
 روح ماردين

هو اسم حضارة قديمة خدمت كمسكن لحقيقة الحياة وحياة  - قواعد افتراضية للطبقة التاريخية -ماردين 

 .الحقيقة

ى من األنانية ، مع حب الحقيقة ، حب السالم ، وحب الحياة. اسم الحضارة هي اسم لقاء العقل ، المنق  

 .للتطور الداخلي للتنوير وعن طريق ذلك التنوير ، تحقيق انحدار جديد

تحد في القيم العالمية. تات متنوعة ، فهناك حضارة واحدة. حتى لو كانت هناك معتقدات متنوعة وثقاف

 .وتتكون من التأثيرات الثقافية المتبادلة للشرق والغرب. إنها التراث المشترك للبشرية

الحياة ، وتحقيق ، وتطوير ، قبول الوجود ، وإضفاء حيوية أكبر على  )سباق( إن الحضارة هي ماراثون

وخدمة. إنه حب الوصول إلى روح الحقيقة وحقيقة الحياة. إنه شغف لتحية البشر والطبيعة وكل الوجود 

 .بتحية صادقة

ليس للحضارة غرائز مدمرة ألنها تنبع من روح الخالق. إنه يولد باستمرار ، ويعطي الحياة ، ويطور 

 .ويسبب النمو

 .هي رحم مثمر بعمق تاريخي ثقافي روحي ،طورعابدين  في ذلك منطقةإن روح ماردين ، بما 

 .للحضارة )السب اقين( روح ماردين هي إرث مشترك ، تأخذ مكانها بين المتسابقين األماميين

حتاج ماردين إلى مزيد من تعضوية بعضها البعض في وعي صادق. يجب أن تواجه أبعاد هذه الروح ال

. ستحدد ظروف الطريق ، انب في العمل الفكري"وجاللحب واإلخالص هما أصعب ، "االتنوير وفقًا للقول 

ً جنب  .إلى جنب مع األساليب واإلجراءات الجديدة ، كيفية ظهور هذا التنوير ا

ضمن المعاني الحالية لمصطلح  "الجديد"الشيء األساسي هو حماية حياة وكرامة البشر ، وبالتالي إيجاد 

. إذا تمكنت ماردين من تطوير نفسها الجديدة من خالل إنشاء خطاب جديد ، فقد يكون هناك أفق "النمو"

 .والعوائق التي نواجهها في بعض المناطق العقباتونقطة انطالق من 

 .إن روح ماردين متعددة األبعاد ، ولديها العديد من األوردة ، ودقيقة للغاية في الفروق الدقيقة التي تحملها

المتعددة الذي أوصل هذه الروح إلى  الثقافاتماق التاريخ حتى يومنا هذا ، داخل حوض مستجمعات من أع

 .الوجود ، كانت هناك معتقدات مختلفة ، وتركيبات عرقية متنوعة ، وثقافات متنوعة وتقاليد روحية متنوعة

المختلفة التآزر ، نمت روح  في الفترات التي أحدثت فيها األبعاد المختلفة لماردين وهياكلها االجتماعية

 .إيجابية للحياة اً ن قوية وأضافت قيمماردي



ومع ذلك ، عندما فُقد التناغم والتآزر بين العناصر الرئيسية التي ولدت هذه الروح ، عانت ماردين من 

 .التفتت واالنحالل االجتماعي

يجب أن نتعمق في الحكمة التاريخية ر أنفسنا روحياً ، طوأن نأنفسنا بشكل أعمق ، و أن نمد نلذلك من أجل 

لماردين. إن الرغبة الجادة في تجديد قيمنا البشرية تجبرنا على خفض دالء النحاس الخاصة بنا إلى هذا 

العمق ، وبعد سحبها مرة أخرى إلى حديقتنا ، لصب المعاني القديمة والجديدة مع إحساس بالتناسب حول 

 .نباتاتنا وأشجارنا العطشى

 .والثروات بالغنىلتراث السرياني ، فإن روح ماردين تعني فتح صندوق كنز مغلق مليء بالنسبة ل

 . في الواقع هذا يعني الروح الخصبة والواضحة والعميقة لبالد الرافدين )بيثطورعابدينيعني روح 

 (.رينهن

الشاملة لألدب واألخالق هذه الروح تعني مهارة فنية. إنها تنمية بشرية. إنها تعددية اجتماعية. إنها الروح 

نوع اإلخالص الذي يقف مع الناس في آالمهم ومشاكلهم. إنها خدمة القيم التي  -المزروعة. إنها روح الوالء 

 .ال يجب أن تتغير وسط التغيرات الحياتية

 لتعم، والتي دير مار كبرئيل ودير الزعفران بالنسبة لي ، فإن روح ماردين هي الروح التي أنشأت األديرة

الكثير لمساعدة ماردين في جهودها من أجل أن تكون معروفة. إنها الروح التي تتطابق مع مديات. إنها 

م في مديات ، ودير القديس يعقوب هوودير القديسين هوبيل وأبرو العذراءودير حاح الروح التي يقيم فيها 

 ادب ي.ب في القرنيودير القديس يعقوب  اراباليخفي  يلك، ودير القديس م صالح

تلفظ بالجيم المصرية(  ،)طور إيزال( جبل األزل )باجوك إنها االبتسامات التي أعطتها الرؤى المدفونة في

حنا يو للمطرانللعالم المتحضر. إنها روح التحية والتفاهم مدرسة نصيبين القديمة. إنها روح الشعور 

 .دولباني

الروح القادرة على مواجهة المعاملة والمشاكل  أبعد من هذه األشياء ، بالنسبة لي فإن روح ماردين هي

