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 مقدمة المترجم

 
ُأخــوتات  ،رنــا العزيــزبـدأت فــي الســنوات األخيــر  تتــالف فـي  نــا س قط    

الخاصـــة برعايـــة االخـــو  المعـــاقي  بإشـــراف األ  عمـــاد  ،المحبـــة والفـــر 
حسيب واألب فرج رحو مرشداً روحياً. ولما لهذه الظاهر  التي تعبـر عـ  
القـــدر  علـــى اســـتبمار مواهـــب الـــرو  القـــدس ة مـــ  إي ابيـــات  بيـــر  فـــي 

ا تشـاف حوـور فقـد بـدأ الكبيـرون ب ،م ال العمل الكنسـي واالجتمـاعي
وانعكــاس كلــك علــى القـدر  علــى ا تشــافه فــي  ،يسـوع الحــي بــي  االخـو 

قلـوب االخـو  والمــنمني   افـة. و ــان م ـيء األ  جـان فانييــه إلـى بغــداد 
فـــي هـــذه الســــنة ة حـــافزاً مــــ  اجـــل تنشــــي  العمـــل فــــي م ـــالي الرعايــــة 

اف وإثـــار  انتبــاه الكبيـــري  إلــى مســـالة ا تشـــ ،واالهتمــام المســـتمري  بهــم
 والتي  بيراً ما تترك اثراً في أوساطنا االجتماعية.   ،يسوع
 
وقــد بــادرني األب الفاضــل لــويس ســا و جزيــل االحتــرام بطلبــه ترجمــة     

والغنـــي بمعانيـــه الســـامية النابعـــة مـــ  ال ـــذور  ،الكتّيـــب الصـــغير بح مـــه
م  اجل اإلسهام فـي تعميـا الـوعي  ،والصادر باللغة اإلنكليزية ،اإلن يلية

إلنساني، والدخول في أعماق قلوبنا  ـي نبصـر معـاً الطريـا المـندي إلـى ا
عــــيي األيمــــان بحــــا مصــــحوبا بــــالفر  الغــــامر باننــــا نفــــتح بــــاب الرجــــاء 

   .بمساعد  يسوع الذي بدونه ال نستطيع ان نفعل شيئاً 



 

 

5 

هدية إلى  ـل االخـو  العـاملي  فـي م ـال  ،اقدم هذا العمل المتواضع    
ـــاء يســـوع شـــكراً لةنســـة أســـيل جـــوري إلســـهامها فـــي تنقـــيح  ،رعايـــة أحّب

 .النص
ــــى العــــيي بالرجــــاء ،ختامــــاً       ،والتوــــرع ،والشــــكر ،نحــــ  مــــدعوون إل

 .آمي  . ي نكون شهوداً لحوور اهلل في العالم   ،والفر  الدا م
 

  األب حبيب هرمز
  نيسة مار  ور يس 
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 مالحظات الناشر

 
وكع رر   ،سرر اً ب ا ثة ررن كيزرية   ررن ظهررا كثري رر  ورر  ورراكك ارر ك كثري رر  

إذ ثررر ن وررر  كثارررها و  اعرررن   ررر   كث  رررن  .كثعمرررا ا ثج ررر ص وررر  ورررر ك  كثج رررا
ثر ث   .عةى كثرام  ور  كرا كدهراك كملة وثرن ،كيزرية   ن كمل افاة يف كا كألحاكل

وُعِمرا  ار   ،مت ز ا اعض كثجراص كصالب عةرى ور ا كألعراكل كثع را   كمل  ر ن
ا ي رررر فن إ  كا كملرثررر   كارررر  زراصرررر ب  ،ريرررراا وج سرررةنتعررر  ا ف  رررر  كررر  ت

  .وع جن و  كاا ز ا ا ك كثري    ا يزرية   ن
قررر  كسرررُ عِمة ب ثة عةررر   ،إا عةررر  ة شكألصرررو ص ذوو كثعرررا( كثعًةررر   
و  عررررر    ،السفففف     -عرررر  ح ثررررن كألصرررررو ص ش ارررر شب وزاررررر  ب  يف  كش   

ثريجره ت ةر   ،تعةر   رراوو  كملعاوف كزه ميري  كسر و كل   األيمان وال ور.
فعةرررى سرررة ا كمل ررر ل   ةررر   ،وررر  اةررر  إ   ررررا وررر  كثجررر فًز ا ثة رررن كيزرية   رررن 

أح  ز  تعة  شأصو ص  ع زاا صعاا   يف كث عة     ، أوشأصرو ص أصرب   
 عا( ذاين . 

اررررر ك  ،وش تااررررر  يف فازاررررر  وا  ررررر     لرررررررن ثةمعررررر قز عًة ررررر ب 
ج ارررر ن   كسررررُ وِ ل يف كث  ررررن كثاررررةن فرررر ا وررررر ةم شوا  رررر ى كألورررراك  كث

 ،كث ررريا وكشو جرر ا إ  كثرر ك ا ة شت  ر ك ف ز  رره  ملارر ع    وإ صرر كا  .كيزرية   رن
                     إذ زًّبب كثجص. 

 تيريزا دي بيرتودانو 
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 المدخل
     
بيتــاً صــغيراً فــي القريــة الفرنســية  9114اشــترج جــان فانييــه فــي ســنة     

هما : رافا يـل  ،وكهب اليه مع رجلي  معوتقَي  عقلياً  ،برويل ( –)تروسلي 
 .سيمي وفيليب سو س ً 

لــم يتخيــل  ،(، وباتخــاكه الخطــو  األولــىالسفف    دعــا جــان البيــت بـــ )    
 مـا   ،( قطـراً  34( جماعات في)   912انه بعد ثالثي  سنة،  ستنشا )  

بـــاب  ســـيغدو ،لـــم يتصـــّور ان هـــذا الشـــا الصـــغير جـــداً فـــي جـــدار األلـــم
   .الرجاء للكبيري 

همـا بالحقيقـة دعـو   ،واجاب على دعوتي  ،أخذ جان الخطو  األولى    
هي تلك التي وّجهها يسوع إلى الشاب الغنـي :  ،واحد ،  الدعو  األولى

أمــا الــدعو  البانيــة ف ــاءت مــ  أولئــك   ،"بِــعك  ــل مقتنــاك واتبعنــي ،تعــال"
وهـم مرفوضـون  ،ض النفسـيةالذي  التقى بهم جان في مستشفيات األمـرا

فـي بدايـة عملـِه فـي  ،م  الم تمع، وقد تعرض للخوف عنـدما سـالوا عنـه
يسـت يب للـدعو  نحـو حيـا  الحـب  ، ان جان فـي الحقيقـة،( الس    )

وكلك باست ابته لحقيقة األلم فـي  ،واإلحساس والفر  والغفران والشفقة
بان هذا األلـم سيكشـف معترفاً  ،نفسه وفي الذي  استقبلهم في بيته أيواً 

 بطريا سري.  اهللنعمة 
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يتحّدث لنـا جـان فانييـه ِعبـر هـذه الصـفحات حـول مـا يعرفـه حقـا عـ      
ــــالفقراء  اهللحــــب  وحــــب الرجــــل والمــــرأ ،  وعــــ  اإلحســــاس والرحمــــة ب

ــا أيوــاً عــ   .والســعاد  فــي ان نكــون ببســاطة معــاً  ،الوضــعاء ويتحــدث لن
ويــــذّ رنا بقســــو  قلوبنــــا  ،ضــــي هشاشــــة وضــــيا أولئــــك الوــــعفاء والمرفو 

   .الم روحة
معلنـــاً دون  لـــل  ،ويســـافر عبـــر العـــالم ،ويـــتكلم ،يكتـــب جـــان فانييـــه    

المبنيــة علــى الح ــر الــذي رفوــه البنــاّءون  اهللاألخبــار الســار  لملكــوت 
 .انه ليس  تعليم م تمع القرن العشري  ،والذي صار رأس الزاوية

فــــان الحقيقــــة  ،ة يريــــد ان نــــنم  بــــه وبينمــــا نعلــــم ان مــــا يقولــــه جــــان    
ــــك ممكــــ  ــــم ان كل ــــا ال نعل ــــة هــــي أنن ــــك ،المحزن ــــرلم كل ــــت  ،وب مــــا  ال

في  ل وهنهـا وضـعفها دلـياًل حيـاً : ان جـان يقـول لنـا  الس    جماعات 
 .الحقيقة

أينما نعيُي فنح  قادرون على صـنع الخيـار بالترحيـب  ،على أية حال    
ــــانخري  والعــــيي مــــع انخــــر بــــرو  القبــــول  ،وأن ال نرفوــــهم أيوــــاً   ،ب

حيث ينُبَـُذ أولئـك  المتخلفـون وليـر  ،وال ماعة، وليس في جو المنافسة
 األك ياء  تلقا ياً.

يدعونا جان إلى اللحـاق بـه فـي طريـا الحيـا ، ويقـول لنـا : سـوف لـ       
 –بوـرور  ا بـر  –ولـ  نـدافع عـ  أنفسـنا ضـد  انخـر  ،نخـاف بعـد االن

إك يقـول لنـا  ،فاع عـ  أنفسـنا ضـد مـا هــو داخـل قلوبنـانح  ال نملـك الـد
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فكـــان هـــذا الخيـــار الـــذي  .ال المــوت ،باننــا قـــادرون علـــى اختيـــار الحيـــا 
 .الس    وهو الذي قاده إلى البدء بـ  ،صنع جان

يعطينا مالمـح مـوجز  لحياتـه تتخللهـا مستخلصـات  ،إّن )باب الرجاء(    
وهــو مبنــي أساســا علــى نــص  .دانمــ   تاباتــه ومنتمراتــه فــي مختلــف البلــ

 1:4النبي ميخا
 

 قد بُيّن لك ايها اإلنسان ما هو صالح       

 وما يطلب منك الرب         

 وتحب الرحمة  ،إنّما هو ان تُجري الحكم         

 وتسير بتواضع مع إلهك          

 
ــــرو  االســــتقبال  السفففف         ــــات االســــت ابة ب ــــة ورلب هــــي عمــــل العدال
   .زام العميا نحو صرخة األلم في أولئك الذي  نبذهم الم تمعوااللت
ــة مــ  دون حــب ليــر   ،أيوــاً   السفف    لكــ       هــي ان تعــرف ان العدال

ومـ  السـهل ان ت عـل حيـا  الشـخص المملـوء  بالحـب وااللتــزام  ، افيـة
 .عبر الرحمة والعطاءة  خطر 

 ،شــاف أيوــاً  مــا نحــ  قــادرون علــى اال ت  ،(السفف    لقــد ا تشــفُت )    
وان  ،يســـير مـــع  ـــل واحـــد منـــا اهللأن   ،إكا أردنـــا ســـلوك الطريـــا نفســـه

 الفقير هو الذي يكشف الوجه الصادق  هلل ة راعينا الصالح.
 يقدم باب الرجاء لنا ثالثة نصوص منتقا  :     



 

 

11 

وهـي ربمـا   ،(السف    أولئك الذي  يعطون داللة على الفلسفة التي وراء )
والكتابـات الوصـفية  ،السف    تشـر  روحيـة  ،طع تاملية"نظرية" ا بر، وق

ال شــيء آخــر أ بــر مــ   ،السفف    التــي تصــف الحيــا  اليوميــة ل ماعــات 
  .بصدده الس    كلك، هذا ما هي 

ــــر      ــــاتهم عب ــــوتهم شــــهود مــــ  خــــالل عالق ــــي بي ــــذي  هــــم ف ــــاس ال فالن
وميـة وإيماءاتهم ة يعيشون في هذا البيت حيـا  ي ،وفي نظراتهم ،وجوههم

ـــــداخل( ـــــر تواضـــــعاً وبســـــاطة )أي اســـــتنيرت مـــــ  ال وتعلـــــ  هـــــويتهم  ،ا ب
 .السرمدي  اهللالتي هي بمبابة حوور  ،الحقيقية
               

 
 المفهرسة انى سوفيا اندرو 
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 اتباع يسوع

 وصف حي –جان فانييه 

 
ويُنظـر إلـيهم   ،وهـم مرفوضـون ،أحيا بي  أناس ال يقدرون على الكـالم    

 .وجميعهم أيواً بمناج ع  أخبار يسوع السار  ، م اني 
فقـد  ،إك  ـان ابـي دبلوماسـياً  ،ال شيء هياني لهذا فـي حيـاتي المبكـر     

ـــدت فـــي سويســـرا ســـنة  بينمـــا  ـــان هـــو يعمـــل هنـــاك مرشـــداً  ،9134ول
وقوـيت معظـم حيـاتي  .عسكرياً للوفد الكندي المرسل إلى عصـبة األمـم

،  عندمـــا َخِســَرتك 9141رنســا حتــى ســنة الطفوليــة األولــى فــي انكلتــرا وف
 .فرنسا فتر ُت أوربا إلى  ندا

ــــة     ــــال بالبحريــــة الملكي ــــالث عشــــر  ســــنة ،أردت االرتب  ،وانــــا بعمــــر ث
وعنــدما طلبــت رخصـــة والــدي،  اجــاب : "ان  نــت تشــعر بــان كلــك مــا 

 تبتغيه حقاً، فاعمله،  فانا اثا بك.".
 ،ا أخـذُت مـ  قـبلهم  ماخـذ ال ـدطالما  نُت سعيداً مع عا لتي عنـدم    

ـــي وضعوهــــا فـــيّ  ـــى البقـــة بنفســـي  ،وبالبقـــة الت ـــانهم عل  ،وســـاعدني اطمئن
   .و نت عارفاً بان حدسي جدير بالبقة ،واعطاني أيواً شعوراً  بالمسنولية

وقويت بعدها ثـالث سـنوات فـي الكليـة البحريـة  ،رجعت إلى إنكلترا    
خدمـــة  وـــاب  بحـــري علـــى مـــت   أتبعُتهـــا بـــاربع ســـنوات ،فـــي دارتمـــاوث

حيـث بعـد مـد  قصـير  مـ   ،مختلف السف . و ان للحرب تـاثير بـالف فـيّ 
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تحريــر بــاريسة وجــدت نفســي فــي محطــة القطــار،  مرحبــاً بمــ  بقــي علــى 
 قيد الحيا  م  بوشنويلد  وداجو  وبيلس   واوجوتز.

