المس ِك ُ
الربُّ ا ْست َ َمعَهُ" (مز  .)٧ ،٣٤تصبح كلمات صاحب المزمور كلماتنا
َ " .1هذَا ِ
ص َرخََ ،و َّ
ين َ
ضا للقاء مختلف أنواع األلم والتهميش التي يعيش فيها العديد من اإلخوة
إذ قد دعينا نحن أي ً
واألخوات الذين اعتدنا أن نشير إليهم بكلمة "فقراء" ." .إن الذي يكتب هذه الكلمات ليس غريبًا
عن هذه الحالة بل يختبر الفقر بشكل مباشر ويحوله إلى نشيد تسبيح وشكر للرب .اليوم أيضا ً
يسمح لنا هذا المزمور ،نحن المنغمسون في العديد من أشكال الفقر ،أن نفهم من هم الفقراء
الحقيقيون الذين نحن مدعوون إلى سماع صراخهم وتحديد إحتياجاتهم .يقال لنا أوالً ّ
أن الرب
يصغي إلى الفقراء الذين يصرخون إليه وهو صالح مع الذين يبحثون عن ملجأ فيه بقلوب منسحقة
من الحزن والوحدة واإلقصاء .هو يصغي إلى الذين يُنتهكون في كرامتهم ،ومع ذلك ،يملكون
القوة لكي يرفعوا نظرهم نحو العلى لكي ينالوا النور والعزاء .يصغي إلى الذين يُضطهدون باسم
ّ
العدالة الزائفة ومن قبل سياسات ال تستحق هذا اإلسم ،ويت ّم ترهيبهم بالعنف؛ ومع ذلك يعرفون
أن هللا هو مخلّصهم .ما يتجلى من هذه الصالة في المقام األول هو شعور اإلستسالم والثقة في أب
يصغي وير ّحب .هذه الكلمات تم ّكننا من الفهم بشكل أعمق ما أعلنه يسوع في إحدى التطويبات
"طوبى للفقراء بالروح ،ألن لهم ملكوت السماوات" (متى .)3 ،5
هناك رغبة في مشاركة اآلخرين هذه التجربة الفريدة من نوعها ،والتي هي بطرق عديدة غير
مستَحقّة ومن المستحيل التعبير عنها بشكل كامل ،خاصة مع أولئك الذين هم مثل صاحب
المزمور ،فقراء ومرفوضين ومه ّمشين .في الواقع ،ال يمكن ألحد أن يشعر أنه مستبعد من
محبة اآلب ،وخاصة في عالم غالبا ً ما يرفع المال الى المرتبة األولى من أهدافه ويدفع الى
اإلنغالق على الذات.
 .2يصف المزمور بثالثة أفعال موقف الفقراء وعالقتهم مع هللا .أوالً وقبل كل شيء فعل
" صرخ " .إن وضع الفقر ال يُعبّر عنه بكلمة واحدة  ،ولكنّه صرخة تخترق السماء لتصل إلى هللا.
فع ّم تعبّر صرخة الفقراء إن لم يكن عن معاناتهم ووحدتهم  ،وخيبة أملهم وأملهم؟ يمكننا أن نسأل
أنفسنا :كيف يمكن لهذه الصرخة التي تصل إلى هللا  ،أال تصل إلى آذاننا وأن تتركنا غير مبالين
وفاقدي الشعور؟ في يوم كهذا ،نحن مدعوون للقيام بفحص ضمير جدّي لنفهم إن كنّا قادرين فعالً
على اإلصغاء للفقراءَّ .
نتعرف على صوتهم .إذا تحدثنا
إن صمت اإلصغاء هو ما نحتاج إليه لكي ّ
كثيرا  ،فلن نتمكن من اإلصغاء إليهم .في كثير من األحيان ،أخشى أن العديد من المبادرات،
ً
التعرف الفعلي على صرخة
الجديرة والضرورية ،يت ّم توجيهها إلرضاء أنفسنا بدالً من
ّ
الفقراء .في هذه الحالة  ،عندما يطلق الفقراء صراخهم  ،تكون ردة الفعل غير متناسبة  ،غير
قادرة على التوافق مع حالتهم .لقد أصبحنا عالقين الى درجة كبيرة في ف ّخ ثقافة تجبرنا على النظر
في المرآة والعناية بأنفسنا ،كما وتدعنا نعتبر أن مجرد القيام بحركة تظهر المحبة للغير يمكن أن
يكفي لإلرضاء ،دون الحاجة إلى المشاركة بشكل مباشر.

