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Hi ha molt en el nostre món ara mateix que està empenyent-nos cap 

a la divisió. Conflictes a tot el món - conflictes entre persones de 

nacionalitats diferents, religions, i cultures – ens conviden a escollir 

bàndols i a congregar-nos al voltant de perspectives polítiques o 

ideològiques en contra aquells amb perspectives diferents. 

A la Iniciativa de les Religions Unides (IRU-URI), la nostra feina és 

per unir persones de creences diferents, perspectives, i opinions 

creant ponts entre aquestes diferències a través de diàleg, de 

manera que es pugui treballar junts per solucionar reptes locals i 

globals. La feina d'unir les persones implica crear espais de diàleg - 

sovint un diàleg difícil - on les persones lliurement poden portar els 

seus desacords, aprofundir la seva mútua comprensió  i descobrir 

junts les solucions. 

Hi ha una diferència entre desacord i divisió. El desacord descriu 

l'encontre de persones amb opinions o perspectives diferents en què

hi ha una manca de consens. El desacord es compromet més a favor 

del diàleg que busca entendre  l'altre, i d’un procés de reconciliació 

en què solucions que es poden acordar mútuament són descobertes 

a través del compromís. La divisió descriu un estat de separació 

entre persones que han deixat de comprometre’s en un diàleg i en 

un procés de reconciliació. 

Germans i germanes estimades d'URI,



A la IRU, la unitat inclou el desacord. Deixeu-m’ho dir un altre 

cop: a la IRU, la unitat inclou el desacord. Mentre molts 

polítics arreu del món promouen habitualment divisions  en 

una estratègia de “divideix i guanyaràs” usant el seu poder al

servei de la seva agenda, a la IRU, “ens unim per construir 

llocs segurs per a la resolució de conflicte, per a la guarició 

de velles ferides i per a la reconciliació” Mentre algunes 

parts enfrontades usen la violència per promoure la seva 

causa, a la IRU “ens unim per utilitzar els nostres recursos 

combinats per la no violència l’acció compassiva, per 

despertar les nostres veritats més profundes, i per 

manifestar amor i justícia entre tota vida en la nostra

comunitat que és la Terra.” 

A la IRU, som una comunitat de persones de moltes creences 

i experiències diferents, que comprometem les nostres 

diferències de maneres constructives de manera que ens 

permetin descobrir  veritats que anteriorment ens eren 

desconegudes. Pel rebuig de participar en la divisió 

promoguda arreu del món i mitjançant el compromís en el 

diàleg sobre les nostres diferències i desacords, estem 

oferint al món una alternativa al conflicte violent i un camí 

cap a la pau , la justícia i la guarició de les velles ferides. 

Benediccions en aquesta valenta tasca que feu. 

En pau... 

El Rev. Victor H. Kazanjian, Jr. 
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