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االفتتاحية
»َوُدِعَي التَـّالَِميذُ »َمِسيِحيِّيَن« ِفي أَنطَاِكَيَة أَوَّالً«

 )أع 11: 26(

مل تربح أنطاكية أبًدا إال جرًسا رابطًا ثقافات العامل بعضها بالبعض اآلخر. وما تزال كنيسة الله أنطاكية العظمى 

كنيسَة السالم واملحبّة عىل امتداد التاريخ.

لقد انطلق غبطة البطريرك يوحنا العارش، كام بطرس وبولس الرسولنَي وخلفائهام، من أنطاكية إىل القسطنطينيّة 

وروما وقلبه نابٌض حبًّا وسالًما وتواضًعا. انطلق، بدًءا، اىل البطريركية املسكونيّة املتقّدمة يف الكرامة عىل الكرايس 

الرسوليّة األرثوذكسيّة يف زيارة سالميّة، حسب التقليد املتّبع أّن كّل بطريرك جديد يزور الكنائس األرثوذكسيّة. 

ذهب غبطته ووفده لينقل إىل الكنيسة املسكونيّة محبّة أنطاكية وشجونها الكنسيّة العاّمة والخاّصة، وتطلّعها 

إىل الحفاظ عىل وحدة الكنيسة األرثوذكسيّة. وبهذه الروح قصد الكنيسة األخت، روما، ليعرّب أّن املحبّة تعلو عىل 

كّل جرح وتألف القلوب لتكون واحًدا. انطلق، كمعلمه السيّد، مرتفًّعا عىل كّل اآلالم التي تعصف باملنطقة عاّمة 

وباملسيحيّة خاّصة، لريفع صوت الحّق يف حّق الشعوب العيش بكرامة وحريّة خلقها الله بهام. ذهب لينقل جرح 

أنطاكية، ال بل الكنيسة املسيحيّة عاّمة، بخطف مرتوبوليتَي حلب للروم األرثوذكس )بولس يازجي( وللرسيان 

األرثوذكس )يوحنا ابراهيم(، عساه يلقى أذنًا صاغية.

لقد ظهر غبطته يف هذه الزيارة وديًعا وعفويًّا يف الترصّف، جريئًا وصلبًا يف الكالم واملواقف. مل يتهاون بقضية 

رعية قطر مع أخيه قداسة البطريرك املسكوين، بل أظهر أنطاكيّتها بالحّجة والربهان، وأن ال تنازل عنها. فالسالم 

واملحبّة أولويّتنا، ولكن ليس عىل حساب حّق الكنيسة.

هكذا هي أنطاكية وديعة سالميّة محبّة. من هذا املعني استقى غبطته ليكمل رسالة من سبق، فنسأل الله له 

العضد والحفظ ألعوام عديدة.

    األسقف غطاس هزيم

       رئيس التحرير
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الزيارة ال�سالمّية االأوىل
لغبطة البطريرك يوحنا العا�سر
 بطريرك اأنطاكية و�سائر امل�سرق للروم االأرثوذك�س

االنطالق من بيروت والوصول إلى اسطنبول 

)الجمعة 2013/05/31(
غبطة   ،2013 أيار   31 الجمعة  يوم  مساء  بريوت،  غادر 

أنطاكية  بطريرك  )يازجي(،  العارش  يوحنا  البطريرك 

تركيا.  إىل  متوّجًها  األرثوذكس،  للروم  املرشق  وسائر 

السالميّة  الزيارات  برنامج  ضمن  الزيارة  هذه  تأيت 

بطاركة  إىل سائر  تنصيبه،  بعد  غبطته،  بها  يقوم  التي 

التقليد  بحسب  ورؤسائها،  املحلّيّة  األرثوذكسيّة  الكنائس 
بالبطريركيّة  بدًءا  األرثوذكسيّة  الكرايس  بني  والرتتيب  املُتبع 

املسكونيّة. وقد رافَق غبطتَُه، يف هذه الزيارة السالميّة األوىل 

إىل البطريركيّة املسكونيّة يف اسطنبول، وفٌد يتألّف من: سيادة 

املرتوبوليت الياس كفوري )صور وصيدا(، سيادة املرتوبوليت 

سابا اسرب )برصى حوران وجبل العرب(، سيادة األسقف إفرام 

قدس  البطريريك(،  الديوان  ومدير  سلوكيا  )أسقف  معلويل 

األرشمندريت سلوان أونر )أبرشيّة الالذقيّة(، قدس األب ميشال 

جراسيموس  الشامس  قدس  الشامليّة(،  أمريكا  )أبرشيّة  نجم 

كباس )رئيس الشاممسة(، قدس الشامس بورفرييوس جورجي 

ورئيس  السابق  )الوزير  سامل  إييل  الدكتور  بريوت(،  )أبرشيّة 

جامعة البلمند(، السيد جورج نشوايت )أبرشيّة دمشق(، السيد 

رميون رزق )أبرشيّة بريوت(، والوفد اإلعالمي: املحامي كارول 

سابا )أبرشيّة أوروبا( والسيد تايك لوقا )جامعة البلمند(.