دالظالمة. إنها الروح التي ال   .الطغيان. ألنها روح تنافس في إطار المساعدة والتعاون المتبادلين تمج 

إنها روح هادئة ال تخدم التفوق أو االستغالل أو الغطرسة ، ولكنها باألحرى تتعدى الحكم المطلق 

التي فع العبودية. إنها روح ال تتغذى على ضعف اإلنسان وتناقضاته ، الشخصي. إنها روح تقدس دوا

 .الواسع والبسيط والمعانق اعالمه

 .بالنسبة لنا ، فإن روح ماردين هي روح تعطي قيمة لألخالق واألقليات االجتماعية



والضيوف بشكل جيد. إنها الروح التي تعطي الطعام للجياع والماء للعطش  الغرباءإنها روح استضافة 

 .المرضى والمحتجزين )تفتقد( وتساعد الفقراء. إنها الروح التي تزور

ون معنى للحياة ، ويساعدون بعضهم ون الشباب للمستقبل ، ويعطين يعد  إنها روح تمنح القوة ألولئك الذ

 .البعض

بمشاعر اللطف  وءلمم -تعني روح ماردين أن تكون من محبي الحياة والسالم باختصار ، بالنسبة لي ، 

 .والضمير

العقل / الذكاء ماردين مثل القلب. عندما يتحد القلب والفكر ، يتنفس االتحاد الروح في الحياة. ألنه في حياة 

ً تنفيذي اً ، يلعب القلب دور  .ا

في منطقة ماردين ،  الذي تلقى ثقافته أدب )ثقافة(ل ، وهو رج (373-303)ولهذا السبب قال القديس أفرام 

 "."امسك بأفكارك وأرسلها إلى قلبك

قدم له ي. "محبة هللا واإلنسان"لى قائمة بقي الفرد عي،  اهالرحمة والعطف. بالضمير الذي رعالقلب مكان 

 .سلم الصعود

فرح بهذه األفكار من أجل أمل جديد وتوقعات جديدة وحلول عقالنية تخلق اإلثارة. الفرح األكبر هو أن أأن 

 كي أكونالمنطقة. على وجه الخصوص ، بالسالم واالستقرار الذي طال انتظاره لألمة و ديسع أن أكون

 .اتيبتهاج بالفرص الجديدة التي قد تولد لماردين ، تضيف قوة لفرح حياالعلى  قادر

بتي والتماسي أمام هللا هو أن الناس والمؤسسات ينظرون إلى أدوارهم في الحياة كما لو كانوا اأعظم رغمن 

أعضاء مختلفة من نفس الكائن الحي ، وأنهم يخدمون ، وأنهم يعززون نضجهم االجتماعي الخاص ووعيهم 

 كونهم )نحن(.ب

ومعتقداتهم وآمالهم وخالفاتهم ، تأخذ الحياة معنى. ألنه عندما يخلق الناس التآزر ، مع حبهم ومعرفتهم 

 .ج الديمقراطيويتعزز النضو

بالطبع ال يمكننا أن ننسى أنه في هذا العالم ال يوجد انتماء كامل أو ملكية. األشياء التي نعتقد أنها ملكنا ، في 

ولهذا السبب أقول إننا  غمضة عين ، يمكن أن تخرج عن حياتنا. ثم نبقى وجها لوجه مع خسائرنا وأحزاننا.

 .نحن قد أتينا إلى العالم إلكمال بعضنا البعض في الحب واالحترام وبناء بعضنا البعض

ً ى اتخاذ خطواتنا بعناية ، وإدراكنحن بحاجة إل لكل هذا. نحن بحاجة إلى بذل جهد للوفاء بمسؤولياتنا ،  اً تام ا

 .المتبادلدون أن ننسى أن الحياة تستمر فقط على مبدأ التفاني 



حن عندما نفتح أبواب قلوبنا للحوارات المتبادلة ، فإننا ننقذ من التحامل والتكيف الذاتي السلبي ، والمشاكل. ن

 .نزلق من مونولوجاتنا. ومن أجل الهدوء والسالم ، يجب أن تكون روحنا هي مديرة جسمنان

ين يجدون اخلية. ألن األشخاص الذنحن بحاجة إلى تطوير قدرتنا على إجراء تقييمات حول التنمية الد

ً أنفسهم المتنامية داخلي ذات يجدون هويتهم في الوجود ، في حين أن أولئك الذين ال يستطيعون اكتشاف ال ا

ً قالروحية ، يحددون هويتهم وف  .لما يمتلكونه ا

إنها في روح االستقرار والهدوء ال يوجد في الطموح للقيام بكل ما نريد. وجدت في الحرية واألصالة. 

 .ضبط النفس. إنه يتصرف بمسؤولية وإنتاجية

، وربط الجروح على المستوى العالمي واإلقليمي ، مع  مع صالة من أجل إزالة كل الظلم ، وتخفيف اآلالم

التيارات القلبية والفكرية الصحيحة، عن طريق تغيير نموذجنا، أتمنى لجميع المؤسسات والمنظمات التي 

 .ماردين والنجاح تخدم مستقبل صحة

 .روح ماردين هي ميراث يجب االحتفاظ به ونقله

 .في هذه الحالة ، تزدهر هذه الروح ، بالحب ، والتعبير عن االحترام ، والوفاء بالمسؤوليات

،  يؤتون ثمارهم"طالما كانت األشجار حية ، فإنها تعطي ثماًرا. أما بالنسبة للناس ، ما داموا كما قيل ، 

 ."على قيد الحياة فإنهم يبقون

  يوسف بغطشملفونو 

 

 