 .3الفعل الثاني هو " يجيب" .إن الرب ،يقول صاحب المزمور ،ال يصغي فقط إلى صرخة
يؤكد تاريخ الخالص بأسره ،هو مشاركة مفعمة بالحب لحالة
الفقراء بل يجيب .وجوابه كما ِّ
الفقراء .هكذا كان األمر عندما عبر إبراهيم هلل عن رغبته في الحصول على ذرية بالرغم من
أنه وزوجته سارة كانا طاعنين في السن ولم يكن لديهما أبناء (راجع سفر التكوين .)6-1 :15
ضا عندما نال موسى من خالل نار في عليقة كانت تشتعل بدون أن تحترق
وهذا ما حصل أي ً
وحي االسم اإللهي ومهمة إخراج الشعب من مصر (راجع سفر الخروج  .)15-3 :3وقد تأ ّكد
هذا الجواب طوال مسيرة الشعب في الصحراء :عندما شعر الشعب بآالم الجوع والعطش (راجع
خروج 16-1 :16؛  ،) 7-1 :17وعندما سقط في أسوأ وأعظم خطيئة ،أال وهي خيانة العهد
وعبادة األصنام (راجع سفر الخروج .)14-1 :32
إن جواب هللا للفقراء هو على الدوام تدخل خالصي لشفاء جراح النفس والجسد وليعيد العدالة
وليساعد على استعادة الحياة بكرامةَّ .
ضا نداء لكي يتمكن من يؤمن به أن
إن جواب هللا هو أي ً
يتصرف مثله ضمن محدودية الكائن البشري .وبالتالي يريد اليوم العالمي للفقراء أن يكون جوابًا
كل أرض
ً
كل نوع ومن ِّ
صغيرا يتوجه من الكنيسة بأسرها ،المنتشرة في العالم ،إلى الفقراء من ِّ
لكيال يعتقدوا أن صرختهم قد ذهبت سدى .لربما كان هذا اليوم مثل قطرة ماء في صحراء الفقر؛
ومع ذلك يمكن أن يكون عالمة للداللة على مشاركة المحتاجين ،لكي يشعروا بالوجود الفعّال ألخ
وأخت .إن الفقراء ال يحتاجون إلى فعل تفويض ،بل إلى المشاركة الشخصية ألولئك الذين يصغون
إلى صراخهم .ال يمكن أن يقتصر إهتمام المؤمنين على شكل من أشكال المساعدة  -على الرغم
من كونه ضروريًا ومالئ ًما في البداية  -ولكنه يتطلّب "إهتمام الحب" (اإلرشاد الرسولي فرح
يكرم اآلخر كشخص ويبحث عن مصلحته.
اإلنجيل )199 ،الذي ّ
حرر " .إن الفقراء في الكتاب المقدس يعيشون مع اليقين بأن هللا يتد ّخل
 .4الفعل الثالث هو " ّ
لصالحهم ليعيد إليهم كرامتهم .ال أحد يبحث عن الفقر ،بل تخلقه األنانية والعجرفة والجشع
والظلم .هذه شرور قديمة من قِدَم اإلنسان  ،لكنها ال تزال خطايا تشمل العديد من األبرياء  ،مما
يؤدي إلى عواقب إجتماعية دراماتيكية .إن العمل الذي يحرر الرب من خالله هو فعل خالص
للذين قد أظهروا له حزنهم وبؤسهم .إن قوة هللا تكسر سجن الفقر والعديد من المزامير تحتفل
"ألَنَّهُ لَ ْم َي ْحت َ ِّق ْر َولَ ْم
وتخبر عن تاريخ الخالص هذا الذي يجد جوابًا في حياة الفقراء الشخصيةِّ :
اخ ِّه إِّلَي ِّه است َ َم َع" (مز ٢٤ ،٢٢
ص َر ِّ
ي ُْرذ ِّْل َمس َكنَةَ ِّ
ينَ ،ولَم َيح ُجب َوج َههُ َعنهُ ،بَ ْل ِّعن َد ُ
المس ِّك ِّ
وبالتالي فالتأمل في وجه هللا هو عالمة لصداقته وقربه وخالصه " .إ ِذ التَفَ َّ
ت
أدر ْك َ
ت إلَى ُمعاناتِي َو َ

علَى َج َب ٍل ثا ِب ٍ
