الرسالة الرعائية
بمنـاسبة الـيوم التضـامن ّـي األنـطاك ّـي
المق ّـرر في  51أيـلول 3152
مـن أجـل دعـم العمـل اإلغـاث ّـي واإلنسـان ّـي

برحمة اهلل تعالى
يوحنا العاشر
بطريرك أنطاكية وسائر المشرق
العـطاء معيـار انتسـابنا إلى ملكـوت السـموات
"إن فعلتم هذا بأحد إخوتي هؤالء الصغار ...فبـي فعلتموه"

(مت )01 :31

األنطاكي املق ّدس يوم اخلامس عشر من أيلول للعام احلايل يوماً تضامنيّاً بني كافّة
لقد ح ّدد اجملمع
ّ
اإلغاثي واإلنساينّ الذي
األنطاكي ،وطناً وانتشاراً ،من أجل دعم العمل
الكرسي
الرعايا يف ربوع
ّ
ّ
ّ
قامت وتقوم به بطريركيّة أنطاكية وسائر املشرق للروم األرثوذكس بالتعاون مع جهات دوليّة وحكوميّة
كل
وكنسيّة ومدنيّة .فإ ّن حجم املآسي واآلالم اليت عصفت ،وال تـزال ،بأبنائنا وإخوتنا يف سوريا يفوق ّ
وصف ،واالمكانيّات املتوفّرة حمدودة ،ال تكفي لتغطية إالّ جزء يسي من احلاجات الفعليّة ،الضروريّة
واألساسيّة للحياة ،نعين بذلك توفي املأكل واملشرب والكساء والدواء والطبابة والسكن حب ّدها األدىن.

حنن نؤمن أ ّن اهلل حبانا الوجود واحلياة ومل يطلب منّا بدالً عن هذه العطيّة الثمينة .سخى علينا
بكل معىن
سخاء يليق باخلالق وحده ،إذ منحنا اخليات اليت نتمتّع هبا حىت تكون حياتنا ملوكيّة ّ
احلق ،وبإرادتنا اخرتنا االبتعاد عن النعمة ،فصار واقعنا جمبوالً باألمل واملرض
الكلمة .إالّ أنّنا شردنا عن ّ
الشر واملوت.
و ّ
هو نفسه مل ينأ عن هذا الواقع اجلديد ،بل أرسل ابنه الوحيد ليعيش معنا كواحد منّا ،مقيم بيننا،

احلق ،ويعلّمنا استخدام حريّتنا،
ويعرفنا على ّ
ليعيدنا عن شرودنا ،ويني عتمتنا ،ويرشدنا إىل احلياةّ ،
ويضمد جراحنا ،وحييي نفوسنا ،ويغفر خطايانا ،ومينحنا غبطته السماويّة.
ّ
لقد شاركنا احلياة االنسانيّة ببساطة ما بعدها بساطة ،دون تكلّف :رافق أرملة نائني يف تأبني
وحيدها ،وأقامه حيّاً؛ فتّش عن النازفة ال ّدم وصرفها مربؤة النفس واجلسد؛ علّم تالميذه أن يشاركوا مبا
لديهم من اخلبز والسمك اجلموع اليت سارت وراءه ويطعموها بأيديهم؛ فحص إميان املرأة الكنعانيّة
تأخر على
تصرف قائد املئة بشأن شفاء خادمه؛ ّ
ووهبها مرادها بعد أن عظّم إمياهنا؛ وضع نفسه ب ّ
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صديقه املريض لعازر لكنّه أعاده حيّاً إىل أختيه مرمي ومرتا؛ اقرتب وملس عاهات األعمى واملمسوس
واألبرص وصاحب اليد اليابسة وصرف اجلميع معاىف يف الروح واجلسد معاً.
حنب اهلل عن طريق
لكل معاناتنا ،وهي وصيّة احملبّة :أن ّ
لكنّه ترك لنا وصيّة هي خية الوصايا ،حالً ّ
حمبّة أخينا وقريبنا ،ذاك الذي اجنبل معنا يف هذه االنسانيّة اليت تتطاول عليها الشرور ،وتدمى بآالم
حنن صانعوها ،عن معرفة وعن جهل ،بسبب من أنانيّتنا ومصاحلنا ،سواء كنّا أفراداً أم مجاعات أم
دوالً.
مل ِ
نقر بفضل .ال بل
الرب بشيء لذاته؛ مل يطلب أن نق ّدم له تكرمياً أو ّ
يوص ّ
نعرب عن امتنان أو ّ
اقتبل من أيادينا عذاباً ،ومسع منّا سباباً ،ولقي منّا عتاباً وتعنيفاً ،واحتمل منّا النكران واخليانة ،واقتبل
السياط واهلزء والصلب.