لــــ  انســــى أولئــــك الرجــــال والنســــاء الخــــارجي  مــــ  القطــــار  هيا ــــل     
والــــذي  مــــا  الــــوا  ،ة، ووجــــوههم معذبــــة بــــالخوف واللوعــــة واأللــــمعظميــــ

 البسي   يهم الموحد األبيض المخط .
لقـــد بـــدا لـــي األمـــر ليـــر قابـــل علـــى التحمـــل إك يعـــذب البشـــُر أناســـاً     

ومـــ  الفوـــاعة أيوـــاً ان  .آخـــري  بســـبب الكراهيـــة والرلبـــة فـــي ســـحقهم
ـــوا حـــاالً بعـــدما انف ـــرت الق ـــوف قتل ـــة فـــوق عشـــرات مـــ  األل ـــل الذري ناب

 .9141هيروشيما ونا اسا ي في سنة 
 

 "اتبعني"
 

واخيرا خدمت فـي  ،إلى القو  البحرية الكندية 9144نُقلت في سنة     
حاملــة الطــا رات )ما نيفســنت(، وعلــى الــرلم مــ  ان كلــك  ــان أســلوب 
ـــاد نحـــو الصـــال   ـــه، فقـــد وجـــدت نفســـي انقـــاد با دي ـــذي أحببت ـــا  ال الحي

ـــي ان واألناجيـــل واألمـــ ـــة عموماً.وصـــار واضـــحاً ان يســــوع أرادن ور الروحي
واستغرقت سـنتي  لكـي  .اترك البحريةة للعمل م  اجل السالم ال الحرب

  .اهللتتّعما فيت نعمُة 
فـانببا  ـل شـيء مـ   ،التبّـاع يسـوع 9111استقلُت م  البحرية سـنة     

ية كلــك القــرار. و انــت اولــى خطـــواتي ان اكهــب إلــى ال ماعــة المســـيح
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وبعــدما أقمـت فــي  ،قـرب بـاريس للدراســة والقيـام بــبعض األعمـال اليدويـة
فاطمة في البرتغال مد  عامي  ة قويت اثنـي عشـر شـهراً  ضـيفاً فـي ديـر 

رجعـت  ،الترابستيي )السكوتيي (. ولدج حصـولي علـى  شـهاد  الـد توراه
 .مت هًا إلى )تورنتو( ألعلم الفلسفة في ال امعة

ــار  فرنســا 9112كهبــت ســنة      لرؤيــة األب تومــاس فيليــب الــذي   ،لزي
لقـد   .عنـدما تر ـت البحريـة  9111 ان قد ساعدني و ان مرشدي سـنة 

ـــوري( ـــت )فـــال فل ـــت يوـــم ثالثـــي   ، ـــان يخـــدم قسيســـاً فـــي بي وهـــو بي
ــــي األب تومــــاس بعــــالم  شخصــــاً مــــ  كوي العــــوق العقلــــي. وهنــــاك عّرفن

ِدمت باألم أولئك األشـخاص فاصطُ  ،المعانا  الذي لم ا   عارفاً به تماماً 
" لمـــاكا لســـت   ،"لمـــاكا انـــا أهملـــت   " ،هـــل تحبنـــي  "وصـــراخهم : " 

لقـــد  ـــانوا   ،"والـــذي  لهـــم بيـــوتهم    ،مبـــل اخـــوتي وأخـــواتي المتـــزوجي 
ان هــذه الصــرخة األولــى هــي فــي داخــل  .متلهفــي  يصــرخون الجــل الحــب

 .تي )نعملها( ل واحد منا مهما حاولنا سترها باألفكار واألشياء ال
فبـدأت بزيـار  مستشـفيات األمـراض  ،أثتر فيت كلك اللقـاء األول بعمـا    

ورأيــت انهــم ا بــر  ،النفســية وا تشـــاف ألــم النــاس الــذي  لهــم عــوق عقلــي
ــا .النــاس المظلــومي  فــي عالمنــا  ،لــم يكــ  لــديهم أي صــوت فــي م تمعن

   .ليتخّلصوا منهم ،وتحولوا بعيداً عنهم ،فاخافهم الناس
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 البدايـة

 
ش عني األب توماس علـى أن اشـتري بيتـاً صـغيراً ب انـب ) ـومبي  (     

ــذي  –فــي قريــة )تروســلي  ــاً الّل برويــل(. فــدعوت اثنــي  مــ  المعــاقي  عقلي
 ،التقيت بهما في مستشـفى األمـراض النفسـية إلـى الم ـيء والعـيي معـي

 .الس    وهكذا انببقت  ،وهما رافا يل سيمي وفيليب سو س
 
 .إك ال عود  إلـى الـوراء  ،أدر ت ان عملي هذا ال يمك  التراجع عنه    

ال  ،عا لــة وجماعــة ومحــالً لالنتمــاء ،لقــد أردت العــيي معهــم  ــي احــبهم
 يتم كلك اال إكا عشنا  لنا معاً مع رافا يل وفيليب في قلب األشياء.

 

ولكــ   ،فــي البدايــة فكــرت بــانني قــادر علــى مســاعدتهم لعمــل أشــياء    
 وجــــدت إّن واحــــدنا  ــــان يســــاعد انخــــر،  ــــان رافا يــــل وفيليــــب حــــاالً 

الـذي  ،وقاداني إلى عالم االخـو  والمشـار ة ،يعلمانني  يف أ ون إنساناً 
 .شفاني وجلب اليت الحيا  ال ديد 

 
فاســتطعت ان اعلــم  –لقــد عرفــت بوضــو   يــف أعمــل  أشــياء  بيــر      

لــم يكــ  كلــك مــا وفــي اللــب األحيــان  -وانظــم واقــوم بكــل شــيء آخــر
واحبهمـــا واختبــــر  ،يطلبانّـــه منــــي بـــل احتاجــــا منـــي إلــــى أن أ ـــون معهمــــا

 .العالقة معهما
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 …وعنـدها 
 

 ،وشـــيئاً فشـــيئاً رحبنـــا ببقيـــة الرجـــال ،جاءنـــا حـــاالً أصـــدقاء للمســـاعد     
فتـــوفرت بيـــوت عديـــد    .وبـــدأنا بفـــتح مســـا َ  للنســـاء ،فَنَمـــت ال ماعـــة

بــدأنا   ماعــات  9171وفــي ســنة  .م ــاور حــاالً فــي تروســلي والقــرج ال
    .في بقية أجزاء فرنسا و ندا والهند

 
النـه أدخلنـي  ،لقد  ان تاسيس ال ماعة في بنكالور مهماً بالنسـبة لـي    

فالزيـار  إلـى الهنـد جعلتنـي أعـي  .إلى العالم البالـث بكـل عظمتـه ومعاناتـه
   .فيها م دداً مشا ل عالمنا،  خصوصاً شد  األ منة التي نعيي

 
ولكنـــي وجدتــه واحــداً مـــ   ،فــي الغــرب لانــديلالبــا مــا يســاء فهـــم      

لقد علمـت أّن محبتـه العظيمـة لــ )المنبـوكي ( تاصـلت  .اعظم رجال اليوم
وعطشــه الجــل  ،المحبــة اهللوا تشــفت )صــغره( أمــام  ،فــي حيــا  الصــال 

مــا ان مهات .العدالــة وامنيتــه الوحــد  بــي  النــاس المنقســمي  بســبب الــدي 
الــذي احــب  التطويبــات  بيــراً، يلقــي ضــوءاً جديــداً علــى تعلــيم  ،لانــدي
   .يسوع
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واّتوـح معنـاه مـ  خـالل  ،اصبح ال انـب العـالمي للسـفينة مهمـاً جـداً     
ان حقيقـــــــة والد   .منسســـــــاتنا فـــــــي  دولك ليســـــــت مســـــــيحية  اثوليكيـــــــة

أصـــبحت هـــي  ،ال ماعـــات فـــي بلـــدان ال تعيـــُر أهميـــة للتقليـــد المســـيحي
و ـان  .السف    خرج مهمـة  فـي إعـالن جانـب األيمـان المتـداخل فـي األ

عامل توحيد أولئك الذي  م  ديـ  آخـر أوال يعتنقـون أي ديـ  اصـالً ) مـا 
دمنــا نتعــرف علــى إســهاماتهم الخاصــة( ة هــو الرلبــة فــي العمــل مــ  اجــل 

صـار ممكنـاً للرجـل  ،أناس فقراء في عيون العالم. وباعتقـادي  الشخصـي
  م  كوي أتعوق العقلـي ان يكونـا قـو  للوحـد  المسـيحية. حتـى أو للمرأ

ان لــم نســتطع ان نشــرب مــ   ــاس االفخارســتيا الواحــد ، فــنح  قــادرون 
   .واال ل معاً على  الما د  نفسها ،على المشار ة في  اس األلم نفسها

 
واعتقـــد ان هنـــاك طريقـــاً صـــغيراً فيـــه صـــارت جماعاتنـــا عالمـــة الوحـــد      

فهنــاك  .ليل للطريــا الــذي فيــه تقـدر الوحــد  العظيمـة ان تن ــزالقا مـة  ــد
تتوــم  أولئــك الــذي  مــ  الكتلــة  ،( قطــراً  34( مــنهم فــي)  912االن )

وان اللــب ال ماعــات تتــالف مــ   .مبــل هنكاريــا، وبولنــدا ،(9الشــرقية )
 .بيوت متعدد ، حيث يعيي المعاقون مع مساعديهم  عا لة معاً 

 
ففــي بعــض األمــا   لــدينا محــالت  ،ب القطــروتختلــف الحاجــة حســ    

ـــا ،بينمـــا لـــدينا مدرســـة فـــي بور ينافاســـو ،العمـــل ان هـــدفنا  .لربـــي افريقي
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تشــارك فــي فعاليــات  ،المبــد ي هــو ان تكــون جــزءاً مــ  ال ماعــة الواســعة
وان الشيء األخير الـذي نريـده هـو اختيـار اال تفـاء  ،المحالت الم اور 

 .كون شيئاً حّياً الذاتي الذي سيحولنا إلى أن ن
والمنوـمة  ،البلدان الشـيوعية سـابقاً  ،( يقصد المنلف بالكتلة الشرقية9)

 إلى لواء االتحاد السوفييتي السابا )المترجم(
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 األيمان وال ور
 
وقـد نُظّـم  ،متبوعا بحـ  إلـى )لـورد( 9179سنة  األيمان وال ورولد     

عوا ــل المعــاقي   بواســطتي وبواســطة مــاري هيلــي  مــاثيو  إســت ابة لطلــب
 11(جماعــــة لنيمــــان  والنــــور فــــي)  9311عقليــــاً. وهنــــاك انن نحــــو) 

 (قطراً.
ـــة األساســـية     فـــان أعوـــاء  ،هـــي مشـــابهة لمـــا للســـفينة ،بـــرلم ان الرؤي

جماعات األيمان والنور  ال يعيشون تحت السقف نفسـه. لكـ  ي معـون 
 ،صــدقا هممــع عــوا لهم وأ ،أنفسـهم بانتظــام : أشــخاص كوو عــوق  عقلـي

في لقاء جماعي حيث يتعرفون ويقبلون  لياً أولئك األقل قدر  مـ  وجهـة 
هـــم واحـــات  للســـالم  األيمفففان وال فففوران جماعـــات  .النظـــر اإلنســـانية

ـــة للنـــاس  كوي العـــوق العقلـــي القـــادري  علـــى جلـــب إســـهاماتهم  والمحب
   .خصوصاً استطاعتهم  حب بقية الناس  ما هم ،الخاصة

 
 طوبى للفقـراء

 
بـدأت  ،م  خالل العيي مع رافا يـل وفيليـب والبقيـة المشـابهي  لهمـا    

لقــد صــرت  .فشــكراً لهمــا .تــدري ياً ارج العــالم مــ  خــالل عيــون جديــد 
 ،واعيــــاً بــــان تعلــــيم اإلن يــــل كو فا ــــد   املــــة  لم تمــــع القــــرن العشــــري 
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بينمــــا الطمــــو   ،والــــذي اســــق  أيــــة نزعــــة نحــــو الشــــفقة أو العــــيي معــــاً 
قــد ُمّ ــدت جنبــا إلــى جنــب مــع البحــث عــ  الغنــى  ،ن والتنــافسوالعــدوا
 .والقدر 

ت علنـي واعيـاً   ،ان الحيا   ما افعل مع النـاس الـذي  لهـم عـوق عقلـي    
بينمـــا فـــي الوقـــت نفســـه ميـــزت  ، بيـــراً ل مـــالهم الـــداخلي، ورّقـــة قلـــبهم

لــذلك جئــت الفهــم أدا  الــرب  المغلقــة، والتــي  .ع ــزهم وامتــداد أَلمهــم
ــي  تشــر  ــه الالمتناهيــة اهلل  فــي اإلن يــل، ب والشــخص الــذي  ،فــي عظمت

 .يحسب الشيء في التقدير اإلنساني
حاضــر   اهللتبــدو قــدر   ،انــه  لمــا تعــاقم الفقــر الفــردي ،الحقيقــة هــي    

ا بــــر. يســــوع يعلــــ  حبــــه الخــــاص ألولئــــك الــــذي  أُلُقــــوا جانبــــاً بواســــطة 
 العالم.ويكرر الرسول بولس هذا التعليم.

