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

كیف نبني الجسور بین انقساماتنا ونحقق السالم في العالم؟

رئیس األساقفة مارتین س. جومواد
لیبینرئیس أساقفة أوزامیس، الف

كیف نبني الجسور بین موضوع: "! لقد ُطلب منّي أن أتكلّم عن یوم سعید لكل واحٍد منكم
انقساماتنا ونحقق السالم في العالم". ال أدّعي بأنّني خبیًرا في ھذا الموضوع وفي الواقع، في 

حیاتي الیومیة، أجاھد حتى أعیشھ.

إلى السفر األّول من كتاب المسیحیین المقدّس، وخاصة في سفر ألفت انتباھكمإسمحوا لي أن
نا الكتاب ھنا بأن هللا خلق الرجل والمرأة على صورتھ ومثالھ. لیسا یطلع.24-2:18التكوین 

جنّة عدن)، وعدة حیث الحریّة مضمونة (في -في عزلة ولكن في تناغم مع بعضھما البعض 
أنواع طعام (أشجار الجنّة)، والعمل (الوصیّة بأن یحرث األرض)، وفوق كل ذلك: الجماعة 

.24-2:18(ھبة شخص آخر یشبھھ) تكوین 

ولكن، من خالل عصیان آدم وحواء، دخلت الخطیئة إلى العالم. وتفاقم ذلك عندما رفض 
). في المخطط اإللھي، 9-11:1اإلنسان أن یقبل وضعھ كمخلوٍق في واقعة برج بابل (تكوین 

، ولكن اإلنسانیة أصبحت منقسمة وأدارت نفسھاالكلماتوكان لجمیع الشعوب "لغةً واحدة" 
أرسل رجاالً ونساًء لیقودوننا على طریق ولكن هللا القدیر لم یتخلى عنّا أبدًا؛ فقدھا.ظھرھا لخالق

البّر حتى نحیا بسالم، وتناغم، وحب، وتفاھم، الخ.. بین بعضنا البعض. 

إن مھمة نشر السالم، والتناغم، والحب، والتفاھم، الخ.. تقع على عاتق كّل واحد منّا. الجوانب 
احات حیث یمكننا أن نجعل من "بناء الجسور بین انقساماتنا" أمًرا ملموًسا التالیة ھي المس

فنُحرز بذلك السالم:

في العائلة، یجب على األھل أن یعلّموا أوالدھم أن یرحموا ویغفروا:-1

سنة 19سنة (33منصبي السابق حیث أمضیت أكثر من ، تركتُ 2016تشرین الثاني 30في 
على مطرانیة إیزابیال دي باسیالن)، وتولیُت منصب رئیس األساقفة في أسقفًا 14كاھنًا، و

، كانت مكانًا آمنًا، حیث یعیش 1972مطرانیة أوزامیس. أذكر ذلك أن باسیالن، قبل عام 
المسیحیون والمسلمون مع بعض بتناغم. ولكن، عندما أتى المسلمون المتشدّدون من أفغانستان 

وعلّموا المسلمین أن یكرھوا المسیحیین، أصبحت العالقة بین ناتإلى باسیالن في بدایة الثمانی
اآلن، أصبح التحّزب أكثر حدّة بسبب التجارب المؤلمة الّتي أدّت المسلمین والمسیحیین سیّئة.

من یرتاب المسلمون والمسیحیون كالھما . تقُع باسیالن في مینداناو حیث إلى القتل المتبادل
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یتوقف. والشفاء ممكن عندما یبدأ األھل، من المسلمین على ذلك أنالبعض. مبعضھ
والمسیحیین، بسرد قصٍص على أوالدھم عن كیف كانوا یعیشون في الماضي في وقت السالم، 

یتلقّى أفكاره التأسیسیّة والرحمة، والحب والمغفرة في وسط الجماعة. علینا أن نتذّكر أن الطفل 
ففي العائلة یتعلّم الطفل معنى أن یُِحب وأن ائلة.األولى بخصوص الحقیقیة والصالح في الع

روابط السالم والتناغم عوًضا عن یَُحب. على األھل أن یخبروا أوالدھم قصًصا عن كیفیة تقویة 
القصص الّتي تُشِعل الكراھیة واالنتقام. األمل كبیر في إمكانیة بناء الجسور بین انقسامنا 

من خالل حیاتھم، أمام أوالدھم، الرحمة، المغفرة، الحب، والوصول إلى السالم إذا أظھر األھل 
االحترام، التناغم، التفاھم، التعاون والوحدة.