لكنّه كان صارماً عندما أوصانا بالقريب ،فقد وضعه معياراً النتسابنا إىل ملكوت السموات .أوصانا
أن تقرتن عبادتنا خبدمة القريب ،وجعل حمبّة الضعيف واحملتاج وخدمتهما مساويةً يف الكرامة خلدمته
َّ
السامري يني ضمائرنا وحي ّفز نوايانا يف اجتاه
كماشة :من جهة ،مثل
هو .لقد وضعنا بني فكي ّ
ّ
التضامن مع أخينا احملتاج باالقرتاب منه واالعتناء به؛ ومن جهة أخرى ،مثل الدينونة األخية يضعنا
أمام حتديد حياتنا األبديّة منذ اآلن ،إذا ما صممنا آذاننا عن صوت احملتاج ،أو أغلقنا عيوننا عن رؤية
حتسس آالم أخينا ،أو ألــهينا عقلنا
املعاناة ،أو كتّفنا أيادينا عن م ّدها إىل القريب ،أو أشحنا بقلبنا عن ّ
بغي اخلدمة واملساعدة.
املشردين واملرضى واجلرحى
إ ّن صمود الشرحية الكربى من أبنائنا اليوم ،من
املتضررين واملعوزين و ّ
ّ
كل اإلخوة ،امليسورين وغي امليسورين ،ليس
والعاطلني عن العمل ،ال ميكن أن
ّ
يستمر من دون دعم ّ
فقط بفلس األرملة ،وإمنا مبا أوتينا من حمبة فاعلة ،ترتجم على أرض الواقع التفاتاً حسيّاً وعمليّاً مع من
جار عليه الزمن خبسارة وظيفة ،أو مسكن ،أو أحبّة ،أو معيل ،إخل.

مل يفتأ اهلل عن م ّد يده لنا يف بؤسنا وأعاننا وشفانا وأنقذنا .أفال من ّد يدنا حنن بدورنا ألخينا؟ هناك
من يقوم بذلك يوميّاً على أرض الواقع ،لكنّهم حيتاجون اليوم من الذين يعيشون جغرافيّاً بعيداً عن
يعربوا عن مشاركتهم بعطاء جيودون به على كنيستهم ،ويرسل إىل البطريركية لدعم
هذا الواقع ،أن ّ
اجلهود اليت تقوم هبا على هذا الصعيد.
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أوتيت من حمبّة وعزم وامتنان ،أن تك ِرموا أخاكم لكي تكرموا من اهلل.
الكنيسة اليوم تدعوكم ،مبا
ـ
األخوة والتضامن واملؤازرة.
القلب اجلريح ينادي قلبكم الكرمي و ّ
احملب واملعطاء ،أينما وجدمت ،لتم ّدوا يد ّ
جودوا مبا جاد به اخلالق عليكم من خيات ال توصف وإحسانات ال حتصى؛ اسعوا يف س ّد حاجات
أهاليكم؛ كونوا تعزيتهم .هم آباؤكم يف أكرم وأمثن ما عندكم :اإلميان؛ فبادلوهم مبا هو أدىن:
ِمبساتمتكم وسخائكم.
السماوي .آمني.
الرب أعمالكم وأكثر مثار إحساناتكم يف ملكوته
أال بارك ّ
ّ
صدر عن مقامنا البطريركي يف دمشق.
بتاريخ السادس من آب .3102
يوحنا العاشر
بطريرك أنطاكية وسائر المشرق
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