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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 البااب فرنسيسحضرة قداسة 

 

كم ُيسعدين أن أشارككم يف احتفالكم بعيد ميالد سيدان عيسى بن مرمي البتول عليهما السالم ، ويشرفين 
أيضا هبذه املناسبة املباركة أن أبعث إليكم طّيه حبثا كتبُته حول حقيقة سيدان املسيح عليه السالم، هدية مين 

م بني شعوب العامل واألداين السماوية ، نعم جسر يُطفئ أبنواره إليكم كُعربون صداقة وحمبة بيننا، وكجسر سال
كلَّ نريان الشهوات والطغيان هنا وهناك ويهدي البشرية قاطبة إىل ما ُيسعدها يف دنياها وآخرهتا. أجل بتلك 

ذكر وأنثى   األنوار املنبثقة من قوله تعاىل يف القرآن الكرمي من سورة احلجرات: " اي أيها الناس إان خلقناكم من
 وجعلناكم شعواب وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند هللا أتقاكم إن هللا عليم خبري".. 

مث إين ألرجو لكم أن يكون عشُقكم النبيل لشخصية نيب هللا ورسوله سيدان عيسى املسيح عليه السالم، 
أنبياء هللا ورُسله، وما فّرقوا أبدا بني قد هداكم وأتباَعكم إىل ما هدى إليه أسالفكم الصَّاحلني الذين آمنوا بكل  

أحد منهم، والذين مدحهم هللا تعاىل يف أواخر سورة املائدة بقوله سبحانه: "لتجدن أشّد الناس عداوة للذين 
آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقرهبم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إان نصارى، ذلك أبن منهم قّسيسني 

ال يستكربون. وإذا مسعوا ما أُنزل إىل الرسول ترى أعيَنهم تفيض من الدمع مما عرفوا من احلق   ورهباان وأهنم
يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا ال نومن ابهلل وما جاءان من احلق ونطمع أن يُدخلنا ربنا مع القوم 

 (. 85  –  82خالدين فيها وذلك جزاء احملسنني" ) الصاحلني فأاثهبم هللا مبا قالوا جنات جتري من حتتها االهنار



وهللا أسأل أن جيعل جْسر السالم هذا ُُمَلِّّصاً للشعوب الغالبة على أمرها من استغالل القراصنة وكذا 
الدول الوظيفية اآلن من ربقة وحشية الغرب الغاشم ومسوم الَعوملة الفتاكة، فتحيا البشرية كلها حينئذ حتت 

 ب والقِّسطاس املستقيم ويكون الدين كله هلل...  راايت احلرية واحل
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