ت(".مز  .)8 :30إن تقديم "مكان واسع"
ص ْرتُ َو َكأ ِنّي أقِ ُ
ف َ
ضي ِقي" (مز ِ " .)8 :31
ِ
للفقراء هو عبارة عن تحريرهم من " الف ّخ " (مز  ، )3 :91إنقاذهم من الف ّخ الموجود في طريقهم،
كي يمشوا بسرعة وينظروا إلى الحياة بعيون هادئة .ولذلك يأخذ خالص هللا شكل يد ممدودة نحو
الفقراء تقدم االستقبال وتحمي وتسمح لهم بالشعور بالصداقة التي يحتاجون إليها ،ومن هذا القرب
مدعوون
الواقعي والملموس بالتحديد تنطلق عملية التحرير الحقيقية " :كل مسيحي وكل مجتمع
ّ
ليكونوا أدوات هللا لتحرير وتشجيع الفقراء  ،كي يتمكنوا من الدمج الكامل في المجتمع؛ هذا
يفترض أن نكوم طيّعين وأن نتنبّه لالستماع إلى صراخ الفقراء ومساعدتهم "(اإلرشاد الرسولي
فرح اإلنجيل .)187 ،
 .5أتأثر لمعرفتي أن العديد من الفقراء قد تماثلوا ببرطيماوس الذي يحدثنا عنه اإلنجيلي
ب َّ
س َّولُ"
علَى جانِ ِ
مرقس ( راجع مر  .)52-46 :10كان برطيماوس األعمى "جا ِلسا ً َ
ق َيت َ َ
الط ِري ِ
داودَ " لكي يرأف
س ِّم َع ِّبأ َ َّن يسوع عابر من هناك " أَخ َذ َيصيح " ويتو ّ
(اآلية  ، )46فل َّما َ
سل " ابْنَ ُ
به (راجع اآلية  " .)47فَ َوبَّ َخهُ َكثيرونَ َوأ َم ُروهُ بِ ْ
صوتَهُ أكث َ َر" (اآلية
أن يَس ُك َ
ت ،لَ ِكنَّهُ َرفَ َع َ
لك؟" ،فأجابه الرجل
 . )48وإذ سمع ابن هللا صراخه قا َل له" :ماذا تُري ُد أَن أَصنَ َع َ
بصر " (اآلية  .)51إن هذا المقطع من اإلنجيل يجعل وعد المزمور
األعمى " :رابُوني ،أَن أ ُ ِّ
مرئيًّا .برطيماوس هو فقير محروم من القدرات األساسية ،مثل البصر وإمكانية العمل .كم من
ضا إلى شكل من أشكال الفقر ! مثل اإلفتقار إلى الوسائل األساسية للعيش،
المسارات تقود اليوم أي ً
قوته ،أشكال العبودية اإلجتماعية
التهميش عندما ال يعود باستطاعة الفرد العمل بكامل ّ
المختلفة ،على الرغم من التقدم الذي أحرزته البشرية  ...وكم من الفقراء على مثال برطيماوس
يجلسون اليوم على جانب الطريق ويبحثون عن معنى لحالتهم! كم من األشخاص يتساءلون حول
السبب الذي جعلهم يصلون إلى عمق هذه الهاوية وحول الطريقة للخروج منها منتظرين من
ش َّد ْد وقُم فإ ِّ َّن يسوع يَدْعوك( !".اآلية .)49
يقترب منهم ويقول لهم" :ت َ َ
لسوء الحظ ،ما يتأكد غالباً ،هو عكس ذلك ،إذ أن األصوات التي يت ّم سماعها هي أصوات اللوم
والدعوة إلى الصمت والتح ّمل .إنها أصوات غير متناغمة ،وغالبا ً ما يحدّدها رهاب الفقراء ،الذين
ال يعتبرون مجرد أشخاص معوزين فحسب ،بل أيضا ً كأشخاص يهدّدون األمن واالستقرار
ويسبّبون االرتباك في العادات اليومية؛ وبالتالي ،يجب رفضهم وإبعادهم .هناك ميل إلى وضع
مسافة بيننا وبينهم ،دون أن ندرك أننا بهذه الطريقة نبتعد عن الرب يسوع ،الذي ال يرفضهم بل
يدوي بشكل مناسب في هذه الحالة كالم النبي عن نمط حياة المؤمن:
يدعوهم إليه ويواسيهم .كم ّ
"أن تَفُ َّك قُيُودَ ُّ
اسْ .
