
2017أیلول 10-2، حج الحیاة الحقیقیة في هللا  في موسكو

كیف نبني الجسور بین انقساماتنا ونحقق السالم في العالم؟

قس ماریانو أرییّانوال
االسبانیةالكنیسة االنجلیة راعي 

.لكل واحد منكمةسالم وبرك.ءكمطاب مسا

تبادل بعض شرف في ھذه األیام الخاصة، وكذلك على وجودي معكم فرصةأشكر هللا على
الكلمات معكم.

كیف نبني الـجسور بین "حول موضوعكلمة موجزة أن ألقي ھذا الحدث وامنظمب منيــَ لــطَ 
في یًا كبیرا تــَــحـدّ وجدت، البدایةذمنوأنني ، الحقیقة ھي". ومالعالق السالم في حقِّ نـُ وإنقساماتنا

.عمیقةتداعیاتیـَحِمل في طیاتھ ذيالوضوع،مَ ـالاھذعنحدیث ـلا

ً ـَ جكھنسلُ صورة طریق لسبب ما، راودتني،  . الطریق یعني الحركة، وھذا یعني أننا ال نرید میعا
رــطَ ـــان نُ البقاء حیث نحن، نرید  كنا نإفماعیة جدیدة. ـإلى أھداف شخصیة وجَ لنبلغ، تناحیاّوِ

ً رُ جَ نضُ نَ أن ریدُ نُ فنحنُ مؤمنًااشعبً  بناء برغبمعتقداتنا ...) نیةا (مع استقاللحن جمیعً ـ. ونَ وحیا
.أكثر كرامة وإنسانیةریقةٍ طَ بِ فیھا أن نعیشنَ نُ مكِ ـیُ عالمعالم أفضل، 

ا. معً رِ یسعدم قدرتنا على الناما أظھركثیراً ،عبر التاریخ البشريو،ناأنكیف أستغرب جداً 
ب"مسیحیین"، أبناء اآلناأنفسندعوالذین ذلك بیننا نجنقبول الصعوبةشيء، أجد من وقبل كلّ 

.إخوة وأخواتفنحن، وبالتالي نفسھ

صعبةالتي تجعل وحدتنا سبابساعدنا على فھم بعض األیُ مكن أن ـیُ نجیلفي االنصھناك 
.الـمـنال

أقرأ سوَف قت، الوَ ضیقِ لولِكن نَظراً .37إلى 30واآلیات 9، الفصل مرقسجیل إنـفي نَـجده 
:35إلى 33فقط اآلیات 

َ فیمَ "ُھْم: ـٱْلبَْیِت َسأَلَ لما دخل وَ إِلَى َكْفِرنَاُحوم.ؤواوَجا ظلوافَ "فِي ٱلطَِّریِق؟جادلون ُكْنتُْم تَت
ى ٱ�ِثْنَْي َعَشَر َوقَاَل دعفََجلََس وَ .األكبرفِي َمْن ُھَو یتجادلون فِي ٱلطَِّریِق كانوا ، ِألَنَُّھْم صامتین

لَمن"ُھْم: ـلَ  ً ھمَ آِخرنیَكُ لَ فالقومأََرادَ أَْن یَُكوَن أَوَّ ."ھمَوَخاِدمً جمیعا

Pastor Mariano Arellano



بسیطة یومیةورستخدام صُ واسطة امیقة بعجدّ اً لنا أفكارظھرتُ قصص األناجیل قدرة ھائلة لِ 
ً ـأن نصغیرالقطعمـفي ھذا الباألخصومكننا ـیُ .اجدً  لكنیسة المسیحیة اتاریخ لكلّ جد انعكاسا

.في ھذا العالم

ھم ... لكنّ نحنا كما نفعل یتبع التالمیذ یسوع على الطریق، تمامً .النصنتعَمق قلیًال بعد في دعونا 
لوا المزید من االھتمام لتعالیم أن یوْ األجدى بھم ناقشون على طول الطریق. ربما كان تكانوا ی

لم أن الربّ وا. الحظعلى حدةیسوع اضعین بذلكبینھم؛ وفیما ونشقكانوا یتنایسوع لكنھم 
اشات تالمیذه انقشارك فيیُ  "؟ٱلطَِّریقِ فِي جادلون ُكْنتُْم تَتَ فیمَ م یسوع: "ھُ ـالبیت سألَ دخلواولـمَّ