 
ولكننن مننا فننان فنني الحننالم مننن حماقننة فننزا  ا تننا     لي نن ي "

ومننا فننان فنني الحننالم مننن ضننحف فننزا  مننا ا تننا      ،الحكمننا 

وْمنننن فننان فنني الحننالم مننن  يننر حسننب  ،لي نن ي ْمنننن فننان قويننا  

ونسب وفان ُمحتْقرا  فزا  ما ا تنا       ا تنا   ينر الموجنو  

 ".لي يل الموجو 
 (.34-37: 9قور 9)
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وأعلـ  أنّـه انن واحـد مـ   ،فهو نفسـه صـار فقيـراً  ،وكهب يسوع ا بر    
يســوع موجــود بصــور   .وقــد وجــدنا هــذا  ــذلك فــي جماعاتنــا –الفقــراء 

لقـــد  .خاصـــة جـــداً فـــي أولئـــك الـــذي  هـــم األقـــل فـــي المقـــاييس البشـــرية
أي ان الفقـــر لـــه مكـــان  ،علـــى أســـاس معرفـــة محـــدد  السففف    ُوجـــدت 

ـــــا  خـــــاص فـــــي ملكـــــ ـــــا  مســـــاعدي اهللوت وامتي ـــــذي  دعين  ،، ونحـــــ  ال
 ،ومـــدعّوي  إلـــى الســــير معهـــم. إنهـــا رحلـــة تتوـــم  خبـــرات الكـــون  لهـــا

مبلمــــا تتوــــم  ا تشــــاف وقبــــول ضــــعفنا  ،واالحتفــــال والغفــــران ،الســــالم
و ــل شــيء نحـاول أن نخفيــه خلــف قـدراتنا وقابليتنــا علــى جعــل  –وفقرنـا 

ن يكـون طريـا الهـروب مـ  حتـى مـا يـدعى بكرمنـا يمكـ  أ .األشياء تن ز
 .مظاهر كواتنا التي ال نريد أن تُرج

هناك رجال ونسـاء كوو عـوق عقلـي ة  بيـراً مـا هـم م هولـون وملّقـون     
وفقرنـا  ،وقالمنـا الـداخلي ،الن وجـودهم ي علنـا نواجـه محـدوديتنا ،جانباً 

فنهــرب بالحقيقــة بعيــداً عــ   ،ومــا  لنــا نــرفض هــنالء األشــخاص .الروحــي
ونــرفض الســما  للرجــل أو للمــرأ  كات العــوق العقلــي  ،الحقيقيــة كواتنــا

 .بان يعلنا لنا : اننا محبوبون  ما نح  تماماً 
ففيهـا نكتشـف شـيئا ليـر متوقـع  ،هي فردوس مبل اإلن يـل ،الس        

ــّدون مشــكلة ــا الصــدمة:  إّن المعــاقي  عقليــاً يُع  ،وبــال فا ــد  ،يحــدث فين
ـــراهم نحـــ  مصـــدر حيـــا بينمـــا  .وعبئـــاً علـــى الم تمـــع ياخـــذوننا نحـــو  ،ن

 .أي نحو يسوع اإلن يل ،الحقيقة
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هـــو أن أ ـــون مـــع أولئـــك الـــذي  القـــوا  ،إّن اتبـــاع يســـوع بالنســـبة لـــي    
 .ولاللتقاء بهم وفيهم ومعهم ،جانباً 
 

 أعمل بحدالة
 

 أناس ُيحّطمون في بنس
 مطّوقون

 بدون رجاء القيام بانفسهم
 عوباتمحاطون عمداً بالعوا ا والص

 ال أمنية لهم
 وال رجاء
 وال دافع

 وال إراد  للعيي
  لها أللقت

 أناس ما  الوا هناك في بنس
 …وينتظرون … ينتظرون 

 ألجل أي شيء ينتظرون  
 يمّتدون في س نهم 
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 وفي روثهم
 ينتظرون ولك  ال ينتظرون  

 ألنهم فقدوا الرجاء
 ونح  ننتظر فق 

 حينما يكون هناك رجاء
 هناك رجاء وحيبما ال يكون

 نح  نوط ع على وشك الموت
 ال حيا 

 بل حزن حتى الموت
 ما  الوا ينتظرون

 …ولك  ال ينتظرون…ينتظرون 
 
واســمع )روبــرت(  ،عنــدما أشــاهد )ايفلــي ( توــرب رأســها فــي األرض    

وأشـاهد  ،يست دي أحداً  ي يقطـع أعوـاءه التناسـلية ،في منتصف الليل
 ،وأشاهد الوجه المغلا والمتوتر ل ورج)لوقا( ير ض دا رياً بدون هدف، 

اعلم ان في  ل واحد منهم المعانا  العميقـة واالضـطراب الـداخلي الـذي 
  .ال يطاق
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لذلك سيّقسـي قلبـه  ،يحس الطفل المعوق عقلياً بانّه لير مرلوب فيه    
لـذا فهنـاك اختيـار المــوت  .وينسـحب مــ  الواقـع ،وجسـمه ويحمـي نفسـه
حيــث  ،ويحــول التحــريض دون التطــور ،حتـــَو بعــدالــداخلي : وحيــا  لــم تُـ 

فيـــنثر فيـــه الـــدماو واللغـــة وحتـــى  .تـــاتي وتحاصـــره مظـــاهر نفســـية عديـــد 
 فيبدأ بتفكيك  يانه.  ،التطور البدني

يهمــس باســتمرار :  ،أتــذ ر )جــون مــارك( جالســاً ب ــانبي فــي المعبــد    
ُولِـَد  ،فضيوجـد فـيت شـرير.(. ان قصـتهة هـي قصـة الـر  ،)يوجد فيت شيطان

ولكــ   ، ــان متــديناً   ،وتُــِرَك مــ  قبــل أمــه ،فــي مستشــفى األمــراض النفســية
ثـم انتقـل مـ  عهـد  عا لـة إلـى أخـرج.  وبعـد مـد  أقـام فـي  ،هذا لـم ينفـع

معهـــد صـــغير، ثـــم أرســـل إلـــى مستشـــفى األمـــراض النفســـية بســـبب قهـــور 
 عالمات الصراع.

لــم تكــ  لــه أبــداً  ،مــرفــي الســابعة والعشــري  مــ  الع السفف    جــاء إلــى    
وإك هـو ينتقـل   .في حياته عالمة شخصية دا مية لعالقة مع شخص راشد

 ،أنــت ابنــي الحبيــبلــم يســمع أحــداً يقــول لــه : "  ،مــ  مكــان إلــى آخــر
ولـــيس مهمـــاً مـــاكا  ،بيننـــا رابطـــة ليـــر قابلـــة علـــى التفكـــك ،وأنـــت فرحـــي

   .لقد  ان جون مارك بدون جذور .".ستكون دا ماً طفلي ،تعمل
هـل هنـاك  ،إن السنال العظيم في  ل واحـد منـا هـو : هـل لـي قيمـة      

 أحُد ينم  بيت  فاية  ي يتعلا بي ويحيا عهد العالقة معي  .
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وهذا النداء هو مـ  اجـل إنشـاء روابـ  عالقـة الصـداقة والتقـدير التـي     
حيــث هنــاك نــداء  ــي نكــون محبــوبي  مــ  قبــل  .تظهــر فــي طــرق مختلفــة

انــه نــداء  .والّلــَذي  يعرفــان  يــف يحمــالن الواحــد فــي ضــعفه ،ماألب واأل
فهـــو نـــداء البـــالف المصـــاب  ،أو قلـــا المراهقـــة ،ينبـــع مـــ  هشاشـــة الطفـــل

بــالعوق العقلــي، والــذي يحتــاج إلــى الحنــان والترحيــب والشــفقة والرحمــة 
     .والقوت الشخصي والتحمل والش اعة

وهــو  ،".الحيــا  وال ــذورحبــك يعطينــي  ،" أنــا احتــاج إليــكويقــول :     
 .نــداء  ــل شــخص إنســاني، الن  ــل واحــد منــا يحمــل هشاشــته وصــعوباته

سـيقوينا. ويحّولنـا  ، ل واحد منا يبكي  ي يكون محبوباً م  قبل أحـد مـا
 . اهللإلى 
والشـخص قـد ال  .وأل  أوأخـت ،مسـاو ،وهناك نداء م  اجل صديا    

عـل انخـر سـعيداً فـي شـر ة لكنه يقدر أن يحب وي  ،يكون طفاًل صغيراً 
 الحيا . 

تصــــير بحبــــاً مــــ  اجــــل الصــــديا  ،هــــذه الرلبــــة مــــ  اجــــل الصــــداقة    
المنســ م فــي الحــب والــزواج. أخيــراً هنــاك دعــو  إلــى أن يكــون صــديقاً 

ـــرام للـــذات .للوـــعفاء ومـــ  اجـــل الخدمـــة  ،إّن األشـــخاص ضـــعفاء االحت
فكلنـا  ،ل ميعنـاولكنهـا  لمـة يمكـ  أن تسـتعمل  ،يوصفون )بالهامشـيي (

 وال نعلم حقاً َم ك نح .  ،نعاني قلة االحترام الذاتي 
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فـــي خيـــار  ،هنـــاك العديـــد مـــ  األشـــخاص يحيـــون علـــى هـــامي اليـــاس    
فكلنــا  .البـنس الــذي ي عـل مــ  المسـتحيل أن يكونــوا سـعداء أو مبــدعي 

إننــي ال أتكلــم عــ  الفقــر  –ُســحقنا بالخطيئــة وباخالقنــا أو فقرنــا الروحــي 
لك  عالو  على البنس والياس اللذي  ياتيـان مـ   ،نى )طوبى للفقراء(بمع

نح  مـدعوون بواسـطة  .اهللضعفنا وخيانتنا وعدم استطاعتنا البقة بغفران 
 وال نعلم حقا َم ك نح . ،لكننا مكسوري الخاطر ،إلى الحب اهلل
 

 ،يمكن ان يكون الفقرا  ؛ فقرا   اقتصا يا  

  عمل  بدون بيت وال ،فهم الجائحون

 أو المرفوضون 

 .وعوقهم الحقلي ،الزين أُلقوا جانبا  بسبب أمراضهم

 .حيث ال تظهر فائدة

قْبلوا ويُّحبوا  ،يتوقون إلى أن يُ

 .والى المحنى والحالقة الشافية

 

 ،الفقرا  هم أُولئك الزين ُمسكوا في ال طيئة

 .وما زالوا ير بون أيضا  في ان يتحر وا منها

   هم أيُّ واحد منا

 .الزين يشحرون بالزنب وأنهم لم يُّحبوا ،الح انى الوحيدون

 

 .الفقرا  يحرفون فرا هم ال اص

 إنهم ال ي تبئون منه 

 بل يشتاقون إلى مّ لص

 يشفي قلوبهم 

   .ويجلب لهم السالم
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ـــا بوضـــو      ـــا يمكـــ  أن يســـتمر  ،هـــل نعتقـــد حقـــا ،إكا نظرن ان م تمعن
 تـدر ون ان  األعمـال الظالمـة فـي بدون اقتراف االنتحار ال ماعي   هالّ 

 ،وفــي المــدن الكبــرج فــي أوروبــا واســيا ،أحيــاء الفقــراء فــي جنــوبي أمريكــا
والالعدالـــــة المقترفـــــة ضـــــد األشـــــخاص الســـــود فـــــي الواليـــــات المتحـــــد  

والالعدالـــة فــي العـــالم، هــي احتـــراق بالنــار التـــي  ،األمريكيــة وفـــي أفريقيــا
   ستشتعل وتلتهب في المستقبل القريب  

ــــرج ان هنــــاك قــــوج مروعــــة حاضــــر  توحــــد الســــاخطي  ومبيــــري      أال ت
 ،البورات   أال تعتقد حقاً إن التوتر في العالم :الواليات المتحـد  وروسـيا

 ،البلـــدان الشـــرقية وروســـيا ،الصـــي  والواليـــات المتحـــد  ،روســـيا والصـــي 
 ،الــــ …شــــمالي وجنــــوبي فيتنــــام  ،الكيــــان الصــــهيوني والشــــعب العربــــي

ــار مــدمر ، وسنســتعمل الــذراع الذريــة ســينف ر تلــك التــي  ،يومــاً مــا إلــى ن
 وضعها العلم في متناول يدنا  

وليـاب  ،وحـاجتهم إلـى الهـدف ،إن خمـول الشـباب ،هل تعتقد حقـاً      
أال تعتقد ان التبديد الفكـري فـي  .التحفيز،  سيندي بم تمعنا إلى الياس