وصولهم  لدى  له،  املرافق  والوفد  غبطته  استقبال  يف  وكان 

البطريرك  قداسة  قبل  من  رسمّي  وفٌد  اسطنبول،  مطار  إىل 

املسكوين.

صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العارش.
 صاحب القداسة البطريرك املسكوين

 برثلاموس األّول.

اإىل البطريركّية االأرثوذك�سّية امل�سكونّية يف ا�سطنبول
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الوصول إىل مطار اسطنبول.

اليوم االأّول (ال�سبت 2013/06/01):

يف البطريركّية امل�سكونّية
مقر  اىل  ووفده  غبطته  وصل   ،)2013/06/01 )السبت  التايل  اليوم  صباح  من  والنصف  التاسعة  الساعة  عند 

البطريركية املسكونية – الفنار، حيث استُقبلوا بحفاوة وإكرام.

الوصول إىل البطريركيّة املسكونيّة.
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  صالة الشكر
ثّم توّجه الجميع، بعد االستقبال مبارشًة، إىل كاتدرائية القّديس جاورجيوس، حيث ترأّس غبطتُه صالة الشكر.
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يف ال�سالون الر�سمي »قاعة العر�س«
وبعد ختم صالة الشكر، توّجه غبطته مع صحبه اىل صالون البطريركية 

املسكوين  البطريرك  قداسة  استقبل  حيث  العرش«،  »قاعة  بـ  املعروف 

برثلاموس األول غبطتَه والوفد املرافق له.

الكلمةالرتحيبّيةلقدا�سة 

صاحب القداسة البطريرك املسكوين يرّحب بغبطته يف »قاعة العرش«.

البطريرك امل�سكوين

األعداد 5/4 - 2013 6



   وإثر االستقبال، رّحب قداستُه بغبطته بهذه الكلمة:

»صاحب الغبطة األخ يف املسيح بطريرك انطاكية السّيد يوحّنا العارش، 

أعضاء الوفد املرافق الكرام،

املسيح قام!

»نسّبح عزّة السطان غري املقهور التي ال تُدرك«، سلطان الرّب القائم، مستقبلني غبطتكم 

املقّدسة يف رحاب كنيسة القسطنطينّية املقّدسة، وأنتم تَِصلون إىل ديارنا حاملني برشى الصالح 

واالحتامل والصرب والقيامة، يف خضم القلق املحيق بكم بسبٍب من »محن هذا العامل«.

يف  والكرامة،  الغبطة  صاحب  أخي  يا  بكم،  وسهالً  أهالً 

ربوع البطريركيّة املسكونيّة، حيث تُطلق التنّهدات وتُسكب 

الدموع من أجل حياة العامل وخالصه. حيث الظالم الداجي، 

وظروف  الحياة  ومشاكل  واملوت،  والقرب  والصليب  أحيانًا، 

هنا  ولكن  األفضل.  توقّع  ومينعون  الرجاء  يرضبون  املعيشة، 

أيًضا النوُر والحياة والسالم والراحة والتنسيق ومركز استقامة 

اإلميان )األرثوذكسيّة( واستقامة العمل )األرثوبراكسيّة(، وهنا 

الينبوع، حيث يفيض الخالُق الحكيم املجارَي العذبَة للذين 

يطلبون املاء األبدّي.

معكم  لنا  تجلبون  الحبيب،  األخ  أيّها  بكم،  وسهالً  أهالً 

شاطئ  عىل  سالميًّا  اليوم  يُنزل  لبنان،  جبل  من  عذبًا  نسياًم 

البوسفور النعمة الرسيّة التي من األماكن املقّدسة يف بلدكم: 

من دمشق، حيث ظهر الرّب لشاول الذي كان يضطهده فجعله 

صيدنايا،  يف  املقّدس  اإلله  أم  مقام  من  األمم.  رسوَل  بولَس 

مقام  من  يوم.  كّل  تُفّعل  السيّدة  اإلله  والدة  معجزة  حيث 

الشهيدة األوىل تقال، يف معلوال، حيث يُنطق إىل اليوم باللغة 

التي نطق بها ربنا اإلله واإلنسان مًعا، خالل حضوره بالجسد 

غبطتكم  أسالف  من  حًقا،  ذهبيّة،  سلسلٍة  من  األرض.  عىل 

القّديسني والشهداء. من قرب القّديس الشهيد إليان يف حمص. 

