رسالـــة احليــاة

عم ٜاإلٌضأُ ،قد
صةةةدر عةةةَ اذتة ة  ،أُ
ٖكةةٕ إا اهلل يف اذتة
وةةةةا البغةةةةزٖ ٛكةةةةاٞ
ٔالهةةةةةُِٕ .ةةةةةذا ِةةةةةٕ
وصةةٔ ،ٓ،خارد ةاب عٍةةْ
ال ميهٍةةْ إجنةةاا ا ةةْ
ٔإجناا الكامل.

إُ ال ؿض ،األصٗن لٕ ٖك ٛاإلمياُ عضِّ َد
بْ إا صمط ٛالهٍٗض ٛال كمٗىٗةٔ ٛمةدِا،
أ ٙإا خمٗؿ ٛبطةزظ ،أصةكـ رٔوةأ ،إا
األصةةاقؿ ٛالةةذَٖ عمةة ٜعةةزن ٛوكةةْ .ؾٗكةةٕ
إا الضمط ٛالهٍضٗ ٛال كمٗىٗ ٛاليت ٍكي،
يف خدو ٛنمى ٛاهلل ،مبِٕب ٛال أند وةَ
اذتكٗك ،ٛأُ حتد الككاٟد ،اليت ِ٘ صٗؼ
اذتكاٟل احمل ةٕا ٚيف الةٕم٘ اإلهلةِ٘ٔ ،ةذٓ
الضمط ٛغىن أٖااب اذتكاٟل ا ز بط ٛم ىاب
بالٕم٘.

عزيــزٍ املؤمن  ...املشًح يدعى َ
ك
عزيزتٌ املؤمنة  ...املشًح يدعىكِ
ا ضٗحٗ ٛرصال ٛعّا  ٚذتكٗك ٛاإلجنٗن ،ؾمٍحٗآ يف وض ٚ،مٗا ٍا
عرب ٔا ٍا ٔعٕاٟمٍأ ،لٍغارك يف صمٕات ؾزض أصدقا ٞالكزبةاُ يف
نةةن كةة ٛأٔا وةةَ الغةةّز ،لٍ ة درك عىةةل اذت ة اإلهلةة٘ وةةَ أدةةن
خالصٍا ن٘ ٌهُٕ طالب يف ودرص ٛالضذٕ حتهلل أقداً الصمٗ .
ىذه النشرة تُ َّ
ومن يساىم في التكاليف فنحن لو شاكرون
وزع مجاناًَ .
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هذه كنًشيت
الهٍٗضةةة ٔ ٛكةةةت نٍٕعةة ٕ ث ىتةةةامل مٗةةةح ىةةةا ا وٍةةةُٕ
لمصال ٚل ىذٗد اصي اهلل ،لزؾا آٖات الغهز ٔاالو ٍاُ ،لمىغارنٛ
يف رؾا الصمٕات ٔالكزابني ،أوهٍة ٛوكدصة ٛل كةدٖي بٗحة ٛالكةداظ
اإلهل٘ ،ؾّ٘ ا وٍني الذَٖ ٖ غارنُٕ يف إمياُ ٔامد نكاٟم ٛأبٍةاٞ
اهلل الٕامةةةد ،ٚىكّةةةي رٔا اهلل ،الةةةزٔا الكةةةدظ الةةةذٖ ٙصةةةم٘ وةةةا
ادتىاعٔ ٛميٍح األصزار ا كدص ٛهل ال ٞا وٍني بّا.
نن الٍاظ ِي أبٍا ٞالهٍٗض ُٛؾىٍّي وََ ِي خارج الهٍٗضٛ
ٍٖ ظةةةزُٔ أُ ٖهٌٕةةةٕا ؾٗ ّةةةأ ،آخةةةزُٔ ٌةةةالٕا صة ةزت الكىةةةا ؾةةةدخمٕا
الهٍٗض ٛلٍٗن األصزار األخزٔ ٝل كدٖي الصمٕات ٔالكزابني وا صاٟز
ا وٍني ا ٕاددَٖ.
ٔقد ٌضىت٘ الهٍٗضة ٛأٖاةاب بٗةهلل اهلل ،مٗةح ىةا ا وٍةُٕ
لكزا ٚٞإجنٗن اذتٗأٖ ٚهضزُٔ ارتبش نىةا نةاُ ال الوٗةذ .ؾهةن
وضٗح٘ ِٕ نٍٗضة ٛوصةػز ٚمٍٗىةا ٖ كةٗػ الجةالٕخ ؾٗةْ ٖٔكىةن بكةٕٚ
الزٔا الكدظ .ؾالهٍٗض ٛأوتٍا ّ ،ي بٍةا ٔ ،زبتٍٗةا ٔ ،ضزنةكٍا ممٗة
اإلمياُ ...إٌّا عاٟم ٍا اإلمياٌٗ.ٛ