 ،سيندي إلى إيقاظ العدوانيـةالغرب مقابل الفقر والبنس في بقية البلدان 
 تلك التي ستنف ر يوماً ما  

هل تعتقد حقاً، اننا قادرون على االستمرار بادياننـا المعّرضـة للشـبهة      
ومــع أســلوب طبقتنـا المتوســطة التــي تنــادي  ،ألنهـا ال تســال عــ  مواطنيهـا
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و ـل  ،وأحيا نـا المترفـة والبيـوت الكبيـر  ،بالعمل وفا األخـالق الحسـنة  
 هذه البيوت م اور   أحياء الفقر والبنس   

اننـــا قـــادرون علـــى االســـتمرار فـــي النشـــر مـــ  خـــالل  ،هـــل تعتقـــد حقـــاً     
فــي وقــت  ،حيــث تســري أخالقيــة األنانيــة والماديــة  ،إعالنــات ودعايــات

 نحتاج إلى سخاء ونموكجية ا بر م  الماضي.  
 ،أن تســــتمرأنــــا متا ــــد إن حالــــة  حالــــة هــــذه مــــ  األمــــور ال يمكــــ      

فــــالم تمع العــــالمي ســــيتحول مــــ  خــــالل نــــار البــــور  أومــــ  خــــالل ميــــاه 
فمــا  ال  .أومــ  خــالل النــار وســالم الحــب الحقيقــي ،االنحطــال الرا ــد 

وهـذه  ،ولمواجهـة خطـور  هـذه األ مـات .ولكّ  الـزم  قصـير ،هناك وقت
ـــة ـــر العادل ـــاً ونســـا ياً قـــادراً ع ،الغرســـة لي لـــى يتطلـــب األمـــر تســـابقاً رجالي

   .السخاء العظيم
أو بــاألحرج يتحــول الرجــال  ،هــي أن يحــول نفســه ،ان لايــة الم تمــع    

وي ــب علــى  ،ومــ  الصــراع والبــور  ،مــ  الماديــة األنانيــة ،والنســاء اليــوم
 ،قلـــوب مـــ  لحـــم ،ورو  جديـــد  ،النـــاس ان يتحولـــوا إلـــى قلـــوب جديـــد 

 .(21 ما قيل بالنبي حزقيال ) الفصل   ،ورو  م  نار
و يـاد  فـي الفقـر  ،ي ب أن تكون هناك قابلية تاثر وانفتا  موثوق بها    

وعطـــــي شـــــديد مـــــ  اجـــــل العدالـــــة  ،ال ـــــذري،  ورجـــــاًء وجـــــرأ  عظيمـــــة
 والحقيقة. 
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يتر ــون اطمئنــان  ،اهللنحتــاج إلــى أنــاس لهــم ثقــة  املــة فــي فعــل رو      
ــة ة للعــيي فــي أيــدي  ــة المادي  ،اهللالعا لــة الموســعة كات الغنــى والرفاهي

وينشــرون رو  الحقيقــة والســالم والحــب فــي أقطــارهم حيــث البــنس ا بــر 
  .صراخاً 

 
 سجنان قسما بهاوية 

 أيها الش ص التحيس

 …أنا أعاملك فغريب 

 لقد ولدت ونشأت في الوسا ة 

 لزلك ال حياة لك ،حوطتْ 

 …. ال أفراح للتطلع إليها.في مقابلك

 وال احترام …ال محبة األطفال 

 

 بسي النظيفة مع مال ،أنا

 …لطفي…أنفي الحساس )افر  الروائح المؤذية(

 …وعالم آمن…البيت الدافئ 

 حيث ال ينفز نو  الحقيقة 

 هي الحقيقة ،زن انتي

 …وعميق   ،وبؤس اإلنسان واسع االنتشا 

 

 سجنان قسما بهاوية

 ُسجن… الش ص التحيس 

 وفي ال ن انة باب جانبي

 الش ص الوضيع أُعـدَّ براحة

 يسير الحالم  ائما  وفزلك 

 والهاوية تتسع

 فمن يكون الجسر ؟
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 وتحلم ،وأنصت ،تحال

 ال تقاضي اآل رين وطرقهم

 بدال  من ذلك احترمهم واحبهم

 افتح قلبك لهم

 

 إذا أتيت في هزا الطريق

 بدون مقاضاة ،وأنصت بتواضع ،افتح

 عندها سوف تكتشف تد يجيا  

 انك أنت قد وثقت.

 وان قلبك سُيمس

 بافتشاف سر المشا فةوستبدأ 
 

 واليوم له رسالة لير عادية: ،جاء يسوع ليعل  السالم
 
قـــــيم األلنيـــــاء والوضــــــع  ،ال تحـــــاول العـــــيي طبقـــــاً لقــــــيم الم تمـــــع    

وأنــــا  ،االجتمــــاعي والطمــــو . فحيبمــــا تكــــون ة اســــَع إلــــى الســــالم فقــــ 
 ساعطيك السالم.

 ،اطة وفقـــــرإكا مـــــتت فـــــي الســـــالم مـــــ  خـــــالل عـــــيي اإلن يـــــل ببســـــ    
وقــــو   ،فســــاعطيك ال ــــوع  والعطــــي إلــــى العدالــــة التــــي تشــــبع بــــاللطف

ألنــــه  ،طــــوبى للــــرحيم –قــــو  رو  الت لــــي نفســــها فــــي الرحمــــة  ،جديــــد 
فهنــاك رجــال ونســاء  –ســيكون محتقــراً مــ  قبــل الر يــك واأل بــر ا دراًء 
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وهــم   ،أو الــذي  هـم فـي المستشــفيات العقليـة ،يـاتون مـ  خــارج السـ  
 أو معاقون عقلياً.عاجزون 

هـــذه هـــي الرحمـــة  ،إّن الشـــيء المهـــم حقـــا هـــو االلتقـــاء ببقيـــة النـــاس    
إلقهار الرحمة وجلب الحا والحرية مـ  خـالل الطريقـة التـي  –الحقيقية 

وأنــت تريــدهم أن  ،مســاعداً انخــري  ليــدر وا انهــم مهمــون –تنصــت بهــا 
 –بنــاء الســالم  وهــذا هــو طريــا .ألنــك تحــبهم وتحتــرمهم ،يكونــوا أحــراراً 

 -أي  ي تكون رجل أو امرأ  سالم 
 

 فيف يكون االقتراب من الطفل البائس إذا  ؟

 ال بتكبر 

 بل بتواضع

 ال بتسلط

 بل بمحبة

 مصمما   ير مسيطر

 وال حتى محطيا  شيئا  

 او باألحرى أن أعطي ذاتي

 طاقتي وقلبي ،وقتي

 

 وان أصغي

 مؤمنا  بأّنه أو بأّنها مهمة

 طفل  

 يا يسوع فيهيح

 

 مقتربا  برقة

 بنبل
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 وبسالم

 وبحلو المحشر

 
هــو  ،لقــد ُدعينــا إلــى  شــف أنفســنا لةخــري . فــان الترحيــب بــانخري     

فهــي  ،لــم نن ــدها بعنايــة ،حقــاً عمليــة طويلــة. وأهميــة الترحيــب بــانخري 
ـــد فـــي قلـــب المســـيحية مســـالة الكـــون  ،وهـــي أوالً وقبـــل  ـــل شـــيء ،تمت

نقـــدر أن نـــدعو أنفســـنا اتبـــاع يســـوع إكا لـــم نكـــ   فـــال .ممكنـــا لةخـــري 
 ،وأفرا  وأحـزان أولئـك الـذي   حولنـا ،مستعدي  لالنفتا  للعالم الحقيقي

ــه عــاد  مــا نكــون  ،فمــ  الصــعب أن نكــون مــرحبي  .نقــبلهم  مــا هــم ألن
   .منغلقي  ت اه  كواتنا ومشا لنا، ومحبطي  أو لووبي 

وخـــا فون مـــ   ـــل انالم فـــي  ،نحـــ  مرعوبـــون مـــ  حقيقتنـــا اإلنســـانية    
و بيـــر مـــ   ،فهنـــاك  بيـــر مـــ  البـــنس والظلـــم والخيانـــة والوـــغينة ،عالمنـــا

ــداً عــ  الحقيقــة ،وبــدون ع ــب ،الحــروب  ،نحــ  نميــل إلــى الهــروب بعي
ــــذي  يســــالوننا مــــا ال نقــــدر أن نعطيــــه ،ومــــ  النــــاس فمــــا  ال مقيــــاس  .ال

وهــي  عالمــة   ،خري هــو إرادتنــا بالترحيــب بــان ،انتعاشــنا المــادي والروحــي
 . وننا حقاً أناساً أم ال

والعــــيي  كيانــــات إنســــانية  ،لقــــد دعانــــا يســــوع إلــــى محبــــة إنســــانيتنا    
 منفتحة واحد  إلى األخرج. 

وسـاعد  ،والمس اليـد ،المس الشخص الم رو  ،المس ،أصفِ  ،أنظر    
ــا منغلقــون ــا ،إدرا ــه )أو إدرا هــا( بانن ــا مــ  عوقن  مــ  اجــل ،فــالرو  يقودن
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وأسـلوب  ، ما لـو  نـا انتزعنـا مـ  ثقافتنـا  ،النظر واإلصغاء، وبعدها للمس
 وأشكال وأنواع تربيتنا الخاصة.   ،ونم  تفكيرنا ،حياتنا
ويتـيح لنــا اإلصـغاء والنظــر  ،ان الـرو  القـدس يعطــل  ـل هــذه تـدري ياً     

وهـــذا ال يعنـــي إننـــا فـــي المســـتقبل ســـنبدأ  .إلـــى األشـــخاص بـــدون خـــوف
 ،انهـا ال تعمـل هكــذا ،عنـا حـول النـاس مـ  كوي ثقافـات أخـرجبإلقـاء أكر 

فلكـــي نبـــدأ كلـــك، علينـــا الر ـــوع علـــى ر بنـــا وطلـــب الغفـــران مـــ  اخوتنـــا 
ألنهــم  ،الــذي  مــا  الــوا منعــزلي  فــي المستشــفيات ،وأخواتنــا الم ــروحي 

 . األطفال  ،معاقون عقلياً 
بسـبب  نسال العفو ع  أولئـك الـذي  أوِصـدوا خلـف حـواجز السـ      

لقـد أرسـلناهم إلـى السـ    ،مواقفنا المختلفة التي دفعتهم وقيدتهم هناك
فـــنح  بحاجـــة إلـــى طلـــب  .ألننـــا ال نريـــد الترحيـــب بهـــم عنـــدما يخرجـــون

 .اهللالغفران م  
فصــــار يوســــف مســــنوالً عــــ   ،يســــوع الكلمــــة إلــــى يوســــف اهللعهــــد     

مـــل لـــذلك تمكـــ  يســـوع مـــ  أن ينمـــو ويك ،الكلمـــة الـــذي صـــار جســـداً 
 رسالته في المحبة.

ونحـ  مسـنولون عـنهم،  ،عد  أشـخاص ،الس    إلينا في  اهللوعهد     
هــي فريــد  وخاصــة بالتا يــد : ُعهــد إليــه الطفــل قبــل أن  ،إّن أبــو  يوســف

يولد، وهذا الطفل ولد نـوراً مـ  نـور، إلـه حـا مـ  إلـه حـا.  ـل واحـد منـا 
   .نحل محله ونقدر أن نكون أباء، ولك  ال ،له أب حسب ال سد
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ولهـم صـور  سـلبية نحـو كواتهـم،  ،تالم الكبيرون بسبب رفـض آبـا هم    
ـــوراً  ـــل ،وفـــيهم الغوـــب والغـــم  وليســـوا  لهـــم ن ـــر  ،بالمقاب ان مـــا هـــو ا ب

ففيــه يبقــى النــور مخفيــاً ومخبــاً  ،هــو عــالم الظــالم واليــاس ،وضــوحاً عــاد 
ـــــونتهم ـــــك .بعمـــــا فـــــي  ين ـــــرلم مـــــ  كل ـــــى ال فـــــانهم فـــــي ضـــــعفهم  ،وعل

  .يشـــبهون وثـــوق الطفـــل الصـــغير بيوســـف ،وفـــي نمـــو ثقـــتهم ،اعتمـــادهمو 
فهــم وثقــوا  .ونمــوهم ،وتطــورهم ،نحــ  مســنولون عــنهم،  وعــ  رفــاهيتهم

فانهم لـ   ،وإكا لم نن ز مسنوليتنا نحوهم .بنا الس    مبلما وثقت  ،بنا
ولـ  يكونـوا سـعداء، أو  .ول  ينموا، مبلمـا ينبغـي.يصلوا إلى  مال  يانهم

وان  ،اهللولــ  يــدر وا انهــم قــد ُأحبــوا مــ   .فــوا الحريــة وســالم القلــبيعر 
ول  يكونوا قـادري  علـى إن ـا   .لهم مكاناً خاصاً في الكنيسة واإلنسانية

 .رسالتهم
وإلعطـا هم البقـة  ،لتحريـرهم مـ  خـالل المحبـة ،نح  مسنولون عنهم    

ودعـوتهم إلـى  ،نح  مسـنولون عـ  تببيـتهم .بانفسهم م  خالل ثقتنا بهم
 ،وأجســامهم ،األمــام نحــو أقصــى نمــو مــ  اجــل تغذيــة رجــا هم وقلــوبهم

لقــد ُعِهــدت إلــى  ــل  ،نعــم .ومــ  اجــل تــربيتهم ومســاعدتهم علــى النمــو
  .واحد منا مسنولية باهر 

