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 السالم عليكم !إذهبوا وحملوا السالم معكم

أن نذهب على الُطرقات، ونحمل إلى العالم الجديد الذي تحمله الكلمة .يا لها من شجاعة كبرى  !إن هللا يمنحنا كامل ثقته .
د القلوب واألذهان تِّهِّ الداخلية ذاتها، بروح المحبة ذاته الذي ُيجد ِّ          .وهو يشاركنا بقو 
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إن هللا يعرف مم ا نحن مصنوعون، وُيدرك محدودي اتنا وآالمنا وهفواتنا، التي ترافقنا يومًا بعد يوم .ويظلُّ يبحث عن كل 
 .واحد من ا في ظلماتنا، وفي إنغالقنا، ويظلُّ يثق بنا

إنه يقترح علينا أن نختبر معه حياة جديدة، يسودها السالم، كي نستطيع في ما بعد أن نشارك اآلخرين به .إنه يرسلنا لكي 
ة، ومن حدودنا، وُنكم ِّل في الزمان والمكان نفس رسالة اإلعالن أن  عن نشَهد لقائنا معه، و"نخرج "من ذواتنا، ومن ضماناتنا الهش 

         .هللا محب ة
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ااًل  ُتعل ِّق كيارا لوبيك على كلمة الحياة هذه، في مايو 2005 قائلة" :اليوم لم يُعد الكالم يكفي [...] .يصبح إعالن الكلمة فع 
ركم بـ’ذاك الذي سمعناه، ذاك الذي رأيناه  إذا استند إلى شهادة حياة، كشهادة المؤمنين األوائل الذين كان باستطاعتهم أن يقولوا :ُنبش ِّ
ااًل حين سُيقال عن ا كما كان ُيقال عنهم :’ُأنظروا كيف يحب ون بعضهم البعض، كل واحد منهم مستعد  بأعُيننا... ‘؛ سوف يصبح فع 
ااًل إذا جعلنا المحب ة ملموسة، من خالل العطاء واالستجابة إلى َمن هم في العوز،  أن يموت في سبيل اآلخر ‘؛ سوف يصبح فع 
وتمك  نا من تأمين الطعام والملَبس والمنزل لَمن ليس عندهم ذلك، ومن تقديم صداقتنا لَمن يشعر بالوحدة أو اليأس، والَسند لَمن يمر  

ن عمله من السْير ُقُدماً   ."بمحنة .إذا عْشنا بهذه الطريقة، سوف نحمل هللا الى العالم .فيتمك 
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م لهم ذواتنا  نستطيع نحن أيضًا أن ننطلق للبحث عن هللا في الرجال والنساء المسجونين داخل آالمهم وعزلتهم .ُنقد ِّ
باحترام، كرفقاء في مسيرة الحياة، نحو السالم الذي يمنحُه هللا .هذا ما قامت به ماري ا بيا مع أصدقائها في بلدة في جنوب إيطاليا، 

 .حيث يلتزمون في خدمة المهاجرين .ففي وجوههم ُتقرأ قصص آالم وحروب وتعنيف

ما الذي أبحث عنه؟ "تتساءل ماري ا بيا، وتقول" :هللا هو الذي يعطي معنى لحياتي، وأعرف أنني أتعر ف عليه وألتقي به "
منا، من خالل جمعيتنا، دروسًا في اللغة اإليطالي ة، ومساعدة في  بشكل خاص في اإلخوة المجروحين أكثر من غيرهم .نحن قدَّ
، فاستقبلت النساء األرثوذكس  البحث عن منزل أو عمل، تلبيًة إلحتياجاتهم المادي ة .وقد سألناهم إن كانوا يحتاجون إلى سند روحي 
في مدرسة اللغة اإليطالي ة اقتراحنا هذا بفرح كبير .وقد وصل أيضًا إلى مركز االستقبال للمهاجرين، مسيحي ون من الكنيسة اإلنجيلي  ة 
، نظ منا لمرافقتهم يوم األحد إلى مكان عبادتهم، الواقع على ُبعد كيلومترات من هنا .انطالقًا  المعمداني ة .وبات فاق مع القس المعمداني 
من هذه المحب ة الملموسة بين مؤمنين من مختلف االديان، ُولِّدت صداقة وتوط دت من خالل لقاءات ثقافي ة، وطاوالت مستديرة، 
   ."وحفالت موسيقي ة .واكتشفنا اننا "شعب "يبحث عن مسارات جديدة للوحدة في التنوُّع، من أجل أن نشهد للجميع عن ملكوت هللا
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