
للمسيح وش�ود سالم صا���  : واملسلم�ن املسيحي�ن ب�ن ام للعالقات فر�ق

والش�ادة ا��وار ع�� املسلم�ن مع جّيدة عالقات ينّموا ل�ي العالم �� املسيحي�ن مساعدة إ�� ��دف واملسلم�ن املسيحي�ن ب�ن ما  للعالقاتEMM فر�ق

وعدم التوّجس �س�ب ا��واجز من العديد وحيث واملسيحي�ن، املسلم�ن ب�ن ما الصراعات أحيانا تمّزقھ عالم الضيافة. �� وممارسة السالم و�حالل للمسيح،

للمسيح. أمانة ب�ل �ش�د وأن واملسلم�ن، املسيحي�ن ب�ن ما واالح��ام ا��بة جسور جراءة ب�ل يب�� أن عاتقھ ع�� اتخذ الفر�ق �ذا املتبادلة، الثقة

لرغبة وزوجتھ �و  استجاب1988 سنة األوسط. �� والشرق إفر�قيا شمال �� دّول عّدة �� األخ��ة الثالث العقود خالل وتجّول وعمل  درسبر�س: أندر�س

هللا �شكرون متبادل. و�م وتفا�م اح��ام �� السالم جسور بناء غاي��ا املسلم�ن مجموعات ب�ن التعليم خدمة عمل �� ا��نو�ية أمر��ا �� املينونايت كنا�س

إفر�قيا. شمال �� أصدقاء�م من الكث�� حياة �� عاينوه الذي التغي�� ع��

يتمّ�� عالم �� املسيح لسالم ش�ودا ي�ونوا أن خاصة رغبة املتحدة. ل�م الواليات �� وكذلك وكي�يا الصومال �� سنوات لعدة  خدمواش�نك: وغر�س دافيد

ف أستاذ �و واإلديولوجيات. دافيد الديانات بتعدد
ّ
السالم صّناع ل���يع مستمر �ش�ل روحية. �سافرون كُمرشدة تخدم ف�� غر�س أّما كتب؛ لعدة ومؤل

الّسالم. لتحقيق ج�ود�ما �� امل�م الدور دائما والضيافة االستقبال ُحسن واملسيحي�ن.  لعب املسلم�ن ب�ن ما

ربورنمان: جوناثان
ّ
 مع2009 سنة  إ��1999 سنة من خدم واملسلم�ن، املسيحي�ن ب�ن ما العالقات �� ومس�شار الثقافات ب�ن فيما مختّص ومؤّ�ل  مؤط

وكيف املسلمون، بھ يؤمن ما يف�موا أن املسيحي�ن مساعدة خالل من للمسلم�ن محّبتھ عن ليعّ�� التجر�ة �ذه السنغال. أّ�لتھ �� املسلم�ن ب�ن عائلتھ

وا وأينما الب�ت �� وعائلتھ جوناثان املسيح. يتمّ�� مركز�ا مع�م عالقات نبدأ أن يمكن
ّ
املسلم�ن. ج��ا��م مع والصداقة الضيافة بُحسن حل

إ�� عود��ا العائلية. وعند ال��ية الرعاية خالل من املسلمات لل�ساء الدعم  سنة. قّدمت16 حوا�� الوسطى آسيا �� عائل��ا مع  عاشتمارت�ن: ش��يل

حتفاال��ن.ا مختلف �� وشارك��ن بي��ن وعاشت املناطق مختلف �� املسلمات ال�ساء عن بحثت األمر�كية املتحدة الواليات

م أندر�ساإلنجل��ية.  باللغة يتحّدثون  �ل�ممختلفة: لغات 8 يتحّدثون ا��مسة الفر�ق أعضاء
ّ
من والعر�ية والفر�سية، وال���غالية، اإلسبانية، باللغة �عل

م إفر�قيا. دافيد شمال
ّ
م بطالقة. جوناثان السواحلية اللغة يت�ل

ّ
م الولوف. وش��يل ولغة الفر�سية باللغة يت�ل

ّ
الضاري. بلغة تت�ل

للمسيح كش�ود ال��امنا

م بأن بطرس الرسول ) و���يع20-18:28(م�� األمم ��ميع لھ ش�ودا ن�ون بأن املسيح لوصية طاعة
ّ
)،17-8:3بطرس1( واح��ام محّبة ب�ل املسيح عن نت�ل

ولنا للمسيح، أوفّياء دائما نبقى أن نج��د .املسيح �سوع �� هللا ��بنا ال�� واملصا��ة والفداء، والغفران، ا��الص، عن الّسارة لألخبار ش�ودا ن�ون أن فغاي�نا

اختياراتھ. �� ��ص �ل وحّر�ة والثقافة، للكرامة، صادق اح��ام

التالية: لالل��امات تام وفاء �� الش�ادة نقّدم فنحن ل�ذا
وقّيمھ. املسيح روح ونكرم �عكس أن-1
املقّدس. الكتاب أسفار �� بھ املو�� لإلنجيل مخلص�ن نبقى أن-2
ال�شر. جميع نحو العميقة هللا محّبة �شارك أن-3
الّنفوس. و�غي�� ل��ق إعالنھ �� القدس الروح ع�� �عتمد أن-4
والقذف. وا��داع، والتخو�ف، واإلكراه، والفساد، ستعمار،االو العنف، أش�ال �ل نرفض أن-5
املتبادل. والتفا�م وا��وار، السالم، ن�شر أن-6
حولنا. اآلخر�ن لدى ال�� ع��اضاتاالو األسئلة �ل ع�� بروّ�ة ونجيب �ستمع أن-7
م أن ومستعّدين وجّدي�ن، صادق�ن ن�ون أن-8

ّ
وا��ق. العدالة س�يل �� نتأل

أخرى. ومعتقدات ،ولغات ثقافات، من �م الذين  للّناس مح��م�ن جد ن�ون أن-9
اآلخر�ن. سعادة أجل من للت��ية مستعّدين ن�ون أن-10
والعاملية. املسيح) ا��لية جسد (أو الكن�سة بناء أجل من ا���ود نبذل أن-11
وثقافتھ. لغتھ ��ص، ل�ل الفر�دة القيمة ا��د محمل ع�� نأخذ أن-12
ا���ومية. السلطات نح��م أن-13
والعائلة. واألطفال، اآلباء، قيمة عالية مرتبة �� نضع أن-14
ختيار.اال �� ال��صية وحّر�تھ ��ص �ل بكرامة التام ع��افاال-15

أن �و إليھ �س�� ما �ل ألّن الّصالة، �� عتباراال �ع�ن نأخذ�ا و�كذا ��ا، علما أحطتنا إذا ممتّن�ن جد فسن�ون ال��اماتنا، بحسب �ع�ش ال أننا الحظت إذا

.           ُمخلص�ن خّداما نبقى
ّ

�  ]peacemakers@emm.org – emm.org/peacemakers  [