هـي فـي أن نكـون واحـداً  مـا  ـان هـو واألب  ،إن رلبة يسوع العميقة    
وهكـذا   ،ي الوحـد  فـي ال ماعـةإلـى عـي السف    واحداً. لقد دعينـا فـي 
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والحاجــة إلــى  ، ــل واحــد منــا ُدعــَي إلــى أن يمــوت عــ  أنانيتــه وخصــومته
 م  اجل أن يكتشف ان االختالف هو  نـز وليس تهديداً. ،إثبات نفسه

 ،وتب يلنـــــا عطايـــــا انخـــــري  ،وانســـــ امنا فـــــي التعدديـــــة ،إّن وحـــــدتنا    
ســــتكون مصــــدر  ،دلوحاجتنــــا الواحــــد لةخــــر مــــ  اجــــل التعــــاون المتبــــا

لقـــد دعينـــا أيوـــاً إلـــى أن نحيـــا هـــذه الوحـــد  فـــي العا لـــة  .خصـــوبة ا بـــر
إّن  ،فعلــــى ســــبيل المبــــال ،الكبيــــر  للســــفينة فــــي  ــــل مكــــان مــــ  العــــالم

وهــذه  .مختلفــة عــ  التــي فــي إنكلتــرا و نــدا ،جماعاتنــا فــي الهنــد وهــاييتي
صــــوص فمــــ  خاللهــــم نقــــدر ان نــــتعلم  بيــــراً بخ ،االختالفــــات هــــي  نـــــز

 .اهللوبخصوص طرق  ،وحول بعونا انخر ،كواتنا
هــي مكــان نــتعلم فيــه المحبـة عــ  طريــا التقــاء حاجاتنــا   ،إّن ال ماعـة    

وهــي الم ــيء معــاً إلــى النــاس الــذي  يريــدون أن يظهــروا انــه مــ   .األعمــا
ـــا  ـــة ،الممكـــ  الحي والعمـــل معـــاً مـــ  اجـــل الســـالم  ،واالحتفـــال ،والمحب

وهـــي عالمـــة يكـــون الحـــب فيهـــا ممكنـــاً فـــي  ،ألفوـــلوالعدالـــة والعـــالم ا
أو حتـى  ،الم تمع المادي حيـث ي هـل الرجـال والنسـاء  أحـدهم انخـر

   .يقتل أحدهم انخر
ـــة  ،ال ماعـــة هـــي أشـــبه باور ســـترا تعـــزف ســـمفونية     يمكـــ  العـــزف ب ل

ولك  األحس  عندما يعزف الكل معـاً،  ،واحد  حيث تعطي صوتا جميالً 
فالنــاس هــم الــذي  يحبــون ويغفــرون  .ســهام فريــد وأساســيّ فكــل آلــة لهــا إ

إنّهــــم أولئــــك الحساســــون الــــذي  يخــــدمون  .ويصــــغون ويبنــــون ال ماعــــة
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ويصلون مـ  أجلهـم، و ـل واحـد منـا بواسـطة النعمـة  ،ويغذونهم ،انخري 
المعطــــا  لنــــا، وممارســــة عطايانــــا طبقــــاً ل ودتنــــا وفرديتنــــا المعبــــرتي  عــــ  

 المحبة والرقة.
عنــدما يــدرك أعوــاؤها مــا يحتــاجون إليــه  ،هــي  ــذلك حقــاً  ،ماعــةال     

بعما مـ  عطايـا انخـري ،  ويحـاولون جعـل أنفسـهم ا بـر شـفافية وإيمانـاً 
لـــذلك فال ماعـــة تُبنـــى بواســـطة  ـــل  ،فــي التمـــرن علـــى  ـــل عطيـــة خاصـــة

 .عوو م  أعوا ها، و ل عوو يبني في طريقه الخاص
واليـد ليسـت  ،مـول فـي يـد موـمومةلديت صور  للطير الم رو  المح    

وهـــي ليســـت مغلقـــة  بيـــراً  ـــي ال  ،مفتوحـــة  بيـــراً ة خشـــية ســـقول الطيـــر
إنهــــا تحمــــل وتعطــــي الطيــــر  ،إّن اليــــد هــــي أشــــبه بــــالعي .تســــحا الطيــــر

لـذلك تـاتي اللحظـة المناسـبة عنـدما  ،الش اعة واألم  والدفء المتبـادل
 وياخذها على عاتقه. ،يستعيد قوته

وال  ،انــه ال يتملــك  الطفــل ،هــو أشــبه بهــذه اليــد الموــمومة إّن األب    
لـــذلك ســـياخذه  علـــى عاتقـــه  ،ولكـــ  يســـاعد الطفـــل ،يســ نه، وال ينكيـــه

 أخيراً.
مــدعو  لتكــون هــذه اليــد الموــمومة  ،وجماعاتنــا ،وكواتنــا ،إن محبتنــا    

ـــة والمحاســـبة أو  ،مـــ  اجـــل اســـتقبال وحمـــل انخـــري  ال للتملـــك واألكي
 ،ولوـــبه ،لكـــ  لحملهـــم،  ولحمـــل اضـــعف واحـــد مـــع آالمـــه الدينونـــة ة
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والــى نــوره،  ورجا ــه،  ،والحاجــة إلــى البقــة بــه ،وأوهامــه ،وأحالمــه ،و  بتــه
 .وإمكانياته للنمو

 ــي يكونــوا قــادري  علــى أن ياخــذوا الحيــا    ،لقــد دعينــا إلــى حملهــم    
   .ال ديدقادري  على اختيار بيتهم  ،ويصّيروا أنفسهم  لياً  ،على عاتقهم
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 أحبب بإحساس

 
 وأحبّت حواُ  آ م  ،أحّب آ ُم حوا 

 و وحا  واحدا   ،وحبا  واحدا   ،فانا جسدا  واحدا  

 وفان يقد  فل واحد منهما أن يحطي اآل ر 

 وأن يشرب من اآل ر 

 بمشا فة أصيلة

   
 ينساب ألم نبيل من الواحد إلى اآل ر 

 لقد نما هزا االشترا  عاليا  نحو   

 ،واتحا همننا ؛ احتفنناال   ،وعطاؤهمننا الننزاتي الواحنند ل  ننر ،حبهمننافننان 

 ومدحا   ،وتقديم شكر

 
 ابتهج   لرؤية فمالهما

 وفرحهما الواحد مع اآل ر

 الزي يحكس المجد اإللهي

 وفان ذلك من عمق اشترافهما مع  

 ومع بحضهما

 ألنه قدَّ  لهما أن يحطيا وال ة األطفال،

 وينُمْوا فحائلة

 ُ  األ ض مع فل إمكانيتهماتُطوّ 

 ويكّرسونها هلل.

 
هو إصغاء إلـى شـخص آخـر.  ،والحب الحقيقي ،الحب  لمة عال قية    

معترفــــاً بالســــي ، ولكنــــه يميــــز  ،انــــه يحتــــرم الشــــخص مبلمــــا هــــو أو هــــي
   .يمك  أن يكون مخفياً  ،فمهما َحُس  هذا ،اإلمكانية للنمو
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ويفـر   ،و )م نونـاً( وبـال رجـاءحتى عندما يبد ،الحّب ينم  بالحبيب    
حتـى عنـدما ال أحـد آخـر يقـدر أن يـرج كلـك. وهـو  ،في جمالـه الـداخلي

ويقــول : " أنــا  .بــل يعــيي ال ديــد دومــاً  ،ال يهــتم بمــا يتحــدث النــاس بــه
   .واعلم انك تقدر أن تعمل أشياًء عظيمة " ،أؤم  بك

مـال وفي جمـال قلبـه )أو ج ،الحب يفر  في حوور الشخص انخر    
وهـــو يخلـــا روابـــ  دا ميـــة وعميقـــة  .قلبهـــا(، حتـــى إكا بقـــي مخفيـــاً تمامـــاً 

 مهما  انت العوا ا.
لدينا  لنا اهتماماً بـانخر فقـ  عنـدما نقـدر أن نعمـل جيـداً  مـ  اجـل     

ــداً  ــة نحــب أنفســنا ة نحــاول أن نعــز  صــورتنا  .أن يشــعر جي ــة حال ففــي أي
نــاس فقــ  عنــدما يكونــون مــ  الســهل جــداً أن نحــب ال .الذاتيــة الخاصــة

وعنــدما يبــدءون  ،لــذلك نقــدر أن نشــعر بفا ــد ، أو حتــى بن ــا  ،بمعيتنــا
بإ عاجنــا بســبب طلبــاتهم المتزايــد  ة حينئــذ نوــع الحــواجز مــ  اجــل أن 

 ندافع ع  أنفسنا. 
فم  اجل أن ننسى أنفسـنا علـى نحـو   ،الحب الحقيقي مختلف تماماً     

إيقـاع انخـر ة علينـا أن نتـالم ونـرحم   اف للسما  لقلوبنا بان تنبض مـع
 جنبا إلى جنب. 

عندما التقينـا بهـا  .هي عنصر م  جماعتنا في ساحل العاج ،انوسنتيه    
إنهـــا فتـــا   ،ومترو ـــة تنتظـــر المـــوت ،أول مـــر   انـــت مهملـــة عنـــد شـــ ير 
 ،وجــــدها عــــابر ســــبيل ،وبــــدون اســــم ،صــــغير  جــــداً، ولهــــا جســــم هزيــــل
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وبعــد مــرور ســنة بــدأت  .وجــاءت إلينــا أخيــراً  ،وبواســطته ســميت انوســنتيه
 ،واليــوم لهــا عشــر  أو أحــد عشــر عامــاً  .)انوســنتيه( تكتشــف انهــا محبوبــة

وعيونهـا،  ،جسـمها يـرتعي عنـدما تاخـذها فـي كراعيـك ،وهي جميلة جداً 
 "أنا احبك". ،و ل  يانها يقول

وال يمكـــ  معرفـــة  يفيـــة تطـــّور  ،ألنـــه يتوـــم  الخطـــر ،نخـــاف الحـــب    
ولكـــ  الشـــخص انخـــر يكـــون ليـــر  ،ربمـــا أ ـــون وفيـــاً  ،شـــخص انخـــرال

   .ألني عالم بوعفي، وهذا هو خطر الحب ،كلك، ربما أ ون لير وفي
وهو فـي الوقـت عينـه جميـل  ،الرتباطه باإلن اب ،نخاف الحب أيواً     

ألنـه ي لـب حيـا  جديـد   ،وجميل هو الحب بـي  شخصـي  .ومزع  جداً 
وقــد يكــون مغريــاًة  ،ألنـه يــدخلنا فــي مســار نرفوـه ،لكنــه مــزع  ،مسـتقبالً 

ــُد ال ــنس واإلن ــاب شــيئي   ،فنــرفض عطيــة الحيــا  ال ديــد  وبالتــالي نـَُع
 ،لكـ  مـ  المنطقـي انهمـا ي ـب أن يكونـا مـرتبطي  .موجودي  ومفصولي 

ليس فق  مسنولية أحـدهما نحـو  ،ويُذّ ر المحب والحبيب بمسنوليتهما
 اً. انخر، لك  نحو العالم أيو

والتـي تـذ رنا  ،هناك شيء جميل جداً في هذه النتي ة الماديـة للحـب    
الحـــب هـــو  واج بـــي  الـــزم   .ونكـــون أوفيـــاء ،بعمـــا  معنـــى  وننـــا أناســـاً 

وفـــي خبرتنـــا الحاضـــر  فـــي وقـــت ننفـــتح إلـــى  ،انـــه يت ـــذر فينـــا ،واألبديـــة
ــا معــاً فقــ ، .الالمتنــاهي إن م ــال الحــب يمتــد لــيس فــي التع ــب بكونن

  .وفي المود  المتبادلة والعهد الدا م ،ك  في األمانة العميقةول
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هـل  .أم وهـم   ،أخبـر  حقيقيـة .أأسطور  أم حقيقة   .ما هو الحب      
علـــــى التلفـــــا   ،يُمبـتـــل بطـــــرق متعــــدد  .هــــو هـــــدف حقيقــــي أم هـــــروب  

 ،أهـو ت ـاكب سـريع الـزوال بـي  الرجـل والمـرأ  .والمذياع، وفي االشـرطة
ورلبـة فــي  ،أم مغــامر  ،هـل هــو لعبـة وتسـلية .الفعــل ال نسـي  يعبـر عنـه ب

إن قّمـــة عالقـــة االخـــو   ،أم حقيقـــة إنســـانية أم إلهيـــة .اإللـــراء والســـيطر  
 تتوّم  عطاًء وخبر  خارج الزم  ووفاء ضم  الزم   

ويـدل علـى  ،ومصـدر ونهايـة  ـل شـيء ،الحب أعلى وابلف سر للكون    
وقبــل  ــل  ،ورقــة القلــب ،اخلي واألمانــةقــو  الشخصــية،  واإلخــالص الــد
  .وجعل الشخص تحت تصرف انخر ،شيء هو السعة لإلصغاء والقبول

ولكــ  األشــياء النــادر  عــاد  هــي  ،هــذه المواقــف نــادر  فــي م تمعنــا    
انـه  نــز مـ  الحـب  ،ا بر جمااًل، وعلـى القلـب والعقـل أن ينفتحـا نحوهـا

   .ب السعاد واالتحاد وحده يمك  أن ي ل ،ال يواهى
 

 اللقا  

 هو شي  جميل و ريب     

 وحضو  الواحد مقابل اآل ر    

 وتواجد الواحد إلى جانب اآل ر     

 وانسياب حياة الواحد نحو اآل ر    

 
 لكن 

 نقد  أن نكون محا      

 وال نلتقي     
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 نقد  أن نحيا في البيت عينه     

 يوما  بحد يوم    

 ينهانجلس حول المائدة ع    

 نرفع عند المقحد نفسه    

 نقرأ الكتب عينها    

 ولكن ال نلتقي أبدا      

 

 نقد  أن نقْبّل

 إيما ات الحب    

  قّة ظاهرية    

 لكن ال نلتقي أبدا      
 

 اللقا    هو شي  جميل و ريب

 حضو  الش ص نحو اآل ر     

 وجو  الواحد نحو اآل ر     

 حياة تنساب إلى اآل ر     

 

  الل فل الوقت الزي ُعلّق يسوع هنا و

 فانت مريم بجانبه 

 عالمة  جا  وثقة وحب

 وقفت ثابتة

 امرأة الشفقة الصامتة

 لم تقمع

 لم تهرب من األلم 

 

 ،مملو ة نحمة ،فانت فما ينبغي

 أُلقْي ظّل عليها بواسطة الروح

 في تحب طفلها

 ال قابضة إيا   ا ج فرا ها ال اص
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  ،مع حب التملك

 حبّة له من فيض ملئها ال اصلكن م

   
 وفي هز  النحمة تقد  أن تحرفه وتحمله

 في فل ضآلته و قابلية إنجراحه

 تستطيع االستجابة إلى صرا ه من اجل الطحام

 والى طحام الحب

 ليغزي قلبه النبيل

 والمشا فة والحالقة. ،الجائع إلى الحب

 

 لزلك حينما قُيّد إلى القتل  

 على الجلجلة ،مثل حمل

 لم تفضح أو تحس بالحا 

 ألنها أحبته.