نا هللا ــسألُ یَ وقدل... جَ خَ ـروا بالعَ ھم شَ ـ، ربما ألنَّ جیبوا الربّ ـالتالمیذ لم یُ القصة أنّ رنا خبِ ـتُ و
سیكون مكوالتخیّ أن تَ مكانِ مكبإفِي ٱلطَِّریِق ؟" ھل جادلون ُكْنتُْم تَتَ فیمَ "لتحدید باھُ سَ فْ السؤال نَ 

؟مزعجفي صمت ،أمام هللالٍ جَ خَ بـِ أیضا نا وقفنا نحنلو أنّ ُمحزنًا

زیسعون للوحدة أن وأخواتٍ كأخوةٍ من المفید لنا أعتقد أنھ  جدالموضوع على ا ناھتمامنرّكِ
."عظمومن ھو األم، ھَ األَ ھو التالمیذ: "من 

د بعض جِ ـَ تاریخھ، وفیھ نعلى مدىشعب هللا یــُــقلقكانحزن مُ ـوأعتقد أن ھذا السؤال ال
.تناخوَّ نا وأُ بوحدتِ رُّ ِض ــالتي كانت تُ التداعیات

الطریق نسلكو،بیننافیما نشئ فئاتفإننا نُ "من ھو األھم؟" جماعاتل كأفراد أو كسأَ عندما نُ و
.أخكولیسَ ٍس نافِ مُ كَ رإلى اآلخَ رُ نظُ ـَــتنافسي، یبفكرٍ 

؛ أن سواھمبعض أفضل من الأنَّ بف رِ ــَـعتـــنَ فإننا ، في قلبناھذا النوع من السؤالنطرح عندما 
عن هللا ھي أكثر أصالة من حقیقة نحن الحقیقة التي نملكھا أنَّ ومن اآلخرین؛ أرفع شأنًابعضنا 

... عندما ندخل في ھذه الدینامیكیة الخطیرة أناكما أفعل امامً ـتَ ؤمنـُـیفكر أو ــــأخي الذي ال یُ 
ال ھالحقیقة ھي أنّ فیما ...خاصة بناـلوالكنَسیَّة االعقلیة یاتناھیكلونُلزمھ بل امتالك هللاحاوِ ـنُ فإننا

رُ كِ حتَ ـیَ وأ، تھقیقَ حَ یَـحتَكر أنھ یعتقدال أحد یستطیع أن و، یستحِوذَ على هللاا أن منّ ّيٍ ألیمكن
...ھُ تَ حبَّ ـأو مَ ھُ خصَ شَ 

نأوهللا كَ متلِ بإمكاننا ان نَـھأننعتقدعندما وعندما نعتقد أن البعض منا أفضل من اآلخرین، 
ھي ناتُ قیقَ حَ وحدھاأنإن ذلك سیقودنا إلى اإلعتقاد فَ ، الخاصةـحبسھ داخل ھیكلیاتنا الفكریةن
یجب تصبح حقیقة هللا، التيم عندماـثومن على اآلخرین. الدینا الحق في فرضھأنھ ، وةھممَ ال

في خدمة المؤسسة الدینیة (مھما كان االسم ...)، عنصراً لحیاة والكرامة، اھي مصدر ان تكون 
.لطةالسُّ إلىنا جوعِ ِلَسدِّ العذر المثالي لدینا یصبح 



أن نطلب علیناوحیان، رتكبت ھذه الخطیئة في بعض األقد اأعتقد أن جمیع الكنائس المسیحیة  
ً نطلب. ویجب أن من هللالـمغفرة  ھـبشَّر بذي، الّ ملكوتھمنا المزید عن طبیعة هللا أن یعلّ من معا

أو حواجز بین طبقات وجود لالووالتنافس، مزاحـََمةفي ھذا العالم، حیث ال مكان للیسوع
وتھ مبنيّ ملكوعلینا، یَـملُكُ ھو هللا الذي بل على هللا، اإلستحواذعي دَّ ال أحد یَ حیث و، مواطنیھ
حبّھ.وتھعدالمتھ وـعلى رح

نُـِحبُّ ناأخاعندما نحبّ ناآلخرین، ألناجل ا ألواحد منّ كلّ یعیش فیھذيالّ ذلكوهللا ھلكوتـمَ 
على حدة،ولیس علینا أن ندعھ، إلى جانبنایسیر وا، منّ الذي ھو قریب جداً اإللھھذا .هللا نفسھ

في ھذا العالم رجائھوسالمھ وھبِّ دوات حُ أجعلنا ـیواصل قیادتنا ویَ فلندعھ مناقشاتنا. عناً بعید
ً فیھالذي نسیر .م هللا. بارككمعا