البابا فزنشًص يتحدث عن أهمًة سز املعمىدية ورمزيته
اص ك ٜالبابا كمٗىْ يف وكابم ْ الكاو ٛا ك ا  ٚوا ا وٍني صباا األربكا،ٞ
 2آب  ،2102وَ رصال ٛالكدٖط بٕلط الزصٕه إا أِن غالطٗ ٛالؿصن
الجالح عٍدوا ن رصٕه األوي":ألٌهي ٗكاب أبٍا ٞاهلل باإلمياُ با ضٗح
ٖضٕع .ألُ نمهي الذَٖ اع ىدمت با ضٗح قد لبض ي ا ضٗح :لٗط ّٖٕ ٔ ٙال
ٌٖٕاٌ٘ .لٗط عبد ٔال مز .لٗط نز ٔأٌج ،ٜألٌهي ٗكاب ٔامد يف ا ضٗح
ٖضٕع"ٔ .قاه البابا :إُ الهٍاٟط ناٌهلل وٕدّ ٛحنٕ الغزم يف الشوَ الػابز
ٔناُ الٍاظ ٖدخمُٕ وَ الباب ا ٕدٕ يف الٍامٗ ٛالػزبٖٗٔ ٛض ُٔ،عزقاب.
ٔناُ ِذا ٖغهن روشاب ِاواب بالٍضب ٛلإلٌضاُ آٌذاك ٔصزعاُ وا ؾُكدت ِذٓ
الزوشٖ .ٛبكدِا قاه ؾزٌضٗط :إُ الػزب ٖغهن ٌكط ٛوػٗ الغىط مٗح
ميٕت الٍٕ ر ،أوا الغزم ؾّٕ ا هاُ مٗح ٖ ػم بشٔؽ الؿذز عم ٜالظمىات
ٖٔذنزٌا با ضٗح ،الغىط ا غزق ٛيف أعال٘ آؾام الكامل.
ِذا ثي اٌ كن ؾزٌضٗط إا اذتدٖح عَ ا كىٕ ٖٔ ٛقاه :إُ الطكٕظ
الكدمي ٛناٌهلل ك ا٘ أُ ٖضكمَ الغخص الذٍٖ ٙاه ِذا الضز عَ إمياٌْ
وٕدّاب ٌظزٓ حنٕ الػزبٍٖٔ ،بذ الغٗطأُ .ناُ بكدِا ٖٕدْ أٌظارٓ عزقاب
مٗح ٖضغزم الٍٕر ٔناُ ٖضكمَ عَ إمياٌْ باآلب ٔاالبَ ٔالزٔا الكدظٔ .قاه
البابا :إٌْ يف سواٌٍا ا كاصز ؾُكد ِذا الطكط دشٟٗابٔ ،بك٘ اإلعالُ عَ
اإلمياُ ذتظٌٕ ٛاه صز ا كىٕ ٖ ٔ .ٛضاٞه ؾزٌضٗط :وا وكٍ ٜأُ ٖهُٕ ا زٞ
وضٗحٗاب؟ إٌْ ٖكت الٍظز إا الٍٕرٔ ،االص ىزار يف اإلعالُ عَ اإلمياُ بّذا
الٍٕر ،م  ٜعٍدوا ٖه ٍـ الكاملَ المٗن ٔالك ى.ٛ
بكدِا أند البابا أُ ا ضٗحٗني لٗضٕا وكؿٗني وَ الظمىات ،ارتاردٗٛ
ٔالداخمِٗٔ ،ٛي ال ٖكٗغُٕ خارج الكامل لهٍّي أعخاص ٕدتّّي ٔ كٕ ِي
ٌكى ٛا ضٗح :إٌّي ال ٖ وٍُٕ بالك ى ٛبن بٕنح الٍّارٔ ،ال ٖض ضمىُٕ لمٗن بن
ٖأومُٕ بالؿذز ،ال ّٖشوّي ا ٕت بن ٖ ٕقُٕ إا الكٗاؤ ،ٛال ٍٖصاعُٕ لمغز
ألٌّي ٖ وٍُٕ اٟىاب بإوهاٌات ارت ،الالحمدٔ .ٚ