 
وليــــر القــــادر  علـــــى  ،دعنــــي أقــــول لــــك بخصــــوص  لوديــــا العميــــاء    

لقــــد  انــــت مهملــــة مــــ  قبــــل ’. بالمتوحــــد ‘ والتــــي وصـــــفت  ،التحــــدث
عا لتهــا فــي مستشــفى فــي تيكو يكالبــا )هنــدوراس (، وعنــدما جــاءت أوالً 

 ة بعمــا وقلقــة جــداً.  انــت خا فــة ومرتبكــة وتا هــة ومنـــزع  ،إلــى جماعتنــا
 ،تصــــر  نهــــاراً ولــــيالً  ،لقــــد عاشــــت فــــي عــــالم الكــــرب واأللــــم الــــداخلي

   .وتمسح برا ها على الحيطان ،وتموف مالبسها
ــي         انــت ال ماعــة الصــغير  مكونــة مــ  ثالثــة مســاعدي  ممتــا ي  واثن

قـادر  علـى تسـلم المالحظـة  كلوديفاآخري  م  المعاقي  عقلياً. و انـت 
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ولــه   ،والــذي  ــان مســنوالً عــ  البيــت ،نففادي جــت إليهــا مــ  التــي احتا
   .معها عالقة جيد 

الــذي عــرف  يــف يــنثر فــي  ،نففادي وقتــاً  بيــراً مــع  كلوديففابــذلت     
 .مريحـــاً شـــد  صـــوتها ،نفســـها، ويســـتخدمها، وان يتحـــدث إليهـــا بحـــرار 
فصـارت تـدري ياً اقـل  .وهي عرفت أيواً  يف تببت حينما يكون ضرورياً 

ويقـــدرها،  وعليهـــا أن  ،وبـــدأت تـــدرك إن هنـــاك مـــ  يحبهـــا ،اً وقلقـــاً خوفـــ
 ،وجبـة الطعـام ،لقد ساعدها الروتي  الطبيعي ) االستحمام .تكون محبوبة

واالهتمـام المحبـب الـذي قبلتـه مـ   ،وقت اللعب ( ،الصلوات ،المدرسة
ـــراً. لكنهـــا احتاجـــت إلـــى مســـاعد   نفففادي  ـــذي  ســـاعدوها  بي والبقيـــة ال

  أجود األطباء النفسيي  الذي  ساعدوا المساعدي  علـى فهـم ونصيحة م
ووصــفوا األدويــة ليهــد وها  ،و يــف تكــون االســت ابة ،مــا حــدث لكلوديــا

  .ويساعدوها على النوم أيواً 
 ،وســــتكون دا مــــاً عميــــاء و"متوحــــد " ،تغيــــرت  لوديــــا بمقــــدار  بيــــر    

ر وجههــا وصــا ،لكنهــا وجــدت الســالم الــداخلي ،وســتبقى العالقــة صــعبة
 ،لقــد صــارت اصــغر امــرأ  كات بيــت آمــ  وأنــاس ترجــع إلــيهم .اقــل  ربــاً 

 .حتى بدأت بالغناء مع نفسها
ــالم     ــاً إلــى  ،الشــفقة ليســت فــي قمــع الت لكنهــا اإلراد  فــي تحملــه جنب

ال توجــد وســيلة  ،جنــب مــع الشــخص الحــزي . فعنــدما تفقــد األم طفلهــا
 ـي نبكـي ونصـلي معهـا.   ،انبهـالكننا نسـتطيع أن نكـون ب  ،لتبديد أساها
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 ،لكــــ ت  صــــديقاً يحبهــــا .فهــــي بحاجــــة إلــــى معرفــــة أنهــــا ليســــت وحــــدها
ــــدعمها ويش عها.الشــــفقة هــــي حوــــور، ووســــيلة لتمكــــي  الشــــخص  ،وي

وان هنــاك طريقــاَ إلــى  ،الم ــرو  الحــزي  علــى معرفــة ان هنــاك َمــ ك  معــه
  .أمام
" بالثـة قـا الً لهـم : حاجته إلى الرسـل ال ،لقد اقهر يسوع خالل ألمه    

". وتــالم ا بــر ألنهــم قّلــوا ألننم تقنند وا ان تسننهروا سنناعة واحنندة محنني ؟
   .نا مي 
يكــون معرضــاً لخطــر الســقول  ،إّن الشــخص الــذي يعــاني تعبــاً شــديداً     

فالصـديا الشـفوق سيسـاعد  ،في اليـاس،  وهـو حالـة مـ  حـاالت المـوت
حـــامالً وموـــة كلـــك الشـــخص علـــى الســـير مـــ  خـــالل الحـــزن والحـــداد 

 .ويعطيــه معنــى لــذلك المتــالم ،اهللصــغير  جــداً للرجــاء انتــي مــ  قلــب 
نكتشف كلك م  خالل األلـم الـذي نشـار ه فـي صـليب يسـوع مـ  اجـل 

فمظهــر  ،بــل ا بــر اســتحالة ،خــالص العــالم. هــذا ربمــا هــو ا بــر صــعوبة
ففـــي حوـــور حـــزن الشـــخص  .اهللهـــو أســـاس عطـــاء  ،الشـــفقة والباعـــث

ـــة أســـهرُ  ،انخـــر و" أعمـــل " شـــيئاً فـــي ســـبيل أن يســـك   ،علـــى المحاول
بينما لكي نفعل شـيئاً وبقلـب  .حزننا، ونبقى حاضري  عند كلك الشخص

مملــوء بالرجــاء مبــل مــريم عنــد أقــدام الصــليب ة فــان هــذا يتطلــب عطــاًء 
  .خاصاً م  الرو  القدس
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 إكا لــم نكــ  واعــي  إلــى نقــال ضــعفنا الخاصــة ،ال نســتطيع أن نشــفا    
وحقيقـــة نحـــ   ،وفقرنـــا. وال أن نـــدخل إلـــى ألـــم انخـــر إكا لـــم نقبـــل ألمنـــا

 .أيوــاً علــى طريــا المــوت. هــذه هــي حقيقــة ات اهــات طبيعتنــا المشــتر ة 
 اهلللــذا نقــدر أن نبــدأ بغفــران خطيئــة وثــور  انخــري  عنــدما نكتشــف ان 

 يغفر خطيئتنا وثورتنا. 
 ،اهللي  أيوـــاً إلـــى رحمـــة إكا بقينـــا ليـــر واعـــي  إلـــى اثمنـــا وليـــر واعـــ    

سنكون في خطر السير نحو الفقير  م  "يملك"،  ونعمل الصال  نحـو 
ان مـــ  يقبـــل "  رمنـــا" ربمـــا يكـــون ممتنـــاً أليـــة مســـاعد   .مـــ  "ال يملـــك"

وال نســتطيع  .ولكـ  لـ  يشـعر بانّـه )أو بانّهـا( قـد فهمـت بعمـا ،ونصـيحة
  .إن لم نك  قد تالمنا ،االقتراب م  ألم انخري 

 ــان هــنالء   .Haitianعشــت بعــض الخبــر  العميقــة فــي ســ   هيتــي      
ففــــي الصــــف  ،الرجــــال والنســــاء عنيفــــي  وبــــدا يي  وكوي إحبــــال عميــــا

وخلفهــم فــي قفــص  ،وفــي البــاني  عشــرون رجــالً  ،األمــامي عشــرون امــرأ 
 .بوع مئات م  الرجال ،خشبي  ان البقية

 . انـت  ــل الوجـوه مقفلــة  فـي البدايــة ،ُوِضـعُت فــي المقدمـة للتحــدث    
ـــانني رُفوـــت ألننـــي رجـــل ابـــيض  فكـــانوا يتوقعـــون نوعـــاً مـــ   ،فشـــعرت ب

 الخطبة. 
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 ،الطفـل فـي داخـل  ـل واحـد مـنهم –بدأت بالتحدث حول األطفـال     
ـــان  .وفـــي داخلـــي ـــذي  ،تحـــدثت عـــ  شـــوق الطفـــل للحن ـــا ال عـــ  الطري

   .يوالذي شاهدته بنفس ،شاهده هنالء الرجال والنساء أنفسهم
أو ربمـا  ،قلت فـي النهايـة : ربمـا لـ  يخـرج بعوـكم مـ  هـذا السـ      

 ،ربمـــا سُترفوـــون مـــ  أي شـــخص.ســـيخرج  ـــي يعـــود بعـــد أســـابيع قليلـــة
وسـنحيا  ،انه سيكتشف ال مال الذي فـيكم ،لكنني أرجو م  العالم يوماً 

مميــزاً مــ  الكــل. انــتم  ،وينببــا جمــالكم الــداخلي  صــاعداً  ،يومــاً القيامــة
 ،بــرلم  ــل شــيء انقوــى بالخطــا ،العمــا الــذي فــيكم ،مــون  مــا اعلــمتعل

 فهنا في  ل واحد منكم يحيا طفل يشتاق إلى الحنان.      
 ،و انــت بيننــا لحظــة شــر ة وســالم ،وبــدأت تبتســم ،اســترَخت الوجــوه    

وت عــل  ،لحظــة ســالم تنســاب فــي وعــيهم لحظــة وفــاتهم ،وربمــا لبعوــهم
 .م  الممك  لهم ان يبقوا

هـــي أن نـــتعلم العـــيي ســـعداء مـــع  ،السففف    فلســـفتنا األساســـية فـــي     
" :  Joyيقـول جــوي  ،ونــنم  بـان فــر  الصـداقة يــاتي قبـل الحريــة .بعوـنا

وبالتالي حّول صور  الذات المحطمة للشخص  ،".أنا سعيد بانك موجود
  .انخر
يعطي أولوية لالستقالل بدون أساس مفر  فـي  ،إّن أي شكل للتوجيه    

أي أن أقـــول : " أريـــد  ،العـــيي معـــاً ة يمكـــ  أن يكـــون نوعـــاً مـــ  الـــرفض
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وأسـتطيع أن  ،".لذلك ال أريد أن أحيـا معـك ،منك أن تكون مكتفياً كاتياً 
 اجبر المقابل  ي ين د كاته في طريا ال يساعده على النمو الداخلي.

حافظـت علـى معنـى  ،م  ال ميـل رؤيـة  يـف ان الكنيسـة الكاثوليكيـة    
أمـا  موسـم ليتـورجي )طقسـي(  –فغالباً ما يكـون  ـل يـوم عيـد  .حتفالاال

 حيث نحتفل باالفخارستيا يومياً. ،عظيم، أو يوم قديس
فاالحتفـال والعيـد همـا حوـور،  ،أنا متيم دا ماً بمفـردات االفخارسـتيا    

االحتفــال هــو  .وتعبيــر عــ  الشــكر ،ولفــران ،وكبيحــة ،واشــتراك، ووليمــة
ومتعلقــــة  ،ألن حياتنــــا مرتبطــــة معــــاً  ،عرفــــان بال ميــــلصــــيحة، أو فــــر  و 

   .ببعوها البعض ببقة   زء م  جسد واحد ة فيه يكون االختالف   نـزاً 
فنفــر  إك نعلــ   ،يمكــ  أن تختفــي الحــواجز التــي تفصــلنا عــ  بعوــنا   

وان  .هـو انسـيابية للوحــد  ،واالحتفــال .الواحـد لةخـر مــا ي رحنـا بعمـا 
ومعنـــى  ،هـــو قمـــة حيـــا  ال ماعـــة ،أعوـــاء ال ماعـــةمعنـــى االشـــتراك بـــي  

 ،لــه حصــة فــي االحتفــال ،و ــل إنســان حقــاً  .والتعبيــر عــ  الوحــد  ،الخلــا
ــــــل وال ســــــم ــــــرقص ،العق الســــــعاد   ،الطعــــــام والتســــــلية ،الموســــــيقى وال

 ومالبسنا ال ميلة.  ،األ هار واألشياء الحلو  ،والوحك
فانـه  ،األقل أهمية قد طُـرِدَ فإكا  ان  ،هناك الفقراء في قلب االحتفال    

حيــث يســتطيع  ،لــيس احتفــااًل. وعلينــا أن ن ــد فرصــة للــرقص واأللعــاب
ويكــون االحتفــال ة  .األطفــال و الكبــار والوــعفاء ة أن يتصــلوا بالتســاوي

    .ال ألجل الفقراء ،ومع الفقراء ،عيدًا للفقراء
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ـــرلم انالم     ـــدي ب ـــد  واج اب ـــراتوالتط ،االحتفـــال : هـــو عالمـــة عي  ،هي
انـه عالمـة وجـود لقـاء  .اهللوحيث االحتفال العظيم للحيـا  مـع  ،والموت

ـــــاهي ،شخصـــــي ســـــيحققنا وسيشـــــفي جـــــر   ،وســـــيخفف عطشـــــنا لالمتن
 وحدتنا. 

