهري
مههاًالّ فُه ُءًّا لاههالٙ ٝحهه٘ع ايحههٚعف هاههء كههاْ وٌههى اخوههٕ ُههالاّ ٗمحاةهّا
لة٘هّّٚا ٙءملعٕ هوحري فُءًاّ ٗمل ٙلّ ٙقاجع حيلءاّ ف ٗٓإا ٓ٘ حيمء األلعها اههإٜ
محى هٕ صع٘لا ك ريٝف
تالع احلرب األ ظهٍ ٙاه٘ي :إْ اه ُ عهء اهثهاُ ٛحلٚها ٝاهاهء "ٙله٘ه" ٓهٛ
اهصع٘لا اها كهاْ ٘ٙاجٔٔها ٗلاهلى حيٗضهع اإلضهطٔا ا ف سلهّ ُعوهٍ حيّْ
األَم الَ ٗايَجوِ"َ فء اج ٌع٘ا هٌّٔٚهٖ٘ٗ ،لاه هاه ٛمتأهت ذلاكٌ هٕ ألُّهٕ كهاْ
و ّض اهاعبف هلهّ اهه ٗ اهاهءم حي هٍ له٘ه" لعه احلِلهٗ ،ٞإذ كهاْ
ِٚنيَ ِٙلِه َْٗ
ٙع ف حيَْ ملَ ٙااّ ًٍُِِٔ صَءُّٗفٗ ،ّٛملَ ٙاهاّ ملِ ِّٙحهٗ ّٛلِهلَْ اهصهءُّٗفِّ
اهاِٚاًَ هٗ َٞايَاللِلَ هٗ َٞاه ه ُّٗ ٗ ،حيًَهها اهفِ ِّٙحِهه ،َُّْ٘ٚملُٚاِ ه ُّْٗ لِٔهها جٌَٚع هاّف ٗهلههٛ
خيوأص ُفحٕ ًّ ٓإا اي٘فف صها َ ايَجوِ"" :حئَُّٙها اإلخهَ٘ ،ٝحيَُها ملِ ِّٙحهٛن الهُّ

ملِ ِّٙح ،ّٛملٌِّ حيَجىِ اه جا ِ
فِٚاًَ ه ِٞاألًَهه٘ا ِ حيُمههاكٍَ"ف ملٌهها
فههايَ ذهههم ،م ههَٗ ٟف هعَ اخلِههالفُ
لَ هنيَ اهفِ ِّٙحِههِّٚنيَ ٗاهصههءُّٗفِِّٚنيَ،
ٗاُاَههههن ايَجوِهههه"ف هاههههء كههههاْ
ٓؤال م ّام اها ٙعٗ ٞمه ام
اٚء ٝشعب اهلل ٗهلّ كى
مل ٙن كاْ ٙؤًّ لا ٛرل وفف احلاٚا ٞكاْ ٓهؤال فهء ملاهءٗا اهاه ٙعٞ
ٗملاءٗا اإل اْ حيٙضاّ ألٍُّٔ مّ٘هٖ٘ إن دل ّ إٙء٘ٙه٘جّٞٚف
حيضاف األب األفءم ٙا٘يٗ :لاه اه ٛإضط ّ اهاء "ٙله٘ه" حيْ ٘ٙاجهٕ
ٓإا كوإٔ ،هاء كاْ اه ُ عء األٗي مٚاتٕ اإل الْ ٗاحلٌام اه ة٘ه ٛحلٌى
ٙح٘ع ايحٚعٗ ،اهثاُ ٛحتٌّهى ا الَ ٗاإل ضهطٔا ا حيًها اهثاههه ملٔه٘ اهصهال،ٝ
هاء كاْ اهاء "ٙل٘ه"  ٙحوأ ٟلعالف ٞمحً ٌٞٚع اه بف ٓإا ايلاملع ٗاي اّ
اهإ ٜال ٙع ف ا ملاق ٗاحلءٗ كاْ ٙعٚش ٓإا اه ُعء اهص٘ هواا ًع ٙح٘عف
ٗفء كاُت فّ٘تٕ ٓإا اهواا ًهع اهه ب اهصهال ،ٝمتاًهّا كٌها كهاْ حيٗي
هاا و ٟط ٙن ًان ِءًا كاْ ٙضطٔء ايحٚحٚنيف ل٘ه" ٓ٘ اه جى اهإٜ
اه ا ٟلاه ب ٗمل ٓ َ"ِٙإا اهواها حيلهءّا لهى كهاْ وه ٟاههءٗاَ ٙحهٌع هوه ب حيْ
جيءٖ ٗٙو إٚف هاء كاْ لجى صالٝف
ٗخ ٍ اه الها مل ُحه "ٚظ هٕ لهاها٘يٓ :هإٖ ٓه ٛاي٘افهف اهثالقه ٞاهها
ٙعوأٌِها إٙآها له٘ه" :احلٌهام اه ةه٘ه ٛإل ه الْ ٙحه٘ع ايحهٚع ،اهصههٌ٘ إ ا
اإل ضطٔا ا ٗاهصال ٝحي ٜاهواا لاه ب ٗاهحٌا ههٕ لهلْ ٙو اه ٛلِهآٗ ،لهإا
كاْ ل٘ه" ٙحري لني إ ضطٔا ا اهعامل ٗتعزٙا اه ب ،هٌِٚحِها اهه ب ٓهإٖ
اهِعٌ ٞهِا مجٚعاّ سلّ ايعٌّء ّٙحيْ ُ عوأٍ ٓإٖ اي٘افف اهثالق ٞمٚاتِا :إ الْ
ٙح٘ع ايحٚع اهصٌ٘ إ ا اإلضطٔا ا ٗاإلغ ا ا ُٗعٌ ٞاهواا لٚح٘ع ايحٚع
اهصالٝف