ٔلؿةةةةهلل البابةةةةا إا أٌٍةةةةا
نىضٗحٗني ٌ وَ بةأُ اهلل
أبِ :ةةذا ِةةٕ الٍةةٕرو ٌٔ ة وَ
بأُ ٖضٕع ٌةشه إا ٔصةطٍا،
ٔصةةةةةةار يف رٔب مٗا ٍةةةةةةا،
ٔنةةةةةةاُ رؾٗكةةةة ةاب لمؿكةةةةةةزاٞ
ٔالاكؿاِ :ٞذا ِٕ الٍٕرو
ٌٔ وَ بأُ الزٔا الكدظ ٖكىن بال ِٕا  ٚوَ أدن خ ،البغزٖٔ ٛالكامل ٌٔ ،وَ
بأُ آالً ال ارٖخ الهب ٚ،صٗ ي ختطّٗاِ :ذا ِٕ الزدا ٞالذ ٙحيىمٍا عمٜ
الٕقٕف يف نن صبااو ابا البابا ؾزٌضٗط ٖكٕه ٌ :وَ بأُ نن عطـ ٔنن
صداقٔ ٛنن رغب ٛصاذتٔ ٛنن حمب ٛص ذد ٖٕواب وا وألِا يف اهللِ :ذٓ ِ٘
الكٕ ٚاليت دؾكٍا إا وكاٌك ٛمٗا ٍا يف نن ًٖٕو.
بكدِا ٕقـ البابا عٍد عالو ٛأخز ٝيف لٗ ٕردٗ ٛا كىٕ ٖ ٛذنزٌا
بأِىٗ ٛالٍٕر ،عٍدوا ٖ ضمي الغخص ا كىد أٔ األِن إ ا ناُ ا كىد طؿالب
مشك ٛاا ٞوَ مشك ٛعٗد الؿصحِ ،ذٓ الغىك ٛاليت دخن إا ع ىٛ
الهٍٗض ٛلٗن عٗد الؿصح ،ن٘ كهط صز قٗاو ٛا ضٗح وَ بني األوٕات.
وَ ِذٓ الغىكٖ ٛا٘ ٞنن و وَ مشك ْ ٔميزر الٍٕر لمى وَ اآلخزٔ ،بّذٓ
الطزٖك ٍٖ ٛغز ٌٕر قٗاوٖ ٛضٕع يف مٗاٗ ٚا ا ضٗحٗني ٔ .نز البابا
ا وٍني بأٌّي ٔلدٔا وز ني ألُ الٕال  ٚالجاٌٗ ٛناٌهلل المكا ٞوا الزب ٔالذ ٙمت
وَ خاله صز ا كىٕ ٖٔ .ٛقاه ؾزٌضٗط :إُ رٔا ٖضٕع ٖكٗػ ٖٔكىن ؾٍٗا،
و حدثاب عَ ٌكى ٛأُ ٖص ،نن وضٗح٘ "ماوالب لمىضٗح" يف الكامل الصٗىا إا
األعخاص الذَٖ ٖكٗغُٕ أٔناعاب وَ اذتدا ٔالٗأظ ٔالظمىٔ ٛاذتكدٔ .أعار
إا الٍٕر الذ ٙحيىمْ ا ضٗح٘ يف عٍْٗٗٔ ،إا اهلدٔٔ ٞالطىأٌٍٗ ٛالمذَٖ ٍٖكي
آ
بّىا م  ٜيف األٔناع اذتزدٔ ٛا ككدٔ ،ٚإا الزغب ٛيف عٗػ اذت
اآلخزَٖ وَ ددٖد م  ٜعٍدوا ضخٗت اآلواه.