ْ
ومَ ،وتَكس َِر قُيودَ االستِ ْعبادِ[]...
الظ ِلمَ ،وت َ ُح َّل ِحبا َل ال ِ ّ
ع ِن النّ ِ
ق َ
ضي ِ
أن ت ُ َح ِ ّر َر ال َمظلُ َ

ْ
عريانا ً فتَست ُ َرهُ"
بز َك ِللجا ِئعَِ ] ]...[،وتَأ ِوي ال َمساكِينَ ال ُمش ََّردِينَ فِي َبيتِ َك ]...[،ت َ َرى ُ
أن ت ُ ِ
ي ِم ْن ُخ ِ
عط َ
التصرف بأن تغفر الخطايا (راجع  1بطرس ، )8 :4
(إشعياء  .)7 :58تسمح هذه الطريقة في
ّ
أن تتابع العدالة مسارها ،وعندما نصرخ نحن إلى الرب ،سوف يجيب ويقول :هأنَذا! (راجع
أشعياء .)9 : 58
 .6الفقراء هم أول من يشعر بحضور هللا ويقدمون الشهادة لقربه في حياتهمَّ .
إن هللا يبقى أمينًا،
وحتى في ظالم الليل ال يغيب أبدًا دفء محبته وتعزيته .مع ذلك ولتخطي وضع الفقر الفادح من
األهمية بمكان أن يشعر الفقراء بحضور إخوة وأخوات يقلقون عليهم وإذ يفتحون لهم باب القلب
والحياة يجعلونهم يشعرون بأنهم أصدقاء وأقارب .بهذه الطريقة فقط يمكننا اكتشاف "القدرة
الخالصية لحياتهم" و"وضعها في وسط حياة الكنيسة" (اإلرشاد الرسولي فرح اإلنجيل.)198 ،
عا ُء َويَش َبعُونَ " (مز
في هذا اليوم العالمي نحن مدعوين
ِّ
الو َد َ
لنجسد كلمات المزمور" :يَأ ُك ُل ُ
 ..)٢٧ ،٢٢نعرف أنه وبعد رتبة التضحية في هيكل أورشليم كانت تقام مأدبة كبيرة .وهذه
الخبرة العام الماضي قد أغنت في العديد من األبرشيات اإلحتفال باليوم العالمي األول للفقراء،
إذ وجد كثيرون دفء بيت وفرح وجبة عيد وتضامن أولئك الذين أرادوا أن يتقاسموا المائدة في
ضا أن يت َّم االحتفال بهذا اليوم في هذه السنة وفي المستقبل تحت
أسلوب بسيط وأخوي .أريد أي ً
شعار الفرح من أجل استرجاع القدرة على اإلقامة معًا؛ الصالة معًا ضمن الجماعة ومشاركة
وجبة يوم األحد .إنها تجربة تعيدنا إلى الجماعة المسيحية األولى ،كما يصفها اإلنجيلي لوقا بكل
س ِلَ ،وال َّ
أصالة وبساطةَ " :وكانُوا ُم ْن َ
ت [ َ ] ...وكانَ
صلَوا ِ
الر ُ
بز َوال َّ
شغِلينَ بِتَع ِل ِيم ُّ
ش ِر َك ِةَ ،و َكس ِْر ال ُخ ِ
عوا
عوا أمال َك ُه ْم َو ُمقتَنَياتِ ِه ْمَ ،و َو َّز ُ
شار ُكونَ فِي ُك ِّل ما يَم ِل ُكونَهُ .با ُ
ُك ُّل ال ُم ِ
ؤم ِنيْنَ يَجتَ ِمعُونَ َمعا ً َويَت َ َ
ياج ِه ( ".اعمال .)45 ،44 ،42 :2
علَى ال َج ِميعُِ ،ك ِّل ِ
س َ
ث َ َمنَها َ
واح ٍد َح َ
ب اح ِت ِ
 .7كثيرة هي المبادرات التي تقوم بها الجماعة المسيحية يوميًّا لكي تقدم عالمة قرب وتعزية
للعديد من أشكال الفقر الموجودة أمامنا .وغالبًا ما تتمكن المساهمة مع وقائع أخرى يحركها
التضامن البشري من تقديم مساعدة ال يمكننا أن نحققها وحدنا .إدراكنا أنه في عالم الفقر الهائل،
حتى تد ّخلنا المحدود والضعيف وغير الكافي ،يؤدي إلى مد يد العون إلى اآلخرين ،بحيث يمكن
للتعاون المتبادل أن يصل إلى الهدف بشكل أكثر فعالية .رغم تأثرنا باإليمان وبحتمية أعمال
تعرف على أشكال أخرى من المساعدة والتضامن تعمل جزئيا ً على تحقيق ذات
المحبة ،بإمكاننا ال ّ
خاص بنا  ،أال وهو أرشاد الجميع إلى هللا وإلى القداسة .إن
األهداف؛ طالما أننا ال نهمل ما هو
ّ

الحوار بين الجماعات ذات التجارب المختلفة وتواضع اإلقتناع بتعاوننا  ،دون أي نوع من النزعة،
هو اإلستجابة اإلنجيليّة المالئمة والكاملة التي يمكننا تحقيقها.
