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 رسالة من اللجنة التنفيذيّة لشركة الكنائس الـُمصَلحة يف العامل

 كوراي اجلنوبّية  –، ِسيول 2018
 

ْقِضي بـَْْيَ ُشُعوٍب َكِثريِيَن.   فَـيـَ
 يـُْنِصُف ألَُمٍم َقِويٍَّة بَِعيَدٍة، 

ُعوَن ُسُيوفَـُهْم ِسَكًكا،   فَـَيْطبـَ
 َورَِماَحُهْم َمَناِجَل. 

ًفا،   اَل تـَْرَفُع أُمٌَّة َعَلى أُمٍَّة َسيـْ
َعلَُّموَن اْْلَْرَب يف َما بـَْعدُ   .َواَل يـَتـَ

 (3: 4)ميخا 
 
كوراي   –، يف ِسيول 1اللجنة التنفيذيّة لشركة الكنائس الـُمصَلحة يف العامل اجتمعت 

اجلنوبّية، مع شركاء مسكونيني، حتت شعار "من احلياة، ألجل احلياة: نغّّي ونصاحل وجنّدد"، 
. أثناء اجتماع اللجنة التنفيذيّة متّتعنا 2018بني العاشر والسادس عَشر من أاير/مايو 

 بضيافة الكنائس الكوريّة األعضاء، واغتنينا بروعة ثرائهم الروحي.
 

يف حلظة اترخيية مصّييّة تلوح يف األفق عندها حماوالٌت حنو السالم اجتمعنا يف كوراي 
الكنيسة املشيخّية  –واملصاحلة وإعادة توحيد الشطرين. وكانت كنيستاان العضوان 

يف كوراي والكنيسة املشيخّية يف مجهوريّة كوراي، جنباً إىل جنب مع جملس كنائس  
هورية كوراي الدميقراطّية الشعبّية، قد كوراي الوطين واالحتاد املسيحي الكوري يف مج
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بذلت جهوداً مضنية من أجل السالم يف شبه اجلزيرة الكوريّة، واليت نرى هلا أماًل  
حاًل وسطاً بني الوالايت  1945كبّياً. لقد مّثل تقسيُم الدولة الكوريّة يف العام 

 من أجل الذيناملّتحدة واالحتاد السوفيييت على أساس اتفاق تكتيكيٍّّ قصّي األمد 
 

 كانوا يعانون قساوة االحتالل الياابين، وليس على أساس رؤية اسرتاتيجّية طويلة األجل.
 

على كل حال، يفتح إعالن "ابن مون دجوم" للسالم والرخاء وتوحيد شبه اجلزيرة الكوريّة، 
، إمكانيَة معاهدة سالم جديدة حتّل حملَّ معاهدة الفصل بني 27/4/2018الصادر يف 

القوات واملنطقة املنزوعة من السالح، وتتضّمن خلوَّ شبه اجلزيرة من السالح النووي، مع 
فمن زاوية عمل هللا الل السالم وإعادة توحيد شبه اجلزيرة الكوريّة. خطوات ابجتاه إح

اخلالصي يف العامل، يّتضح أّن تقسيم شبه اجلزيرة الكوريّة ليس هناية املطاف ابلنسبة للشعب 
، وأبّن رب والعنف والتسّلحالكوري؛ وتبنّي جتربُة شبه اجلزيرة أنّه ميكن التغّلُب على احل

 .زرع بذور الصراع لن يفلح استثمار املصاحل يف
 

رحلة السالم يف السياق الكوري غنّيٌة إبحياءاهتا. أثناء اجتماعاتنا كنا نتابع ما جيري يف العامل 
األوسع. لذا، ندعو شركة الكنائس الـُمصَلحة يف العامل إىل الصالة من أجل هذه األوضاع 

 راي الشمالّية والوالايت املّتحدة.ومناصرهتا، خصوصاً من أجل جناح القّمة املرتَقَبة بني كو 
 

كوننا جسماً مسكونياً، فإننا نتقّدم من الرعااي املتضّررة من أعمال التفجّي اليت حدثت يف 
شركة بعميق تعازينا، مبا فيه كنيسة ديبونيغورو اليت هي عضو يف  إندونيسيا –سورااباي 

الغ األسى واالهتمام األخبار عن . كما تنامت إىل مسامعنا ببالكنائس الـُمصَلحة يف العامل
 الضحااي 
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الفلسطينيني الذي سقطوا بـَُعيَد نقل الوالايت املّتحدة لسفارهتا إىل القدس. إننا نصبو إىل 
جهدٍّ دويّل يتصدى هلذه احلقيقة املؤملة، ويعمل ابجتاه السالم العادل. نصّلي من أجل 

األمل حول العامل. بشكل خاّص اجملتمعات اليت تعيش يف قلب العنف واخلوف وانقطاع 
نفّكر بكينيا وسورية والربازيل وفنزويال وكولومبيا، ونرفع الصالة من أجل كل أوالد هللا 

 املتأّلمني.
 

نلتزم ابلصالة يف تضامنٍّ متماسك من أجل كّل الذين هم ِعرضة آلاثر احلروب والظلم،  
ندرك أّن الطريق إىل العدالة طويٌل،  كيما تُنَبُذ البغضاُء، وينقطُع االستقطاُب والعنف. حنن

لشركة الكنائس كلجنة تنفيذيّة   –وأنه ليس من السهولة َسلُك دروِب السالم؛ لكننا 
ندعو كلَّ كنائسنا األعضاء لتعيش يف إطاعة هللا، ربِّ احلياة، وتلتزَم  – الـُمصَلحة يف العامل

تزم ابلسعي للتحّرك من احلياة ألجل ابلعمل لتغيّي العامل إىل ِملء احلياة جلميع البشر. نل
ين ومصاحِلني وجمدِّدين.  احلياة، ُمَغّيِّ

___________________ 
اديّة ّية مشيخّية ومصّلحة ومّتحدة واحترع 233مليون مسيحي من  100شركة الكنائس الـُمصلحة يف العامل  تضمّ  1
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