


ى الَمَصائُب تَتَوالَ 
َعلَى ُدالَسال



ّرَض قْد يْؤِلُمنا أْن نتع
 الغَُرباء، ِللخيانَِة مْن ِقبَلِ 

باُء أّما أْن يخونَنا األَقرِ 
.فهذا أصعُب ِبَكثير

هذا ما حدَث لجان 
َف باتيست حيُث انصرَ 

عنهُ أََخوان،
دذَهبا ضِحيّةَ الَحسَ  



تيستفقْد استقَدَم جان با
األَخ هنري لُوُرو

Henri L’Heureux

ِمْن رنس، وعيَّنَهُ ُمديًرا 
على مدرسٍة           

فُجَن جنوُن . في باريس
هَذيِن األخَوين،               

ِهماومألَ الحسُد قَْلبَيْ 



ْفَس إذ كانا يُمنّياِن النَّ 
ا ِبهذا الَمْنِص  Aِب ِسر
ال قَرا َر ولم يَتََحمَّ

يِن جان باتيست ِبتَْعي
آخٍر ِعَوًضا عنُهما، 

فغَِضبا، وتََركا 
.دالساَل وإْخوتَهُ 



أّما في رنس، 
فكاَن الُمدير،             

األُخ جان هنري، 
 يَقسو َعلى نفِسهِ 

وعلى اإلخوِة كثيًرا 
حيُث كاَن يَفِرُض َعليِهِم 

شُِّف الَكثيَر مَن التَّقَ 
ْدِفئة، في األَْطِعمِة والتَّ 



ُمعاَملَِته  وسائِر األموِر، فنفََر اِإلْخَوةُ من
) 16وكاَن عدُدهم (وحَزَم ثمانيَةٌ ِمنُهم 

اِشئَة، حقائبَهم وتََركوا الُمؤسََّسةَ النّ 



حِزَن جان باتيست كثيًرا 
وأسَرَع إلى ِرنس
. َسْيًرا على األقدام

 هناَك اْنتابَهُ َمَرضٌ 
. لعََملأَقعََدهُ ُمّدةً عِن ا

حتّى  وما إْن ُشِفَي ِمنهُ 
َل عاَد إلى باريس فََوصَ 

وىإِلَْيها َمْنهوَك القِ 



ِرٌف ظنَّ اِإلخوةُ أنّهُ ُمش
وا على الَموت، فاْستَْدع

َدهُ بأس راِر كاِهنًا َزوَّ
َرَكةَ الَكنيسة، وسألوهُ البَ 
ةَ األَخيَرة، والَوِصيَّ 

م األَبَِويّة، فحثَّهُ 
نَُهمعلى الِوحَدِة فيما بَيْ 



. وَعلى الّطاَعِة ِلُرَؤساِئهم
واستجاَب هللاُ َصالةَ اِإلْخوِة 

ةَ إِلى جان باتيست حَّ  فأَعاَد الّصِ
. واُت الشُّْكروَعمَّ الفََرُح وارتَفَعَْت َصل



عنَدما استعاَد ِقواه، 
. سافَر إلى ِرنس

 ولكْن ما إْن َوَصلَها
 حتّى عِرَف أنَّ األخَ 
ُع َهنري لُورُو يُصارِ 
 َمَرًضا يَكاُد يُودي

 تََردَّْد بلْ فَلَْم يَ . ِبحياِته
ريسعاَد ُمْسِرًعا إلى با



 َمْشيًا على األَقدامِ 
. َكعادِته

ا بَلَغَها  ولَمَّ
كاَن الَمريُض 
. قد ماَت وُدفِنَ 

فبَكاهُ جان باتيست
. ُمرَّ البُكاء 



كْم ِمَن اآلمالِ 
قْد بَنى  

على َذِلَك األخِ 
. ..الالِّمِع الُمتَفاني 

.يا أY ِلتَُكْن مشيئَتُكَ 



.  تِهاستنجَد جان باتيست بالصَّالِة َكعادَ 
بشاِرعِ  واْستَأَْجَر إلخوتِِه داًرا فَسيَحةً 

حيُث اْجتََمعوا لرياضةٍ   Vaugirard

.روحيٍّة اْستَْغَرقَْت َشهًرا كاِمالً 



ماَسهم استعادوا ِخاللَهُ نَشاَطُهم الجسدّي، وح
مِة هللاوأَْلهَب دالساُل قلوبَُهم بكل. الّروحيّ 



ِة الّرسالِة ُمبيِّنًا لهم أهّميّةَ اإليماِن في تأديّ 
.حسَب مشيئِة هللا وإراَدتِه



ِعنَدما : الِعْبَرة
 تُعاِكُسنا الظُّروفُ 
وتَجري األُمورُ 

اه،َعْكَس ما نَتََمنّ 
ُحْزُن، ويَتَوالى َعلْينا ال
، وْلنَتَ  ْل ِلنَُصّلِ أَمَّ

في َمقاطَع ِمَن الِكتاِب 
الُمقَدَِّس 



دين، ِبُكّلِ إيماٍن وِثقَة :ُمَرّدِ
»  ِلتَُكْن مشيئتَُك يا ربّ « 



قاُؤنا،  عنَدما يَتُْرُكنا أْصدِ 
أِحبّاِئنا،  أو نَْخَسُر أَحًدا ِمنْ 

دينَ  ، ِلنَُصّلِ ُمَرّدِ
:ةِبُكّلِ إيماٍن َوِثقَ 

»ا ربّ ِلتَُكْن مشيئتَُك ي«
بُّ َسْوَف يُعَ  ّزينا، والرَّ

ْبرِ   ويَُمدُّنا بالصَّ
لويُساِعُدنا على التَّحَ  .مُّ