خمـس عشـر  مـ  سـنواته العشـري   فـي مستشـفى  Pierreأموى بيير     
ويتــالم   ، ــان يــدرك قلــيالً   .حيــث وضــع مــع بنــي جيلــه ،األمــراض النفســية

، عــالو  علــى انــه ي ــد صــعوبة فــي االشــتراك بســبب بصــره وســمعه  بيــراً 
   .المحدودي 

ارتفعــــت  ،وبينمــــا  نــــت جالســــاً ب انــــب ســــريره ،فــــي المســــاء البــــاني    
لقـد بقينـا   .وتمطّـى  ـي ياخـذ بيـدي ،فكشف ع  ابتسـامة صـغير  ،حرارته
لقــد مســتني  ،ســعداًء ألننــا معــاً، فوجــدت نفســي اصــّلي ،يــداً بيــد ، ــذلك
   .فمصافحتنا  انت عالمة العهد بيننا ،بيير بعماثقة 
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 َسْر بتواضع مع إلِهـك

 
 الفقرا 

 ليسوا هنا  فقط من اجل أن يتسلّموا محبتنا  

 انهم منابع حياة وحقيقة،

 وصانحو سالم

 هزا هو سر يسوع الحظيم،

 م في في اإلنجيل.

 
 فثيرون من األش اص شاهدوهم 

 ؛ومنبحا  لليأس ،عالمة للموت

 وعبئا   ،مشكلة

   بما للت لص منهم ،أش اصا  في يُدفحوا جانبا  
 

 يرينا يسوع

 ان الفقرا  يمكن أن يغيّروا قلوبنا،

 يمألونا بالنو  والحنو،

 إذا أ  نا االلتقا  بهم 

 والحياة المشترفة محهم.

 

ـــراً   Eric اريففف علمنـــي      ـــاً فـــي  ، بي ـــي : ان  ـــان األب مخفي لقـــد علمن
فخامــة العبــاد  ة وفــي حكمــة الالهــوتيي  والعلمــاء ة  جمــال الخلــاة وفــي

ـــــي المرضـــــى  ـــــالبرص وف ـــــي األجســـــاد المحطمـــــة ب ـــــي  أيوـــــاً ف ـــــه مخف فان
 المتالمي ، وفي الطفل أيواً. 



 

 

51 
فننل مننن قبننل واحنندا  مننن هننؤال  الصننغا  باسننمي ؛ فقنند 

   .وفل من يقبلني ؛ يقول يسوع ؛ يقبل الزي أ سلني .قبلني
 44: 1لو                                                                  

ُ لــي القــدر  ة موجــوُد   اهللأي إّن  ،مــ  يقــدر أن يــنم  بهــذه الرســالة      
والمتـــالم فـــي هـــذا  ،والمســـحوق ،وليـــر القـــادر ،فـــي الشـــخص الوـــعيف

واالبـ   ،األب–أي أن يحيـا مـع البـالوث اإللهـي  ،وانّه يحيا معهم .العالم
 .والرو   

هـو  ، ـذلك الولـد المهمـل والمرفـوض  ،و ما ان يسـوع ة ايقونـة األب    
فإننــا نــدخل فــي  ،ومبلمــا نــدخل نحــ  فــي عالقــة ثقــة معــه ،ايقونــة ليســوع
  اهللعالقة ثقة مع 

ونحنن حسنبنا إن  ،وتحمل أوجاعنا ،)لكنه حمل أح اننا

 ،إالّ اننه فنان مجروحنا  منن اجنل آثامننا ،وأذلنه  ،الرب قد عاقبنه

                                                              منننننننننننننننننننننن اجنننننننننننننننننننننل محاصنننننننننننننننننننننينا (ومسنننننننننننننننننننننحوقا  
 5-4: 53أش 

 
لقـد اقهـر  .هـو قلبـي ،لي : ان ما هو كو أهمية بالغة فيت  اري أعل      
وعهــــد  ،لهـــم قيمـــة إكا  ـــانوا فـــي خدمـــة المحبـــة ،ان رأســـي ويـــديت  ،لـــي

 .العالقات النابع م  العهد مع يسوع
وان ات ـرأ  ،ودفعنـي إلـى األمـام ،وثقتـه ،وهشاشـته ،قد أيقظني ضـعفهل    

ويــدعوني مــ  عزلــة  .انــه يقــودني إلــى طريـا الشــفاء والكمــال ،علـى القــول
 نحو الرحمة والفهم والحنان وال ماعة. ،لروري ومخاوفي
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ال تشـاف طريـا الحيـا  ال ديـد، حيـث  ،يدعوننا إلـى التغييـر ،الفقراء    
لكـ  نحـ  عـاد  مـا  ،ية مع انخر في االحتفال والغفـرانالمواجهة الحقيق

 .مندفعي  م  تسلية إلى أخرج ،نغلا أنفسنا بعيدي  في لنانا وعزلتنا
وعمـا  ،نح  نخاف م  الفقراء الذي  يدعوننا الختبـار الرقـة الحقيقيـة    

 ،المشــار ة. وال نملــك أيــة فكــر  حــول  يفيــة االســت ابة لــبعض الــدعوات
 ،أننا ربما تبقفنا وصرنا أك يـاًء وقـادري  علـى فـر  األشـياء وعلى الرلم م 

   .ربما ألننا خا في  ،فان قلوبنا ناقصة النمو
ــــا إليهــــا     ــــي دعين ــــة الت ــــة ،إن العالق أو عواطــــف  ،ليســــت شــــر ة عاطفي

لكنهــا دعــو   ،أو الخبــرات ال نســية ، ا لــة، بعض العالقــات الرومانســية
ـــى تعميـــا البقـــة.  واإلدراك المتبـــ ـــاإل ـــا فـــي خطـــر  .ادل للعطاي فـــنح  نحي

 .واطمئناننا ،الغرور الذاتي، ومنغلقون جانباً في س   قوتنا
محطمـــي   ،الفقـــراء قـــادرون علـــى تحويـــل  ـــل كلـــك رأســـاً علـــى عقـــب    

   .وسامحـي  إكا اجزنا ة حدوث نوع م  المع زات  ،الحواجز
حقيقيـاً، فيـه ولقـاًء  ،ي لب حيا  جديـد  ،ان االلتقاء بعما مع الفقراء    

 ،مــ  الممكــ  ا تشــاف إن لــدينا قلوبـــاً للحــب أيوــاً. وفــي الوقــت عينـــه
اكا  .اقصــد البحــث عــ  الراحــة واألمــ  ،وحواجزنــا ،نصــبح واعــي  لخوفنــا
 ،فـــــنح  نســـــمح ألنفســـــنا  ـــــي تســـــت يب للفقـــــراء ،ُلمَســـــت مـــــر  قلوبنـــــا

ونســـتطيع  ا تشـــاف القـــو  والطاقـــة الخفيـــة الصـــاعد  مـــ  اعمـــا مصـــدر 
 وقدرتنا على "العمل". ،بدالً م  معرفتنا ،اً تدري ي
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ــــا علــــى االلتقــــاء      ،وخدمــــة انخــــري  ،نحــــ  نســــتطيع ا تشــــاف قابليتن
والصـبر،  ،والصـال  ،وسـن د قـو  الرقـة اهلل.وبالتالي نصـير عالمـة محبـة 

  .واالحتفال  ينبوع مختوم سيتدفا إلى الخارج ،والفر  ،والغفران
 

 جسد الكنيسة المحطّم 

 .د  الكثير من الدموعهو مص

 

 المسيحيون اليوم  بّما ليسوا واحدا   تماما  

 .وترافيبهم ،وهيئاتهم ،في ايمانهم

 لكن يمكن أن يكونوا واحدا  في حبهم 

  وفي لهفتهم التّباع يسوع
 

 ،ال يحرف الطريق المباشر  ائما  

 ذلك الزي سيحلن تد يجيا  بالروح

 

 يمكن ان يكونوا واحدا  

 ،محا  إلى اسفل السلم مع يسوع فما يسيرون

 يلتقون بيسوع في األفقر واألضحف.

 

المسننيحيون ال يسننتطيحون التننناول جمننيحهم  مننن مائنندة ال بنن  المكسننو  

 ،نفسها

 والمتحول إلى جسد المسيح

 إنها الحقيقة.

 لكن يستطيحون أن يتناولوا محا  

 حول المائدة نفسها

 مع الفقرا  والضحفا .
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 يق إلى الوحدة ؟أليس هزا أعظم طر

 
ـــاً للصـــال   ،إّن لحظـــات االشـــتراك مـــع الفقـــراء     يمكـــ  أن تصـــير أوقات

بالتا يـد  .الذي هو نفسـه يصـير حلقـة االتصـال بيننـا ،واالتحاد مع يسوع
 .هذا هو معنى وصيته ال ديد  : أن نحب واحدنا انخر برفقة محبته

فــي  اهللر يســود الســكون وإيمــاءات الفقــراء بالترحيــب ة محــل حوــو    
وإكا أردُت ا تشـاف ان الفقـراء  ،ففـي كلـك الحنـان واإلخـالص  ،المحبة

فإّن عليت محاولة العـيي فـي  - ِسرّ –هم عالمة خارجية للنعمة الداخلية 
اللقــاء العميــا   –حوــور يســوع. ويمكــ  ان تنبــع بيننــا الشــر ة الحقيقيــة  

يقنـــــا ي ـــــب أن يكـــــون طر  .وعطيـــــة  الواحـــــد لةخـــــر  – اهللهـــــو عطيـــــة 
فــــنح   .المهمــــوم رقيــــا الشــــعور ومملــــوءاً بعمــــا  ونبــــل وســــالم وانفتــــا 

 .بحنان متبادل وثقة  خبر  للنعمة ،مرتبطون معاً 
ــــراء     ــــيت  ،علتمــــت بفقــــري الخــــاص ة الســــير مــــع الفق ــــث أوحــــت إل حي

والتواضـع،  ،جروحهم، وأقهرت لي خوفي م  اتباع يسوع بحا عبر البقة
 ،لإلصغاء إلى المعرفة واألحالم ألجل الغـدو يف أردت الهروب  ،والفقر

فقـد  شـفت  ،يُزع نـي الفقـراء ،نعم .إلى القو  أوإلى االطمئنان اإلنساني
ـــــة مـــــ  اجـــــل الفهـــــم ـــــي صـــــيحتهم النبوي والصـــــداقة،وطلب الفرصـــــة ة  ،ل

   .ومقاومتي التغيير ،وخطيئتي ،وأنانيتي ،قساوتي
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 .فتي الخاصـةوثقـا ،لقد أعلنـوا  يـف أنـي مسـ ون فـي خـوفي الخـاص    
التقـــي  ،كلـــك انـــه فـــيهم ومعهـــم ،ومـــا  لـــُت اعلـــم بـــان عهـــدي هـــو معهـــم

والــذي  ال  ،يســوع المح ــوب فــي ال ــا عي  والعطاشــى ،بيســوع المســيح
 .والمس وني  ،والمرضى ،والغرباء ،والمعزولي  ،بيت لهم

لـيس فقـ  فـي  ،وي ـب أن أتعلـم االلتقـاء بـه ،هـو حيـا  العـالم ،يسوع    
  ،انـه مخلصـنا ،فانا احتاج إليـه ،لك  أيواً في فقري الخاصو  ،فقر بولس

يسوع الحبيب مح ـوب فـي  ،اعلم انه الحقيقة ،نعم ، ي يعلمني الحب
  .وأيواً في جروحي الخاصة ،و لوديا، وانونستيه اري ،جرو  بولس، و

مخفــــي فــــي صــــغر وضــــعف وجــــرو   ،والمطعــــون ،إن قلبــــه الم ــــرو     
 ،مــ  اجــل عــالم افوــل ،للعمــل مــ   ــل قوتنــا اإلنســانية. لقــد ُدعينــا لــيس

بـــل للـــدخول أيوـــاً فـــي عمـــا  ،والتخفيـــف عـــ  األلـــم حينمـــا ن ـــده فقـــ 
وفـــي  ،الشـــر ة الدا مـــة مـــع أولئـــك الـــذي  يتـــالمون،  وفـــي مـــا يتعلـــا بهـــم

   .واال بر في سر المهم ،وهشاشتهم ،ضعفهم
 ،وليــر الفعــالي  ،هنــاك معنــى جميــل وســري فــي حيــا  هــنالء المرضــى    

بعيـــداً عـــ   ـــونهم  ،والـــذي هـــو حيـــوي ،والمرفوضـــي ، وعديمــــي الفا ـــد 
فانهم جـذور ليـر مر يـة تحـت سـطح األرض،  ،فاشلي  أو عديمي الفا د 

وهـذا الرجـل فـي  ،فذلك الطفل مه ـور ،وتحت ش ر  اإلنسانية العظيمة
وتلــك الفتـــا  مــع المعـــاق،  ،واألم مــع ابنهـــا الــذي يشـــرب  بيــراً  ،مشــكلة

   .ومع الذي يموت ،والمس ون ، و والشخص الع
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ونحتـــــرم القـــــوي والـــــذ ي وكا  ،نحـــــ  أبـــــدان وألصـــــان وأوراق وثمـــــار    
 ،القدر .أولئك الـذي  هـم أصـحاب اإلن ـا ات الممتـا   مـ  اجـل اسـمهم

والـواهني ،  ،ونح  ن هل ال ذور المكونة م   الرجال والنسـاء، والفقـراء
   .تعطي الحيا  للش ر والتي  ،والمحرومي ، والمختفي  في الظالم

ولك  بواسطة حبه اختـار أن يشـارك األلـم  ،ليس المهم مصدر الحيا     
   .اإلنساني،  محواًل إياه إلى عالمة لحووره السري بيننا

 
  ،لزلك ال تنفر من األلم

 ولكن ا  ل به

 وافتشف هنا  السر

 أي حضو  يسوع القائم

 في سر الفقرا . ،إنّه محتجب هنا 

 

 جانبا  عن ألِْمْك، وال تتحول

 وعن فربك وتحطمك،
 ووحدتك وفرا ك،

 بتظاهر  انك قوي.

