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 ،إخوتي وأخواتي في المسيح ئياأعّز
 ،معتقداتاإلخوة واألخوات األعزاء من مختلف ال

 
 

صالة األديان الكبرى من أجل السالم في إلى  ،عاًما 34قبل  ،ا بولس الثانييس يوحن  نحن في الشهر الذي دعا فيه القدّ     
صوت الروح إلى اهلل  وارفعيولكن مًعا ل ،بعض ضّد ناهيك بعضهم ،يزي. لم يعودوا غير مبالين ببعضهم البعضّ أس

حة ال تزال النزاعات المسل  أكثر إلحاًحا ألّن ذاك ش للسالمأصبح التعط  ،. اليومإليه الطموح إلى السالم واعهديالواحد و
استثمار  ويتّم ،اإلرهاب في الضرب ويستمّر ،المغلوبين على أمرهمالظلم على جلد  ويستمّر ،د الدمار والموت في العالمتول 

نما الوعي أيًضا  ،ى العنف في أشكال عديدة. ولكن في الوقت نفسهيتجل وجديدة  موت مبالغ ضخمة إلنتاج واكتساب أدوات
ها ونشرها. تتكاثر إيماءات الصداقة علي ظاحفالها واستقبالة ثمينة تنبع من قلب اهلل ويجب علينا السالم هو هدّي بأّن

فاقات قيع في أسفل االت اد مسألة توها ليست مجّرضجة. إن  دون أّيمن في معظم األحيان  ،جديدًاد عالمًا واللقاءات التي تول 
ة وتفسح المجال للتضامن األخّو تضع جذورإشارات تعرف كيف ها  إيماءات وولكن  ،والنداءات واإلعالنات والنوايا الحسنة

من قبل  ،"روح أسيزي" على خطى بالضبط ،تنظيمه في روما ضح هذا أيًضا من االجتماع األخير الذي تّموالصداقة. يت 
  .هذا أيًضا هو ثمرة الصالة سانت إيجيديو. نحن نؤمن أّن جماعة

ج لها من أن أدعوكم هذا الشهر للصالة من أجل السالم من خالل االنضمام إلى المبادرات التي سنرّو أوّد ،لذلك    
جزء من العالم وإلى أولئك  لن نتجاهل تحويل أفكارنا إلى ضحايا العنف في كل  نشرها عبر اإلنترنت. يزي والتي سيتّمأّس

 يتركون الكلمة من أجلي أيًضا من أجل ارتداد قلوب أولئك الذين . سوف نصل الذين فقدوا حياتهم بسبب الوباء المستمّر
إخوة جميًعا" التي اختار البابا فرنسيس ة "بابوّيكلمات الرسالة ال في قلوبناوالسالح ويختارون العنف بوعي. سنفعل ذلك 

(. لنجعل صالته 284"وصية السالم محفورة في أعماق التقاليد الدينية" ) لتذكيرنا بأّن ،يزيالتوقيع عليها هنا في أّس
 ".لإلله الحي ةقّياصدذوي ملنكون شهوًدا  ،ةعلى السير مًعا في طريق األخّو صالتنا: "ليساعدنا الرّب
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