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دوستان عزیز مسلمان،

شادي آن میبخشد که صمیمانه ترین عید فطر که اختتمام ماه رمضان است، ما رابرگزاري .1
. گوي بین ادیان تقدیم حضورتان داریمو گفتبراي پاپی شورايتبریکات را از سوي

از طریق تا براي شما فرصت آنرا فراهم کرد با شما شادمانیم به جهت این ایام گرانقدر که
.ی داریم عمق بخشیدعزیز منراآ، همان ارزشی که ما نیز رااطاعت از خدا،پارسائیو روزه

مبحث مورد تأمل مشترك را به پرورش جوانان دانستیم که مناسب امسال به همین خاطر 
مسیحی و مسلمان در باب عدالت و صلح که از حقیقت و آزادي جدا ناشدنی اند، اختصاص 

.دهیم

همه و قبل از همانطور که میدانید اگرچه وظیفه تربیت به تمامی جامعه سپرده شده، لکن آن .2
مدارس و دانشگاهها ،خانواده هابه عهده ان آنوالدین و به همراه عهدهبه طرز مخصوصی به 

اقتصادي و ،اجتماعی،فرهنگی،، بدون آنکه در این راستا نقش مسئولین مذهبیمی باشد
.شودرسانه هاي ارتباط جمعی نادیده گرفته نقش همچنین 

سخت یعنی کمک به نوجوانان و همزمان و زیبا امر خطیر از یک است در اینجا صحبت 
جوانان در جهت کشف و اشاعه منابعی که خالق هستی بدیشان سپرده تا روابط انسانی 

بندیکت شانزدهم، اخیرا چنین اعظمبا رجوع به وظیفه مربیان، پاپ. مسئوالنه اي بنا نهند
ع ضوبهو نهز استنیاشاهدان واقعی به به این خاطر بیش از همیشه ": ندکید نموده اأت

پیام روز جهانی ("شاهد نخست، سالک مقصود خویش است... عاتالقوانین و اطکنندگان
ضمنا یاد آور میشویم که جوانان خود نیز مسئول تربیت خویش و پرورش در ). 2012صلح 

.می باشندجهت عدالت و صلح 

م در تمامیت هعدالت قبل از هر چیز دیگر در هویت شخص انسان حاضر است، آن.3
از یاد . عدالت را در گستره ارتباطی و اشتراکی اش محدود نمودنمیتوان ین ابنابر. شوجود
براي . خیر عموم را نمیتوان بدون همبستگی و محبت برادرانه مهیا ساختکهنبریم

حصل زندگی دوستانه با خداست باعث عمیق تر شدن روابط اایمانداران، عدالت واقعی که م
بعالوه، ایشان معترفند که عدالت . خویش و بعد با دیگران و با تمامی خلقت استبا خویشتن

ند و فراخوانده شده اند تا خانواده هستناشی از این حقیقت است که همه انسانها مخلوق خدا
پذیرش آنچه چنین نگرشی به معقوالت، با کمال احترام به منطق و . را تشکیل دهندواحدي 

نادیدنی است، تمامی مردان و زنان نیک سیرت را به تلفیق هماهنگ گونه حقوق و تکالیف 
.میخواندفرا



بیش از پیش تربیت جوانان در راه صلح ،زندگی میکنیمکه در آن شی یدر جهان پر تشو.4
ود در این راستا میبایست طبیعت حقیقی صلح را درك نممناسببراي تعهدي . الزامی است

، بلکه حدود نمی گردددر ایجاد تعادل بین قدرتهاي مخاصم مو نه جنگ در عدم نهکه
و صلح میوه عدالت . ساختهمواره باید آن را است که عطیه خدا و کار انسان همزمان 

ن تعلق دارند، ه آکه بجامعه ايمهم آن است که ایمانداران در بطن . انعکاس محبت است
آنان . آورنديهمکاري و برادري را بجا،همبستگی،ال رحمتفعال باشند و اعمهمیشه 

ان حاضر ایفا کنند منجمله رشد هماهنگ، توسعه مچالشهاي زبرابرمیتوانند سهم مؤثري در 
...پیشگیري و حل مناقشات،همه جانبه

به ند، تشویق نخوامیکه این پیام را رادر خاتمه، اشتیاق آن داریم تا جوانان مسلمان و مسیحی.5
پرورش حقیقت و آزادي نماییم تا پیشگامان واقعی عدالت و صلح بوده و سازندگان فرهنگی 

صبر با تا را دعوت می کنیمایشان . هر شهروندي احترام بگذاردمنزلتباشند که به حقوق و 
براي واقعی ساختن این آرمانها کار کنند، بدون آنکه متوسل به و سرسختی الزم

ه، و یا انتخاب میان برهاي فریبنده شوند و یا به راههایی رجوع کنند که سازشکاریهاي دوگان
نیازهافقط مردان و زنانی که صادقانه به این . احترام شخص انسان را مخدوش مینمایند

معتقدند، میتوانند سازندگان اجتماعاتی باشند که در آن عدالت و صلح به واقعیت می 
. پیوندند

"وسیله صلح"، خانواده ها و جوامع  آنانی را که آرزو دارند بقلوي متعالباشد که خدا
. دسازو امید مملو آرامشاز گردند
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