ُّ
يحق له بأولوية التدخل ،وإنما يمكننا أن نعترف بتواضع َّ
أن
أمام الفقراء  ،ال يتعلق األمر بمن
يولد تصرفات تشكل عالمة لجواب هللا وقربه .وبالتالي عندما نجد
الروح القدس هو الذي ِّ
األسلوب المالئم لنقترب من الفقراء  ،نعلم أن األولوية هي له (للروح) ،الذي فتح عيوننا وقلوبنا
على اإلرتداد .الفقراء ال يحتاجون لمظاهر وتباهي وإنما لحب يعرف كيف يختبئ وينسى الخير
الرب والفقراء .وبالتالي فالذي يضع نفسه في
الذي قدمه .الرواد الحقيقيين في هذا اإلطار هم ّ
الخدمة هو أداة بين يدي هللا لكي يُظهر حضوره وخالصه .هذا ما يذ ّكر به القديس بولس عندما
كتب إلى مسيحيي كورنثوس ،الذين تنافسوا فيما بينهم حول المواهب باحثين عن أرقاها" :فَال
س ْ
ين ْ
تَست َ ِطي ُع ال َع ُ
أن َيقُو ُل ِللقَدَ َمي ِْن« :أنا ال
أن تَقُو َل ِلل َيدِ« :أنا ال أحتا ُج إلَ ِ
يكَ »،وال َيست َ ِطي ُع َّ
الرأْ ُ
بارا مه ًما من خالل مالحظة أن أعضاء
أحتا ُج إلَي ُكما» 1( ".كو  .)21 :12يعطي الرسول اعت ً
َيرها هي األكثر ضرورة (راجع اآلية  )22؛ وتلك التي "نَعتَ ِب ُرها
ف ِم ْن غ ِ
الجسم الَّتِي نَعت َ ِب ُرها أض َع َ
عاملُها
ي الَّتِي نُ ِ
ي الَّتِي نُ ِ
عاملُها ِب ِعنايَ ٍة أكبَ َرَ ،واألعضا ُء الَّتِي نَعتَبِ ُرها األقَ ِّل َم ِ
األقَ ِّل َم ِ
نزلَةًِ ،ه َ
نزلَةًِ ،ه َ
ِب ِعنا َي ٍة أك َبر ،أ ّما أعضا ُؤنا األكث َ ُر اع ِتبارا ً فَال تَحتا ُج إلَى ُمعا َملَ ٍة َك َه ِذ ِه " (اآليات  .)24-23وفي
الوقت الذي يقدّم فيه بولس تعليما ً أساسيا ً عن المواهب ،يقوم أيضا ً بتثقيف الجماعة حول الموقف
اإلنجيلي تجاه أضعف األعضاء وأكثرهم احتياجاً .إن على تالميذ المسيح اإلبتعاد عن إظهار
مشاعر االزدراء والتقوى تجاههم؛ وهم باألحرى مدعوون لمنحهم الشرف  ،لمنحهم األولويّة ،
مقتنعين بأنهم حضور يسوع الحقيقي بينناُ " .ك ُّل شَيءٍ َع ِم ْلت ُ ُموهُ ِأل َح ِد ْ
فاء فَإنَّما قَ ْد
إخ َوتِي ال ُّ
ضعَ ِ
ع ِم ْلت ُ ُموهُ ِلي (متى .)40:25
َ
 .8هنا باإلمكان الفهم كيف تختلف طريقة عيشنا عن طريقة عيش العالم ،الذي يشيد ويتبع
ويقلّد أولئك الذين يملكون السلطة والثروة  ،بينما يعمد إلى تهميش الفقراء ويعتبرهم مهمالت
وعار .إن كلمات الرسول هي دعوة إلعطاء ملء المعنى اإلنجيلي للتضامن مع األعضاء
األضعف واألقل موهبة في جسد المسيح " :فَ ْ
إن كانَ أ َحد ُ
األعضاء تَتَألَّ ُم َم َعهُ.
