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AŞAMA 1: BİLGİSİZLİK

AŞAMA 2: ACIMA

Zayıflıklar ve bedensel yeter-
sizlikler, Tanrı’nın var olan 
durumu umursamadığının 
veya düzeltemediğinin bir 
işaretidir. Aslında bunlar 
günahın veya inançsızlığın
bir sonucu olarak ortaya 
çıkmaktadır. Tanrı, engelli 
birinin hayatına karışmaz 
çünkü bu denli kolu kanadı 
kırılmış insanları kullanamaz. 
Engelli arasında tanıdığım 
kimse olmadığı için onlar 
hakkında hiçbir şey bilmiyo-
rum. Onları tanımak ya da 
yaşamları hakkında daha 
fazla bilgi edinmekle de 
ilgilenmiyorum.

Engelli insanlar için 
üzülüyorum. Durumları 
gerçekten çok kötü. Tanrı 
tarafından kutsandım ve 
başkalarına yardım  
edebilirim. Çocuklarım  
engelli bireyler olmadığı 
için minnettarım. 
Zayıflıkları ve engelleri 
olan insanlar sorunları 
nedeniyle onlara yardım 
edecek ve hayatlarını 
anlamlı kılacak benim 
gibi birine ihtiyaç 
duyuyorlar. Onların 
yaşamlarında herhangi 
bir anlam ya da amaç 
görmüyorum.

Benim gibi, engelli  
insanlar da, Tanrı’nın 
suretinde yaratıldılar. 
Yalnızca bundan dolayı 
bile değerliler. Umarım 
birileri Tanrı’nın  
sevgisini onlara  
göstermek için zaman 
ayırır ve ben de seve 
seve böyle bir çabayı 
desteklerim. Aslına 
bakarsanız bu insanlara 
yardım etmenin yollarını 
bulmamız gerektiğini 
düşünüyorum. Belki de 
eğitim amacıyla kilisede 
sınıf oluşturarak özel bir 
ders başlatmalıyız ya 
da anne babaları rahat 
ettirmek amacıyla geçici 
bakım hizmeti vermeliyiz. 

Engelli bir arkadaşla 
tanışmak ve onunla vakit 
geçirmek için geldim. 
Bu kişi Tanrı nezdimde 
değerli olduğu gibi 
benim nez- dim de de 
değerli ve biliyorum 
bu kişiyi tanımakla 
hayatım daha iyi bir 
hale geldi. Ona ne kadar 
çok yardım ettiysem 
karşılığında o da beni o 
kadar çok bereketledi. 
Aslına bakarsanız artık 
engelli insanlarla dostluk 
kurmayı seviyorum. Tanrı, 
engelliler de dahil olmak 
üzere birçok farklı insanı 
kiliseme ve topluluğuma 
(yaşadığım çevreye) get-
iriyor ve arkadaşlık ilişkisi 
içinde karşılıklı olarak 
büyümek hepimize fayda 
sağlıyor. 

Tanrı her birimizi, 
varlığımızın her bir 
parçasıyla O’na hizmet 
etmeye ve övmeye 
nasıl çağırdıysa, aynı 
şeyi Mesih’teki engelli 
kardeşlerimiz için de 
yaptı. Bence hizmet 
sadece engelliler için 
değil, engellilerle birlikte 
veya onlarla yan yana 
olmalı. Hep birlikte 
Tanrı’nın hayatımızdaki 
çağrısına cevap vermek 
için, her iyi işte  
birbirimizi teşvik 
edeceğiz ve donatacağız. 
Hepimizin birbirimize 
verebileceği ve  
birbirimizden alabileceği 
bir şeyler var.
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