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بكفيا وافي
ّ
التقواوصل اليسوعية من جامعيون

موجود؟" غير املسيح "وإذاكان
الكنيسة من تعالت الصلوات
الصالة بالنسبة وقت انه الصغيرة.
االربعين، الجامعيين الــرفــاق الــى 
شيئا قادتهم اوقات سلسلة بين
يسوع عن  التفتيش الــى فشيئا
كان "واذا حياتهم. في المسيح
غــيــر مـــوجـــود؟". يــســوع الــمــســيــح
منها انــطــلــقــوا انــهــا الــفــكــرة الــتــي
الـــخـــاص فــــي لـــقـــائـــهـــم الـــســـنـــوي
يوسف، القديس جامعة بطالب
الجامعي. الرعوي العمل اطار في
وطـــــــوال ثـــالثـــة ايـــــــام، تــبــاحــثــوا،
صمدوا صلوا، تأملوا، تناقشوا،
الى استمعوا  البرد، امــام قرصات
ورافــقــهــم مـــحـــاضـــرات، ســــألــــوا...
الكليات حرم مرشد مسعاهم في
االب زكــي الــطــبــيــة فـــي الــجــامــعــة

اليسوعي. صادر
لــآلبــاء فـــي ديــــر ســـيـــدة الـــنـــجـــاة
اللقاء. في بكفيا، كان اليسوعيين
والــشــابــات وزخـــر بــرنــامــج الــشــبــاب
لعبة تأملية، صلوات بالمواعيد:
فـــيـــلـــم... ـــتـــعـــارف، مـــســـرحـــيـــة، لـــل
يــســوع مـــنـــاقـــشـــات حـــــول تـــأثـــيـــر
في الــبــشــريــة الــمــســيــح فــي تــاريــخ
المستوى "على المجاالت. مختلف
الى المناقشات توصلت الديني،
الله عــن صـــورة يعطي يــســوع ان 

لالنسان، الحرية كل يترك الــذي
في سمحت التي هي الحرية وهذه
االلحاد بــوجــود االوقـــات وقــت مــن
صادر، االب والعلمانية..."، يشرح
تــوصــلــنــا ايــضــا مــشــيــرا الــــى "انـــنـــا
ان الى  االجتماعي المستوى على
المسيحي يــضــع الــمــســيــح يــســوع 
كــل نـــمـــو الـــــى فــــي مـــوقـــع الــتــنــبــه
وليس جماعته البشرية، الجماعة 

الشخصية".
"الـــحـــب كــــذلــــك، بـــــــرزت فــــكــــرة
الــشــامــل الــتــي بـــال حــــــدود، الـــحـــب
جــمــعــيــات انــــبــــثــــاق وراء  كــــانــــت 
واغناها تنوعت، اللقاءات كثيرة".
الجامعي بمشاركاتهم. الجامعيون
نتائج لرفاقه عرض جبرايل كارل
"اثباتات اليجاد اجراه الذي البحث
موجودا كان يسوع ان على قاطعة"
على مسعاه فــي مــرتــكــزا بالفعل، 
اجدها، "لم مسيحيين. لغير مراجع
يــقــول النـــهـــا لــيــســت مــــتــــوافــــرة"،
فيك؟ ذلك يؤثر وبماذا لـ"النهار".
ال يسوع الن "اقبل االمــر، يجيب:
. عليّ نفسه يفرض بذلك يكون

به". االيمان اهمية وهنا تكمن

نحب" ان "الغاية
ــــل "الــــــفــــــوروم" مــنــاســبــة وشــــكّ
اكاديميين من خاللهاثالثة عرض
غصن، راجي المهندس الجامعة:
والمنشطة عطية، جورج القاضي
وجهات ناصيف هنا االجتماعية
"لو المطروح: السؤال في نظرهم
الذي ما موجود، غير المسيح كان
حــيــاتــك؟"، فــي يتغير ان  يمكن 
خـــبـــراتـــهـــم وذلــــــــك انــــطــــالقــــا مـــــن
"استضافتنا والحياتية. المهنية
تــرمــي الــى لـــهـــؤالء االكــاديــمــيــيــن
في اكــثــر ان يــبــحــث الــجــامــعــيــون
الحياة في الروحية الخبرة تأثير

صادر. االب يشرح المهنية"،
آفــاق الجامعيين أكــثــر ــــع  ووسّ
التصوف اســتــاذة  مــع موضوعهم
الدكتورة الجامعة فــي االســالمــي
عن اخبرتهم الــتــي حكيم ســعــاد 
المسلمين، عند الروحية  الخبرة
مشتركة نــقــاط مــمــا اتــــاح ايـــجـــاد
والمسيحية. االســالم بين روحية
عــاشــهــا كــــل االخـــــتـــــبـــــارات الــــتــــي
قادتهم لقائهم فــي الجامعيون 
خوضها اختاروا التي الطريق على
جــدا"، مثمر "اللقاء الــبــدايــة. مــن 
االســنــان طــب فــي تــقــول الطالبة
"ما ان معتبرة فــريــحــة، سيسيل 
بمواضيعه انــه طـــاول، هــو يميزه 
وثــقــافــتــنــا. نــــا ومـــحـــطـــاتـــه، ذكــــاء
تشغيل وكــانــت غــايــتــنــا الــوحــيــد

يسوع". للقاء ايماننا
رافــع، ابــي روســي بالنسبة الــى
تنوعا هناك الن "الجو جميل جدا،
فــي الـــبـــحـــث وغـــنـــى فــــي طـــريـــقـــة
اثــرنــاه". ويقول: الــذي الموضوع
بــانــنــي ــــــــى شــــعــــرت "لــــلــــمــــرة االول
الــمــســيــحــي. اتـــفـــاعـــل مــــع ديـــنـــي

ديني". بأنه لي، بانه شعرت
الــطــب وتـــشـــيـــر الـــطـــالـــبـــة فــــي
من "جوا ان الى عساف أبي نانسي
"هذا الشباب. بين ساد النضج"
"لمست بــي"، تقول. ــر

ّ
اث اكثر ما

الله ان  بالفعل يصدقون بانهم 
فــي حياتهم". وانـــه  قــريــب منهم
الى توصلت هذه، ومن مالحظتها
المسيحية ان صحيحا "ليس انه
معاني تــأخــذ ال بـــل الـــى تـــراجـــع،

اكثر". وحقيقية أعمق
رفــع الــثــالثــة، فــي خــتــام االيــــام
من مــزيــدا ومرشدهم الجامعيون
وعرضوا موالقاءهم، وقوّ الصلوات،
الــيــهــا. الـــخـــالصـــة الـــتـــي تـــوصـــلـــوا
وليس "الــغــايــة فــي الــمــســيــحــيــة،
في المعاشة الروحية الحياة في
ونعرف نحب ان هي االديان، كل
الــنــاس ، ونـــســـاعـــد ان الـــلـــه حـــــبّ
عن النظر بــصــرف يحبوا، ان فــي 
يــقــول ـــيـــتـــهـــم"، ديـــنـــهـــم وروحـــان
هو "الحب ان شارحا صــادر، االب
الــســمــوات، ملكوت  يحقق الـــذي 
المسيح يسوع مــشــروع وبالتالي

االرض". على
ح. هـ.

بكفيا. لقاء في المشاركين الجامعيين من