األعضاء يَتَألَّ ُم ،فَ ُك ُّل
ِ
ِ
َو ْ
إن كانَ أ َحد ُ
األعضاء ت ُ َك َّر ُم َم َعهُ"( 1كو  .)26 :12بنفس الطريقة  ،في
األعضاء ُم َك َّرماً ،فَ ُك ُّل
ِ
ِ
افر ُحوا َم َع الفَ ِر ِحينَ َ ،واحزَ نُوا َم َع ال َحزانَى ِ .عي ُ
ِجام
شوا فِي انس ٍ
رسالته إلى أهل روما يحضّناَ " :
عضَ .وال تَت َ َكب َُّروا ( .)16-15 : 2هذه هي دعوة تلميذ المسيح؛ المثل األعلى الذي
بَع ُ
ض ُك ْم َم َع َب ٍ
سهُ " (فيليبي .)5 :2
كر ال َمسِيحِ يَ ُ
سو َ
ع نَف َ
يجب أن نسعى باستمرار إلى أن نتبنّى " فِ َ

قوض الفقراء على
 .9كلمة الرجاء تصبح الخاتمة الطبيعية التي يو ّجه إليها اإليمان .غالبا ً ما ي ّ
وجه التحديد عدم اكتراثنا  ،كنتيجة لرؤيتهم للحياة بطريقة حتميّة للغاية ومرتبطة بالحاضر .إن
صرخة الفقراء هي أيضا ً صرخة رجاء يُظهرون من خاللها اليقين بأنهم قد تحرروا .رجاء يقوم
على محبة هللا الذي ال يترك أبدًا الذين يتَّكلون عليه (راجع رومية  .)39-31 :8كتبت القديسة
تريزيا األفيلية في كتابها "طريق الكمال" :الفقر هو خير يحمل في داخله جميع خيور العالم
ويعطينا سلطة كبيرة ويجعلنا أسيادًا لجميع الخيور األرضية منذ اللحظة التي يجعلنا نحتقرها "
( .)5 ، 2وبالتالي بقدر ما نصبح قادرين على تمييز الخير الحقيقي نصبح أغنياء أمام هللا وحكماء
أمام أنفسنا واآلخرين .وهكذا فقط وبقدر ما نتمكن من أن نعطي المعنى الحقيقي والصحيح للغنى
ننمو في بشريتنا ويصبح بإمكاننا عيش المشاركة والمقاسمة.
 .10أدعو إخوتي األساقفة والكهنة والسيما الشمامسة الذين نالوا وضع األيدي من أجل خدمة
المكرسين والعديد من العلمانيين والعلمانيات الفاعلين ضمن
الفقراء (راجع أعمال  ،)7-1 :6مع
ّ
سا ،لكي يعيشوا
الرعايا والجمعيات والحركات التي تجعل جواب الكنيسة لصرخة الفقراء ملمو ً
يبشروننا إذ يساعدوننا لكي نكتشف
هذا اليوم العالمي كلحظة مميزة لبشارة جديدة .إن الفقراء ِّ
َّ
نسمحن إذًا بأن تذهب هذه الفرصة سدى ،ولنشعر جميعًا ،في هذا اليوم،
جمال اإلنجيل يوميًّا ،فال
أننا مدينون لهم ،ألننا عندما نم ُّد أيدينا لبعضنا البعض يتحقق اللقاء الخالصي الذي يعضد اإليمان
ويجعل المحبة فاعلة ويتيح للرجاء أن يتابع أكيدًا في المسيرة نحو الرب الذي يأتي.
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