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األخوة واألخوات األعزاء:أیھا 

ودودة الرفقتكمفي رحلة الحیاة. أنا أیضا أحد الحجاج في حجاجونحن جمیعًا الحیاة حج عظیم 
ر، حجاج السالم. نعم، أنا أرحب ھذا التجمع الموقّ بب أن أرحّ ویسعدني جدًا أنكم طلبتم مني 

للتأمل العمیق في موضوع ھذا وأدعوكم أیًضا اجتماع الحج ھذافي ا ا بكم جمیعً ا حارً ترحیبً 
"انقساماتنا ونحقق السالم في العالم؟كیف نبني الجسور بین الحج: "

بین جسور یبني الالذي الحب الشافيفي الواقع، أود أن أرحب بكم في ھذه المھمة العظیمة من 
لعالم. تستمد موسكو اسمھا من نھر موسكفا، الذي لواالنقسامات ویجلب السالم لكل واحد منا 

حتى یومنا ھذا. أجیال وأجیال عاشت حول ھذا النھر على مّر العصور وال یزالكان یتدفق 
هللا كما یتدفق النھر نحو لحّجنا نحو. النھر نفسھ ھو رمز جمیل ھذهالحیاةرحلة كحجاج في 

. والواقع أنھ في حالة نھر موسكفا، فإنھ یتدفق إلى نھر أوكا الذي یتدفق بدوره تھ األخیرةوجھ
لط مع تفي قلوبنا ویخیتفّجرالحب الذي إّن نبع وین. إلى نھر الفولغا في رحلتھ نحو بحر قز

، أرّحب بكّلٍ منكم.ماالً وجا جعل الرحلة نحو وجھتنا أكثر فرحً یالینابیع في قلوب اآلخرین 
مدینة موسكو القدیمة.وكا والفولغا. نعم، أرحب بكم یا إخوتي وأخواتي في ھذه األموسكفا، وال

ھذا ما "،فإنّھم أبناء هللا یُدعون، طوبى لفاعلي السالمبناء هللا. "، أفاعلي السالمالعالم یحتاج إلى 
یسوع في خطبتھ الشھیرة على الجبل. والحقیقة المؤسفة ھي أن االنقسامات تتضاعف في قالھ

العالم. ونحن منقسمون بطرق كثیرة وبشأن العدید من القضایا. والتحلیل البسیط لالنقسامات 
الجشع والعنف والغطرسة، وكما باستُبدلنا أن الحب في قلوبنا قد السائدة في العالم یكشف ل

اآلخر أمر وتقدیررمي" السائدة في المجتمع. احترام والستخدام ثقافة االنسیس: "فریقول البابا 
من ولد على ھذه االنقسامات وتحقیق السالم في العالم. كلّ بناء الجسور بینبالغ األھمیة في 

ل وال یمكن تدمیر أي شيء إلشباع األرض یستحق حیاة كریمة. كل مخلوق لھ غرض متأصّ 
ولدینا مھمة الثابتةجشع المرء، أو إلرساء سیادة كاذبة. إن العالم بحاجة إلى فھم ھذه الحقیقة 

عظیمة ھنا كحجاج للسالم.
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بشریة ِسمةة ھي وّ خُ : "األُ 2014العالمي نسیس في رسالتھ بمناسبة یوم السالم فروقال البابا 
تنا في النظر إلى ومعاملة كلّ لَ ِص لِ الحیويأساسیة، ألننا كائنات عالئقیة. ویساعدنا الوعي 

متین من المستحیل بناء مجتمع عادل وسالم خّوةاألوبدون ؛نحقیقیّ تشخص على أنھ أخ أو أخ
د القلوب حّ وَ یُ حيّ رابطة ھي السالم. فاالخوّ ة ھي األساس والطریق إلى دائم". نعم، األخوّ و

الجدران بین الناس في حین التواضع، بنيتالكبریاءسالم في العالم. ویجعلنا فاعلي والعقول 
لتحویل المجتمع من دعوةلدینا وبناًء علیھ،.ویُولّد السالم بھدوءة، یبني الجسور خوّ األجوھر 

اإللھي داخل كل نبعالمن الخلیقة بأجمعھاوإلى اآلخرنحو التي تتدفق یةخالل أعمالنا الخیر
وھذه ھي الحیاة من هللا.،ھذه ھي الحیاة في هللا.واحد منا

حب هللا ا من قبلمعً مرتبطین أخوات وخوة كإأنا سعید للغایة بأننا قد اجتمعنا من مختلف األدیان 
ع ى في ومن خالل ھذا التجمّ لّ جتھي الرسالة التي ت، ھذهسنبقىنحن واحد وفیھِ . فیھِ نفسھ
الممّزقالمفتوحة أدوات السالم الحقیقیة لھذا العالم وتأمالتناكاتفناتیجعلنا أنأصلّير. الموقّ 

ھ مانح ا ولكنّ ئً دِّ ھَ مھمة ومسؤولیة. السالم لیس مُ كونھعنألسباب مختلفة. فالسالم ھبة فضالً 
لقضیة السالم. نحن أبناء وبنات متحّمسینوشیطینن، مفعمین بالحیاةكون دائما نلعظم القوة األ

سالم فاعلي ودعونا نكون جمیعًاالسالم. مرة أخرى، مرحبا بكم فاعليا نً هللا، وبالتالي نحن ضمْ 
بالحیاة.یننابض
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