األعمال جانب آخر بامكانھ بناء الجسور بین انقسامنا وتحقیق السالم للعالم ھو من خالل -2
:اللطفأعمال والخیریة

التواصل ِلمدّ ید أعماقنا توجد الفطرة للمساعدة ولماذا ال یكون اللطف طریقتنا في الحیاة؟  في 
منّا االنتظار، وإال سنكون عرضة المساعدة. في أعماق ذاتنا یوجد أیًضا صوٌت خافت یطلب 

للمساءلة في حال وجود مشاكل.

في ماراوي، الناو دیل سور، مینداناو، الفلیبین، أرادت جماعة الماوتي (الموالیة لداعش) أن 
تم إعالن الحكم من مینداناو وذلك القسمسالمیة ونتیجة لذلك لدینا الحرب في تؤّسس دولة إ

عة الماوتي جمالسقط.2017كانون األّول 31تّى ح2017أیار 23العسكري ھناك من 
كما ومات أیًضا المدنیون في ھذه الحرب. لجیش الفلیبیني.وكذلك لمن الضحایاعدیداالرھابیة ال

وقع بعض التالمیذ تحت الحصار ألنّھا كانت فترة التسجیل ، 2017أیار 23عندما بدأت، في 
في المدارس. أحد التالمیذ المسیحیین، وفي مقابلة على وسائل اإلعالم، شكر تلمیذًا مسلًما ألنّھ 

تلمیذ المسیحي:َحماه وخلّصھ/أنقذه أثناء تلك العملیة. قال ال

"أشكر هللا أنّني حّي. وھذا ألّن هللا استخدم تلمیذًا مسلًما لیحمیني وینقذني من جماعة الماوتي 
االرھابیة. من دون مساعدتھ، لكنت میتًا اآلن."

بالتقدیر.دائًما تحظىخیریةعمال الاألندرك ھنا بأن أعمال اللطف أو 
Og(أوغ ماندینوھذه نصیحة أحد الكتّاب  Mandino(:

بدًءا من الیوم، عامل جمیع الّذین تلتقي بھم كما لو أنّھم سیموتون في منتصف اللیل. امنحھم "
جمیعًا كّل العنایة، اللطف والتفاھم الّذین یمكنك أن تستجمعھم، وافعل ذلك من دون أن تفّكر 

."بأیة مكافأة. وھكذا لن تبقى حیاتك أبًدا كما كانت في السابق
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؟ إن أعمال اللطف یمكنھا األعمال الخیریةال یكون اللطف طریقتنا في الحیاة؟ لماذا تأجیل لماذا 
أن تبني الجسور بین انقسامنا وبذلك نستطیع تحقیق السالم.

الحوار-3

بعبارة ھذه النقطة مھمة جدًا في بناء الجسور بین االنقسامات وفي تحقیق السالم في العالم. 
ال الحوار. فنحن بحاجة ألن نستمع لآلخرین ونسمح للعقل أن یحكم فینا.أخرى، الحاجة إلى 

یجب أن نصبح عاطفیین وال یجب أن نسمح أبدًا للعواطف بأن تسود. عندما نتكلّم، علینا بأن 
ال یجب أن نحكم على اآلخرین ُمسبقًا. فال یجب أن یشعر جانبًا.حیّزاتنفتح ذواتنا ونضع الت

كن باألحرى یجب أن یشعر المرء بأنّھ على قدم المساواة مع اآلخرین. فإّن أنّھ أفضل ولبأحدًا
یُعیق الحوار؛ والمساواة تخدم كأساٍس للحوار.الشعور بالتفّوق

ال تدعوا الذكریات المؤلمة تبقى موجودة في َوْعینا. فإذا لم یتم شفاء الذكریات المؤلمة، لن 
نستطیع أبدًا المشاركة في الحوار.

اسیالن، أغلبیة الكنھة یقبلون بالمبدأ الحاجة للحوار ولكن قلبھم یرفض القیام بھ. وذلك ألّن في ب
، تم 2017تموز 20مؤخًرا، في قطع رؤوس المحتجزین من قِبل "أبو سیّاف" ما زال مستمًرا. 

