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

كیف نبني الجسور بین انقساماتنا ونحقق السالم في العالم؟

المطران ازیدور بطیخة
رئیس أساقفة حمص المتقاعد، سوریا

أسقف بویرتو ال كروز، فنزویال
كة الروم الملكیین الكاثولیكنیس

من الصعب جدًا أن نُعالج موضوًعا بھذا العمق بكلماٍت قلیلة في عشر دقائق. لذلك، كي أستطیع 
فعل ھذا األمر، سوف أقتدي بسیّدي یسوع الّذي كان یُعالج المواضیع الكبیرة ببضعة كلماٍت 

)13/34عندما كان یتكلّم مع الجموع بواسطة األمثال. (متى 

یعیشان الواحد قبالة اآلخر، في بیتین في ضیعة اوكیریلّس، كانكان ھنالك أخوان، فرنسیس
ھما بب مشاكل صغیرة، كبُرت مع الزمن، توقّف األخوان عن الكالم مع بعضجمیلة جدًا. وبس

البعض وأصبحا یتفادان اللقاء.
في یوم من األیام، وصل إلى أحد البیتین، نجاٌر یطلب من أحد األخوین إن كان لدیھ عمالً لھ.

أجابھ فرنسیس: 

أترى یا سیدي ھذه األلواح الخشبیة بقرب النھر؟ لقد قطعتھا مؤخًرا. إن أخي كیریلّس یسُكن "-
في الجھة المقابلة وبسبب عداوتنا، غیّر مجرى النھر لكي یفصلنا نھائیًا. ولذلك ال أرید أن أرى 

ا في الجھة المقابلة."أطلب منك أن تبني سوراً، حائًطا یمنعني أن أرى مبیتھ بعد اآلن. 

یعد إال في وقت متقدّم من اللیل...ذھب فرنسیس إلى المدینة ولم 

وكم كانت مفاجأتھ كبیرة عندما رأى بدالً من السور، جسراً جمیالً قد بناه النجار لكي یجمع 
.منطقةطرفي ال

من الجھة المقابلة.كبیرةسمةٍ بَ بِ أخاه كیریلّس یقطع الجسر رأى فجأةً من دون أن یتلفظ بكلمة،

جسر بالرغم من أنّني أنا أنت من بنى ھذا الا أخي، ال أستطیع أن أصدّق عینّي!فرنسیس، ی-
ھذه الشجاعة التي ما،. ما ھذا التواضع یا فرنسیسألعتذر منكلیك. لقد جئُت من أساء إ

...تمتلكھا! إغفر لي یا أخي، إغفر لي

Bishop Battikha



الماضي لبناء مستقبل من السالم واألخّوة. وقد نَسیاوتعانق األخوان 

عندما أدرك فرنسیس أن النجار یبتعد، قال لھ: 

تبقى معنا لالحتفال بمصالحتنا؟یھا الرجل الصالح، ما ھي أجرتك؟ لماذا ال أ-

رسالتي...ار، لدي الكثیر من الجسور للبناء؛ ھذهال، شكراً، یا صدیقي العزیز، أجاب النج-
_______________________
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