الرساةل َالر َع ِوية لس بوع الصالة من أجل احلياة 2019
اخويت و أخوايت يف ابرش ية س توكهومل الاكثوليكية
زمن اجمليء هو دامئًا زمن توبة وبداية جديدة  .جيب أن نس تعد الس تقبال يسوع املس يح عىل مس توى أمعق يف حياتنا مع
حلول عيد امليالد .انه يريد دامئًا الاقرتاب منا وحتويلنا أكرث فأكرث من خالل نعمته .عندما يسمح هللا لنفسه أن يودل عىل
أرضنا كرضيع مكشوف  ،فانه يشري اىل الكرامة اليت ال تنهتك واليت يمتتع هبا لك انسان من أول رضيع يف الرمح اىل أخر
نفس .من خالل التجسد  ،عزز هللا نفسه مع لك انسان يف وضع حياهتا الفريدة .من خالل هبة احلياة  ،أظهر لنا لك
حبه الالمتنايه ويريد أن يقودان مجي ًعا اىل احلياة البدية  ،اليت فتحت لنا من خالل موت يسوع وقيامته .يعمل الروح
القدس بال انقطاع فينا ملساعدتنا يف تلقي الضوء اذلي حنتاجه لنعيش حياتنا يف جمد هللا ونقل حبه اىل قريبنا .املقصود
من حياتنا لكها أن تكون ترتيةل متجيد لرمحة هللا  ،اليت حنن جزء مهنا  ،وبذكل بدوران  ،لنعلنه وحن ّبه من خالل حياتنا
عىل مثال يسوع.
سارة للفقراء" (راجع مىت  .)١١يسوع دليه حب للمحزونني واحملتاجني  ،لولئك اذلين ليس
لقد جاء يسوع "بشارة ّ
دلهيم مدافع ومساعد أخر .يف بيئتنا  ،من الواحض أن الطفال اذلين مل يودلوا بعد معرضون بشلك خاص للخطر .غال ًبا ما
يمت قضاء أولئك اذلين ينمتون اىل "هؤالء الشخاص غري املرئيني" بصمت وال يس تجيب أحد .سمس يحيني  ،جيب أن
نفعل ما يف وسعنا النقاذمه .قبل لك يشء  ،من املهم حماوةل مساعدهتم عىل والدة أطفاهلم اذلين يعانون من صعوابت
كبرية وحيتاجون اىل دمعنا .هنا جيب أن نصبح مجي ًعا أكرث الزتا ًما .بد ًال من النقد واحلمك  ،جيب أن نتحىل ابلرمحة وأن
نظهر أنفس نا اخوة و قريبني حقيقيني للبرش .هذا هو احلال أيضً ا عندما يشعر الشخاص يف املرحةل الخرية من احلياة
بأن ال لزوم هلم وياكحفون من المل الشديد ويريدون املساعدة يف املوت .جيب أن تكون الرعاية التلطيفية حقًا انسان ًيا
يس تفيد مهنا لك مريض خطري .جيب عىل امجليع جتربة الرعاية والرمحة اليت جتعل اجلزء الخري من احلياة أكرث هدو ًءا
وتنا ًمغا .بوصفنا تالميذ يسوع  ،جيب أن نظهر املزيد من احلب للمرىض واذلين عىل فراش املوت .ال أحد دليه احلق يف
رسقة حياة خشص أخر .بد ًال من ذكل  ،جيب أن نبذل قصارى هجدان جلعل احلياة أسهل وأفضل للجميع .مث تسكت
الصوات يف كثري من الحيان اليت ترصخ من أجل القتل الرحمي.
يبدو أن الشعور ابلوحدة والعزةل يزتايدان يف مناخ حياتنا الفردي .من املمكن ان يكون اح ُّد م ّيت الاس تلقاء يف شقت ِه
ملدة ثالثة أشهر دون أن يالحظ أحد ذكل .هنا حنن املس يحيني دلينا هممة كبرية وهممة الجنازها .يف جتمعاتنا و خَورانتنا
 ،نعمل عىل جو مالمئ للعائالت ولطيف  ،حيث حناول الاعتناء ببعضنا البعض ومساعدة أولئك اذلين ينهتيي هبم المر
يف اخلارج .جيب أن تكون هناك مجموعات زائرة حتاول البقاء عىل اتصال مع كبار السن واملرىض .هناك دامئًا مجموعات
ضعيفة مثل الالجئني والسجناء اذلين حيتاجون اىل دمعنا .يف جواران اجملهول يف كثري من الحيان  ،نقوم بعمل ما يف
وسعنا الظهار الاهامتم واللطف.
خالل زمن البشارة  ،يكون الناس أكرث انفتا ًحا عىل الرساةل املس يحية .كثري من الناس يضيؤون جنمة اجمليء يف انفذهتم
أو مشعداانت .ان هممتنا يه مساعدهتم عىل رؤية أن هذا النور يشري دامئًا اىل من هو نور العامل  ،يسوع املس يح .جنبا

اىل جنب مع العذراء مرمي اليت تنتظر والدته للعامل  ،وحنن ننتظر أن يودل أيضا يف قلوب بين البرش واخواننا .ميكن أن
لرس
تساعدان مرمي عىل العيش بشلك مكثف يف رس البشارة" .لن أرسار املس يح مل تكمتل بعد .يف خشص يسوع مت ا ّ
رسي "(القديس جان أود  .)Eudesاذا
فيه  ،ولكن ليس فينا  ،من مه أعضاؤه  ،أو يف الكنيسة  ،اليت يه جسده ال ّ
حاولنا العيش مع أرسار املس يح  ،فس نقرتب منه ونصبح أكرث تش هب ًا به  .مث ميكننا أيضً ا أن ننقل نعمته وحبه اىل لك
خشص نلتقي به  ،وخاصة الكرث احتيا ًجا وحزانً  .طوال حياتنا  ،اذن  ،جيب أن نعيش يف احتاد مع يسوع .وبذكل ميكننا
أن نساعد الناس عىل رؤية كيف يريد يسوع أن يقودمه خالل هذه احلياة واىل احلياة البدية  ،حيث يريد أن جيمعنا
مجي ًعا .يقول القديس أوغسطينوس" :احلياة البدية يه املس يح نفسه" .ابلفعل هنا عىل الرض  ،تلقى لك انسان حياته
كهدية من هللا ليمنو ليصبح صداقة وزماةل هتدف اىل الوجود خارج حدود املوت .ذلكل  ،جيب احرتام كرامة لك خشص
 ،أاي اكن هو وما فعهل .سمس يحيني  ،لقد مت تلكيفنا مبهمة خفرية الرشاك وادلفاع عن الشخاص الكرث بؤس ًا وهتديدً ا ،
أولئك اذلين ليسوا معنا.
مع صاليت و براكيت لمك مجيع ًا
س توكهومل الحد الول من أحاد اجمليء 2019
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