، تّم قطع رؤؤسھم. إّن الفدیةكاثولیك ومن ثّم، ألنّھم لم یستطیعوا دفع مزارعین7خطف 
االكلیروس في باسیالن مع الحوار ولكن قلبھم یرفض القیام بھ. الحوار مھم جدًا في بناء 

الجسور بین االنقسامات وتحقیق السالم.

أن نكون غفورین ورحومین-4

لقد اختبر الجمیع التعرض لألذى من قِبل شخٍص آخر. ھذا شيء طبیعي خالل تعاملنا مع 
إن لم نستطع أن نغفر فھذا .یمورحمتسامحنتحلى بقلٍب ، یجب أن مع ذلكبعضنا البعض. و

، نحن بحاجة أن نمتلك قلبًا بكل تأكیدیؤدّي للكراھیة حیث قد یبدأ الشخص بالتخطیط لالنتقام. 
متسامحاً ورحیًما.

."قلیٌل من الرحمة یجعل العالم أقل قساوة وأكثر عدالً یقول البابا فرنسیس: "

ولكن أن نغفر فھذا أمٌر مقدّس. إّن قلب عندما نغفر لمن أساء إلینا.حمقىقد یظن الناس بأنّنا 
ھذه إحدى إذا ُكنّا رحومین وغفورین. نفوز بالثقة الرحمة والمغفرة. یمكننا أن یتعلّق باالنجیل 

الطرق لبناء الجسور بین انقساماتنا وتحقیق السالم في العالم.
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االنقسامات وتحقیق السالم في العالم ھو عندما جانب آخر من جوانب بناء الجسور بین-5
نقبل اختالفات اآلخرین.

تُشّجع ُطُرقنا شخص فرید من نوعھ. لدینا أشكال تعبیر عن الحیاة فریدة من نوعھا. طالما كلّ 
الصداقة والتناغم، ال یجب أن نخجل من أن نُقدّم أنفسنا لآلخرین، ونقبلھم ونمنحھم األھمیة.

نُشارك ونُساھم بفعالیة في نشاطات المنظمات الّتي تُرّوج للسالم. أنّھ یجب علینا أن وأختم قائالً 
حتى لو واجھتنا العوائق ونحن نقوم بذلك، علینا أن نستمر. وفي الوقت نفسھ، نصلّي � القدیر 

لیمنحنا السالم.

انح السالم! إنّھ إنّھ "رئیس السالم" ومعلى الصالة. رتكزةیجب أن تكون نشاطاتنا وجھودنا م
إذا إلھ السالم! كّل جھودنا لن تؤول إلى شيء إذا لم نكن راسخین في هللا القدیر. علینا أن نصلّي! 

قمنا بكل شيء، فلنرفع إذًا ھذا األمر � القدیر. فلنقم بالجزء المطلوب منّا والقدیر سیباركھ. 

یجب أن یبدأ، كّل ما قلتھ، من داخل ذاتنا. اسمحوا لي أن أخبركم ھذه القصة: 

أردُت أن أُغیّر العالم
ب.م.1100الكاتب: راھب مجھول، 

"عندما كنُت شابًا، أردُت أن أُغیّر العالم.
.دولتيوجدت أنّھ من الصعب تغییر العالم، فحاولت تغییر 

ر دولتي، بدأُت بالتركیز على بلدتي. لم أستطع تغییر بلدتي، عندما وجدُت أنّني ال أستطیع تغیی
وبعد أن كبرت حاولت تغییر عائلتي.

درك أنّھ لو أنّني أُ ،اآلن، وأنا شیخ، أُدرك أن الشيء الوحید الّذي یمكنني تغییره ھو ذاتي، وفجأة
أحدثنا أثًرا في بلدتي. عائلتي وأنا ُكنّافي عائلتي. حدثُت أثًراغیّرت ذاتي منذ زمن بعید، لكنُت أ

بالفعل."وھم بدورھم لكانوا أحدثوا أثًرا في دولتي، وكنت غیّرُت العالم

إخوتي وأخواتي، دعونا نساھم بشيء لبناء الجسور بین االنقسامات وتحقیق السالم. على ذلك 
أن یبدأ في داخلنا.


