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ما" )تسالونيكي
ما  ،واشكروااللهدائ ا
ما  ،صلوا دائ ا
"افرحوادائ ا
الولى .(5:16
هناكعلقةداخليةبينالفرحوالصلةوالمتنان.هذا ما يجب
أن يميز مناخنا الداخليثمنؤتيثمارها فيطريقتنافيعيش
اللهفيالتسبيحوالمجدو قربنا منالخير .نحنمدعوونلنشر
هذا الجو منحولنا .للسف،غالباا ما يكونعدمالرضا والفراغ
واليأسهو ما يميز أجواء مجتمعنا ،ليسأقلهاخلل هذا الوباء.
 1تسالونيكي
" يقدسكممنهو إله السلمطوالالطريق")
 ، (5:23أيها الخوةوالخواتالعزاء  ،لكيتكونوا سعداء
برسالةالصلة والشكرلخواننا منبنيالبشرفيالسويد
اليوم.
فيوقتالعدوىهذا  ،يجبأن نشعربامتنانكبير لجميع
الذينيعملونفيمجالالرعايةالصحيةويبذلونقصارى
جهدهملمساعدةالمصابينبأمراض خطيرة.العديدمنهم
ما .منخلل عملهم
يخاطرونبأن يصبحوا متهالكينتما ا
المتفاني ،يقوينا اليمانبكرامةجميع الناسوالحقفي
الرعايةالجيدة.نصليمنأجلهموكذلكمنأجلكلالمرضى
بعوناللهوبركاته.
نحنجميعاا مدعوونلتعميقعلقتنا مع اللهواتباع يسوعبشكل
أكبر  .لقدتمنشر"الكتابالمقدسالدراسيالكاثوليكي"في
وقتمجيءالمسيح ،ممايساعدناعلىمطالعةالكتاب
المقدسكيفينير ويوضح إيماننا الكاثوليكي .يجبأن يكون
المر بالطبعأن يقرأهكلكاثوليكيفيأبرشيتناويتجددبه ،
حتىنصبح معاا كنيسةأكثر إنجيليةفيالسويد.ثمنتجنبإغراء
الوقوعفيالمعسكراتاليديولوجيةالمختلفة ،المر الذي

يؤدي بسهولةإلىالنقسامويمنعنا منالدلء بشهادةموثوقة
فيعالممجزأ بالفعل.
فيإنجيلاليومنلتقييوحنا المعمدان.يجبأن نكونمثله
الطريقالوضح ليسوع.لقدجاء شاهدا اعلىالنور ونحنجميعا ا
منخللنا المعموديةوالتثبيتنشهدلمنهو نور العالم.يوحنا
المعمدانقالعننفسه:أنا صوت صارخ فيالبرية .اجعلوا
ضا ،
الطريقمستقيماأمامالرب" )يوحنا
 .(1:23نحنأي ا
تلميذيسوعفيالعصر الحديث ،نشعروكأننا نسمعصوتاا
يصرخ فيالبرية .منيريد أن يستمعإلينا؟منيريد أن يقبل
يسوعويستمعإلىكنيسته؟نحتاج جميعاا إلىمواهبالروح
سارة.
لنتجرأ علىالدفاععنإيماننا وبجرأة .أنقلواالبسرىال ا
نحننثقفيمساعدةالروح المستمرةونجرؤ علىمقاسمة
إيماننا  ،غالباا ما نتفاجأمنأن المرء يستمعإليهويستطيعأن
يأخذلنفسهما علينا أن ننقله.لهذاالسببمنالمهمجداا أن
نجعلهذا الفرحوجو الصلةوالمتنانيميزنا .يمكننا تكرار
الصلةالجماعيةفيقداساليوملكتسابقوةجديدة:
"حافظواعلىصلتنا وشوقنا ،حتىل يكوننتلقىالفرحالذي
تجلبهلنا ونرى كيفيتشكلالمسيحفيقلوبنا" .
خلل زمنالمجيء ،نستعدلميلد يسوعفيبيتلحم ،ولكن
ضا ولدته فيقلوبنا وفيقلوبكلالناس.لقدتلقيناحياتنا
أي ا
كهديةالله.نحنمخلوقونعلىصورته .ولكنهذا ل يكفي.
يريد يسوعأن يسكنفينا ويجعلنا هيكلهبالمعمودية.يريد
المسيحأن يأخذالمزيدوالمزيدفيقلوبنا .كلإنسانمدعو
إلىأعمقما يمكنتخيلهللشركةمع الله.دعوتنا الحقيقيةهي
أن نصبح مقدسينونشاركفيطبيعةالله .لذلك ،كلإنسان
ما في
هو ثمينللغايةفينظر الله ،ولكنللسفليسهذا دائ ا
عيونالعالمعندمانحاولأن ننقلهذهالبشرىعنالنجيل.
إن دعوةالنسانالتيمنحها اللهوكرامتهالمصونةتقابلها
ما علىالرغممنوجود حديثواسعالنطاقعنحقوق
دائ ا