 

 اذهب مع نفسك

 اذهب إلى األسفل في ُسلَّم فيانك ال اص
 حتى تكتشف 

 مثل البز ة

 التي  فنت في التراب المسحوق والمحروث

 في قابليتك ال اصة لالنجراح

 حضو  يسوع 

 النو  الُمشرق في الظالم
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 تك مع يسوع قّدم ذا ،وهنا 

 إلى اآلب 

 ألجل حياة الحالم.

 
 اليوم فالبا حة 

 يدعونا يسوع إلى اتّباعه 

 والى السير في آثا  أقدامه

 

 ،انه يدعو  ويدعونني في نكون شبيهين به

 حيثما ؛ ومن نكون

 ومهما نفكر في أنفسنا 

 لنحش فما عاش

 لنحب فما أحبْ 

 لنتكلم فما تكلّم

 لنحِط حياتنا فما أعطاها.

 نحمل ما عملل

 لنحمل حتى األشيا  الحظيمة

 بسبب ذهابه إلى اآلب

 
ــا الحريــة ،يحبنــا جميعــاً  اهللإّن  ،البشــرج الســار  هــي      .وجــاء ليقــدم لن

 ما يعلــ  لنــا ويســاعدنا ،وهــذه الحريــة تــاتي مـــ  خــالل محبــة ورقّــة يســوع
 …على فهم رسالُته

 
 "أنا معك، احمل انغالقك في  ل فقرك وضعفك.    
 .أنت ال يمك  أن تكون خا فاً ألنني دا ما معك    
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لـــذلك ال حاجـــة الن تكـــون فزعـــاً مـــ   ،ولكـــ  أللفـــر ،لـــم آت ألديـــ     
 ضعفك    

 وأنانيتك".     
   ،"   نفسك بدون قلا    
   ،ألنني أفهمك   

   ،وآِت نخذ م  جسدك قلَب الح ر     
 ".وأعّلمك  ي تحب    
       

 قدر  روحه تستطيع أن تدخل فينا. و  ،لذلك حووره اإللهي 
 ،فاتحي  قلوبنـا لـه ،أن نصير  الفقراء ،يسال يسوع  شيئاً واحداً فق     

 يقول يسوع : .منمني  بقوته على الشفاء
 

ت ــرأ  ــي تحمــل خارجــاً يــدك نحــو  ،" ت ــرأ  ــي تحــب
 .ولكـ  ال يهـم ،ربما سوف تفعل أشياًء سـخيفة ،الشخص انخر
 .ك ال تخف م   فرك"لذل ،فانت قنا  وفا ي

 
فـــــنح  ال  ،مـــــ  المهـــــم إدراك كلـــــك بـــــدون االلتفـــــات إلـــــى أنفســـــنا      

وحـب بـذل الحيـا ،  ،فال يوجـد شـيء  الحقيقـة .نستطيع أن نكون أوفياء
   .إكا لم ياِت م  قلب يسوع
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فـــنح    ،هـــو عـــاد  تمــــّلك ،اهللإكا لـــم يكـــ  قـــد ُأّســـس فـــي  ،الحـــب    
فكـم حـري  إكا   ،بنـا بواسـطة انخـري ناخذ ونتملـك، ونبحـث  ـي يُع ـب 

   . ان إعطاء الحيا 
محتـــرمي   ،مـــ  المســـتحيل أن نكـــون قـــريبي  مـــ  الشـــخص الم ـــرو     

إكا لــــم ننوــــم إلــــى يســــوع  ،وقــــابلي  تقــــديم األدنــــى ،خوفــــه )أو خوفهــــا(
فهمـــا وحـــدهما قـــادران علـــى إعطـــاء الســـالم الــــداخلي  .والـــرو  القـــدس

ب بطريقـة ت عـل الشـخص المعـاق قـادراً والقو  التي تحتاج م  اجل الحـ
أي الحـب الـذي لـيس لخدمـة  ،على إدراك انه )أو انها( أيواً واهبة حيـا 

 .أواستغالل،  أوالبحث ع  الهيبة الشخصية ،الذات
مبلمــــا خــــالل ا بــــر  ،اريفففف ا تشــــفت خــــالل لحظــــات الشــــر ة مــــع     

ــــب  ،لحظــــات الصــــعوبة معــــه ــــي قل ــــران هــــو ف ــــل ة إن الغف ــــر مــــ  قب وا ب
ألننـا رجــاالً ونســاء م روحــون  ،انــه فــي قلـب أيــة عالقــة بســيطة .سف    ال

لقــــد بنينــــا عاليــــاً حــــول جروحنــــا ة نظــــام الــــدفاع  .فــــي قلوبنــــا وصــــعوباتنا
داخــل نفســه،  وعنــدما يقطــع نفســه عــ   اريفف فعنــدما ينغلــا  .والعــدوان
ولــم  .ورفوــه قــد لفــرا ،فانــه يحتـــاج إلــى اإلحســاس بــان لوــبه ،العالقــة

ّــ ــران عــ    ،ه أديــ  أو حــو ميشــعر بان فالغوــب والعــدوان ي ــب أن ال يعّب
انــه انكســار منقــت فقــ  يمكــ  أن ُيصــلح. الــرفض  ، ــال  . ســر العالقــة

 اريف إن  .أن يتحـوال إلـى شـر ة ،يمك  مـ  خـالل المصـالحة ،والعدوان
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مبلمــا أنــا احتــاج إلــى اإلحســاس  ،بحاجــة إلــى اإلحســاس بانّــه قــد ُلفــَر لــه
   .فانا أيواً احتاج إلى المصالحة .بانّه قد ُلِفَر لي

وهـو تبـادل آراء شـخص  ،إن االحتفال بالغفران هـو حريـة عميقـة
 نخر :

 بمنا هنننا  بغننض أو  ننوف  ،محبننوس ،"أننت عنندواني

فهنننا  الننزات  .هننو قلبننك ،لكننن المحجننوب بننين فننل ذلننك ،فيننك

 وهنا  احبك". ،حيث يسكن   ،األعمق

 

س بهـــا ة فإنهـــا تعبـــر عـــ  كاتـــي أو أحـــ ،عنـــدما اســـمع تلـــك الكلمـــات    
فـــإكا تمكـــ  أحـــدهم مـــ   .كلـــك الـــذي أعلـــ  لـــي ،جـــوهر قلبـــي ،األعمـــا

والرجــاء  ،حينئــذ يكــون هنــاك الرجــاء ،مشــاهد  النــور فــي  اويــة مــ   يــاني
   .وإعاد  والد  الطاقة الحيوية ،هو الوالد 

كلـك  ،اهللعلينـا اختبـار لفـران  ،في سـبيل اختـراق عـالم الغفـران هـذا    
 اهللفسر  يسـوع جـاء لـيعل  لنـا فقـ  : إن  ،لذي وِهَب لنا بواسطة يسوعا

وليسـاعدنا علـى  ،انه يـاتي ليكسـر حـواجز الكراهيـة ،ال يديننا أو يحا منا
   .الدخول في احتفال المصالحة

وال نتوقـع أن  ،علينـا أن نكـون صـبوري  ،إكا أردنا أن ننمو فـي المحبـة    
 ـذلك مـع   .فإنهـا تنسـس فـي فعـل النمـو ، ا بـر ممـا نتوقـع ،نرج األشياء
علينا أن نسمح للـرو  القـدس بـان يمننـا مـ  حياتـه بـب ء  –حيا  النعمة 
ومـراراً أسـتطيع قـول  ،م  الصعب معرفته عنـدما يعمـل فـيت  .ولطف وسالم

 .أي السالم الذي وضعه في قلبي –النتا   
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لــيس   –راً التــي دعيــت لتحمــل ثمــا اهلللكــ  الــرو  القــدس هــو عطيــة     
لــذلك ابــدأ احــب  ،ولكــ   غطــاء لل ســد والــنفس ، معنــى للســالم فقــ 

مـــ   ــــل قلبـــي، ومــــ   ـــل ت ــــاوب  يـــاني. ي ــــب أن أتحـــول تمامــــاً  اهلل
بواسطة الـرو  القـدس  ـي أشـيع التطويبـات، واجلـب السـالم والمصـالحة 

   .إلى عالم الكراهية واالنقسام واالستغالل
ـــل وبســـال     ـــدخول بنب ـــه  ،م فـــي صـــمت يســـوعالصـــال  هـــي ال فاســـحاً ل

ــه لــي ولقلبــي المهــزوم عنــد إيقــاع نبوــات قلبــه  ،الم ــال لكــي يعطــي كات
إك ادخـل  ،داخلـي با ديـاد اهللوعند تنفسي بشد  معه.  ما أصير واعيـاً بــ

ولكـ  مـ   ،ال  ألهرب م  اخـوتي وأخـواتي ،بعما ا بر في حووره دا ماً 
تحيل االقتراب مـ  أعمـاق  فم  المس ،اجل أن أصير حاضراً عندهم ا بر

 ــي يرســل ســالمه ويزيــل خــوفي وحــواجزي، فــان   اهللإننــي أناشــد  ، يــاني
انــه يــدخل  ،الــرو  القــدسة هــو الــذي يــاتي برجــاء جديــد ويحطــم األســوار

  .في حياتي بطريقة مناسبة لعمري وقرفي وتقدمي الروحي
يــزال  ال -معنــا  اهلل –فــان عمانو يــل  ،قــد لــاب اهللعنــدما يبــدو ان     

فالليــل هــو اقلــم قبــل  .حاضــراً، و بيــراً مــا يبــدو ابعــد عنــدما يكــون اقــرب
 .الف ر فق 
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 هو وا ي سو  الحظ ،وا ي ع و  )وا ي اإلزعاج (

 واٍ   طر قريب من أ يحا

 

 انه مكان ملحون 

 حيث أسراب من الحشرات والم لوقات المؤذية 

 واأللم  ،ومحل الهروب

 محل ألِْمكْ 

 ومحل للتجنب

 لهلعول
 في تبقى بحيدا  

 في تحاول أن تنسى

والمحننننرومين مننننن الحقننننوق  ،واليائسننننين ،والمتننننألمين ،محننننل الفقننننرا 

  .اإلنسانية

 أولئك تتجنبهم

 وت تفي  ،وترفض

 حاول أن تنسى ذلك

 و ع   يقول   

 15  2"    هوشع  بابا  للرجا  ،أنا اجحل من وا ي ع و "
 ذلك هو السر   إله يتكلم

 

 ال ترفض بحيدا  إذا فنت 

 وإذا فنت تتجاسر للد ول إلى محل األلم

 مع قلبك ال اص

 وإذا فنت ترحب بأولئك الزين ت افهم

 أولئك الزين ترفضهم

 وأولئك الزين يهد ونك
 ألنهم فقرا  وضحفا  ومجروحون

 الطفل المجروح في  ا لك  ،فمن  اللهم

 الطفل الزي تغلق عليه باستمرا 
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  لف سو  عالٍ 

 حيدمنز زمن ب
 

 إذا فنت ترحب بزلك الطفل 

 وترحب بنفسك

 فسوف تكون الطريق للشفا 

 باْب الرجــا  …  وسيصير وا ي ع و  

 

 
 
 
 

"ال نقد  ان ندعو أنفسنا اتباع يسوع إذا لم نكن مستحدين لالنفتاح إلى 

 الحالم الحقيقي،وأفراح وأح ان أولئك الزين حولنا"
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4-The Broken Body,1988(London) 

5-Community and Growth,1989(London) 

6-Be Not Afraid ,1993(Dublin) 

7-Our Inner Journey (Richmond Hill,Ontario) 
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