من عمود البار سمعان بالقرب من حلب. من أجساد نّساك 

بّريّة سوريّا امللتهبي العقول. وباإلضافة إىل ذلك، تجلبون لنا 

معكم الحياة الباقية يف مواضع خدمتكم إىل دهر الداهرين.

أهالً وسهالً بكم، أيّها األخ الجزيل الكرامة، ألنكم تحملون 

أيًضا ثقل الظالم: ضيقات وجهادات وتجارب شعبكم املؤمن 

اإلخوة.  تقتل  التي  الحرب  خضم  يف  املوجود  الله،  محّب 

الحياة  يف  وراغب  مساملٌ  أنّه  من  بالرغم  الذي  الشعب  هذا 

الهانئة، يتعرّض للهجامت الظاملة وللبطش والخطف وسواها 

يف  ذروته  األمر  بلغ  وقد  قّوة.  وال  له  حول  ال  الفظائع،  من 

ا ورشيكنا يف الخدمة اإللهيّة، أخينا  اختطاف األخ املحبوب جدًّ

كام هو أيًضا أخوكم بالجسد، مرتوبوليت حلب واإلسكندرون 

السيّد بولس الجزيل االحرتام، هذا الراعي املتميّز الذي قّدم 

كَامًّ من األعامل الصالحة والخرّية، وما زال، إىل شعب سوريّا، 

وبعاّمة إىل الكنيسة، إذ صار منوذًجا ومثاالً للمسيحيّني وغري 

املسيحيّني؛ لهؤالء مؤّدبًا إىل املسيح، وألولئك مثاالً للحياة يف 

الخري والرّب.

إّن شعبكم، يا صاحب الغبطة، يواجه عمليًّا ظروف الحياة 

وأحوالها وسواها من املآيس الكثرية. وكثريًا ما ميثل أمام »مجمع 

ينتظر مفاجأة  اليأس،  إىل  اآليلة  الظلمة  الباطل« ومن حوله 
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الرّس الرهيب، قّوة القيامة التي متأل الكّل شذى عقليًّا عطرا.

مجّدًدا  ونعرب  مًعا  نؤكّد  ليك  الغبطة،  يا صاحب  أتيتم، 

األرسار،  يف  تتجىّل  التي  األرثوذكسيّني  املسيحيّني  وحدة  عن 

والتي تنبع من وحدة األقانيم اإللهيّة الثالثة، من اإلله الواحد، 

املسكونة  أقايص  املوّحدة من  الواحدة  الكنيسة  الذي يجمع 

إىل أقاصيها.

صادق القول، إنّكم انتخبتم ليك تخدموا عمل الخالص يف 

املسيح يف أوقات عصيبة جًدا، ويف ظروف غري مؤاتية بالنسبة 

ليك  املنارة  عىل  وُوضعتم  انطاكية،  يف  املقّدسة  للكنيسة 

تساندوا الشعب وتحموه وتدافعوا عنه وتشّجعوه وتساعدوه 

بالعمل، وتشّددونه ليك يبقى يف مساكن آبائه، التي استطاع 

الكثرية عرب  بالرغم من االضطهادات  اليوم  أن يبقى فيها إىل 

العصور، كخمري اإلنجيل املقّدس، ليك يخّمر العجني كلّه، وليك 

تُعطى الشهادة، دامئًا، لإلميان الحقيقّي إىل أقايص املسكونة، 

انطالقًا من هذه األرض التي وطئتها أقدام الرّب.

إّن رئيس الكهنة العظيم، الذي أحكامه ال يُستقىص أثرها، 

وبرحمته العظمى، قد أعاد غبطتكم املحبوبة من الغرب إىل 

الرشق، وأقامكم منارًة ليك تُضيئوا لجميع الذين هم يف البيت، 

وليك تشهدوا للحّق.

إًذا، يف القلب وبالشفتني بخدمة األّوليّة  إنّنا فيام نتفّكر، 

الغبطة،  صاحب  يا  عليها،  اؤمتنتم  التي  الكهنوت  رئاسة  يف 

ننصت بآذان النفس الداخليّة إىل قول النبّي الذي يرتّدد دون 

انقطاع: »إيّن أقمتك نوًرا لألمم ليك تحمل الخالص إىل أقىص 

أنّه  التشجيعيّة  الرسل  كلامت  وإىل   ،)47  :13 )أع  األرض« 

»بضيقاٍت كثرية ينبغي أن ندخل ملكوت الله« )أع 14: 22(. 