النسان ،إل أنه غالباا ما يقالذلكبوعيأو بغير وعي ،تقييد
واستبعادأي مجموعةأو سمةإنها ذاتقيمةأقل.منخلل
الخطيئةالصلية ،هناكهذا الميللتقسيمالناسنحنوهم.
يشهدالتاريخ علىذلكبكلالوضوح المطلوب.ول نحتاج
لنستشهدبأية أمثلةبل نفحصضميرنا ونفكرأي مجموعةمن
الناسنحنوهلننظر نظرةمحتقرةللخرينأو نعتبرهمأعداء
 .يمكنأن يخدعنا الشربطرقل تعد ول تحصى.منالسهل
ما معرفةكيفيةالقيامبذلكينتهيالمر بالخرينعلىخطأ
دائ ا
صا ما من
منالعترافبأننا أنفسنانقللأو نستبعدشخ ا
مجموعةمعينة.الشريريجعلمنالسهلعلينا أن نصبح
انتقائيين.
فيدائرتنا الثقافية ،غالباا ما يكونالطفالالذينلميولدوا بعد
همفيأسفلمقياسقيمةأولئكالذينيستحقونالحماية.
ربعهمقدل يولدونفيبلدنا .فينظر الكثيرين ،تمإلغاء
الحقفيالحياةغير القابلللتصرفو يتحدثونبدل اعنذلك
ب"حقالجهاض" المفترض ،علىالرغممنعدموجود
إعلن حقوقالنسانفسذلك .لكنقوةاللغةكبيرةهي.
وتكرارا إلىالحقاللهيللذينلم
مرارا
البابا فرانسيسيكرر
ا
ا
يولدبعد فيالحياة ،وآخرها كانتالرسالةالبابويةفراتيللي
توتي" إخوتيجميع البشر" حتىالطفالالذينلميولدوا
بعد همإخوتنا وأخواتنا .عنا
الحبالبشريل يعانقهم ،محبةاللهدائماتشملالجميع
دائما ا .يتركشمسهتشرقعلىالشروالخير.
سوءالحظ ،منالسهلأن نكونانتقائياينونستبعدأحداا من
قلوبنا  ،نعم ،منالحياةنفسها.إذا بدأت
حسناا ،فكربشكلانتقائي ،فلنيستغرقالمر وقتاا طويل اقبل
أن يأتي" القتلالرحيم" أي ما أسماههتلر  -القتلالرحيم.
قوةاللغةكبيرةهي /ويمكنأن يؤدي بنا بسهولةإلىالضرار
إلىالبد .لكنالبشارةورسالتهاهو واضحةوضوح الشمس:

كلإنسانمنأوللحظةصغيرةعندمايتمنسجهفيالرحم
حتىآخر نسفسسل يننتهكويستحقالحماية.
وإلهنا فينفسالوقتإله رحيمغفور .يجبأن نعلنذلكفي
ذلكهنيهه .الكنيسةهيمؤسسةالغفران.ل ولية أو بلدية
يمكنللسلطةأن تمنح المغفرة.منالمهمللغايةبالنسبةلنا
جميعاا أن نفعلما فيوسعنالمساعدةأولئكالذينيرغبون
فيإنجابأطفالهم ،ولكنانتهىبهمالمر فيظروفصعبة
ويحتاجونإلىدعم.منالضروري تقديمالمساعدةوالتسامح.
كيفنستطيعإنشاءمجتمعحيثيمكناستقبالكلطفل
بفرح وامتنان؟أثناء مجيءالمسيحنبتهج بميلد يسوع.ليمنحنا
اللهأن يلقىكلطفلنفسالرجاء فيأنتظاره .لمنحنا الله
أن نتعرفعلىيسوعفيكلطفلينتظرأن يولد.
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