بضيقاٍت تأيت إّما من خارج حدود الكنيسة، أو من أولئك الذي 

يَصلُبون عن قصد. والحقيقة أنّه أحيانًا »تكّف جرأة التالميذ« 

و«يُنقض الهيكل الطاهر«، يك »يتفّوق يوسف الرامّي« وليك 

»يقيم الرّب ثانيًة الخيمة الساقطة«.

جانب من أعضاء الوفد األنطايك.
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والجرائم  واإلرهاب  العنُف  تسود،  الرّش  أنواع  شتّى 

وسائل  تنّميها  التي  واألسطورة  واالفرتاء  واالنتقام  والخطف 

اإلعالم وجميع أنواع تعذيب اإلنسان صورة الله، وقتله ودفنه. 

لكن الرش لن يدوم إىل األبد، ولن تقوى الجحيم عىل األنام. 

الحق ينترص ويسطع ولن يقوى عليه أّي رّش )راجع 1 عزرا 

.)13 :3

لكن، يا صاحب الغبطة، »من يفصلنا عن محبّة املسيح؟« 

)رو 9: 35(، مبا أنّنا »نتألّم معه ليك نتمّجد معه أيًضا« )رو 8: 

ا إنّكم، يا أخي صاحب الغبطة، تسريون عىل خطى  17(. حقًّ

الرسل املضطََهدين، وأسالفكم الذين استشهدوا من أجل الرّب 

يسوع، و»سحابة شهود« الكنيسة. هذا هو مجد األرثوذكسيّة: 

»جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى يف املسيح يسوع 

سيُضطهدون« )2تيم 3: 12(. يف الحقيقة، من أجل ربّنا يسوع 

الذي تجّسد من أجلنا وصلب وقام وألّه طبيعتنا، ومن أجل 

عروسه التي ال عيب فيها، أعني الكنيسة، إّن األمر يستحّق، 

وهو بٌر، أن نصعد عىل الصليب أيًضا وأن ننزل إىل الجحيم، 

الداخليّة  الكنائس  وحدة  ونخدم  دامئًا،  بالله«  »نغتني  ليك 

ووحدتها يف ما بينها، ومن الوحدة الكنسيّة هذه نخدم وحدة 

الجنس البرشّي، مع الثقة بأنّه يف النهاية »حزننا سيتحّول إىل 

فرٍح« )يو 16: 20(.

يا صاحب الغبطة،

الكنيسة،  يا رجالً ُعرف بورعه، مفروزًا منذ صباه لخدمة 

ملء  باحرتام  تتمتّعون  إنكم  عميق،  ورع  ذات  عائلة  من 

وألجل  اليوم،  إىل  املعهود  سلوككم  ألجل  ومحبّته  الكنيسة 

كّل ما قّدمتموه، وألجل املواهب الكثرية التي مّنكم الله بها، 

وبخاّصٍة ألجل فكركم الرهبايّن الذي اكتسبتموه واعتنيتم به 

املقّدس،  آثوس  جبل  أعني  الصالحة،  الزيتون  شجرة  داخل 

وألجل أخالقكم الكنسيّة. لذا إنّكم بالنسبة لشعب كنيستكم 

املسيحّي، ال بل لألرثوذكسيّة جمعاء، رجاٌء من الله، وعموٌد 

أّوالً  أنطاكية  يف  ُدِعيْت  التي  الجامعة،  للكنيسة  وثباٌت 

عىل  املسكونة،  جميع  إىل  انترش  هناك  ومن  »مسيحيّة«، 

العمُل الخاليّص الذي أمتّه ربنا اإلله  أيدي الرسل وخلفائهم، 

واإلنسان.

نتابع، وتتابعون، املسرية يف الوحدة، كٌل من الحصن الذي 

ُدعي إليه، مع الثقة بأنّه حني يداهمنا التواين عىل غفلٍة »إذا 

»سيأيت  النفوس«  يشّل  الذي  السيّئ  الحسد  علينا  قوي  ما 

والقّدوس من جبٍل مظلّل مدغل«، وحينها  التيمن،  الله من 

لله يف  بفٍم واحٍد وقلٍب واحد متجيدة »املجد  ا  ستصدح حقًّ

األعايل وعىل األرض السالم ويف الناس املرسّة«.

ما  املسيح يف  الغبطة،  يا صاحب  بكم،  أهالً  قام!  املسيح 

كائن  وهو  كان  وأنطاكية،  القسطنطينيّة  كنائسنا،  وبني  بيننا 

وسيكون، اآلن وإىل الدهر، آمني«.
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غبطة البطريرك يوحنا العارش يشكر قداسته.

الكلمة ال�سكرّية 
لغبطة بطريرك اأنطاكية 

يوحنا العا�سر
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كلمة  إلقاء  من  املسكوين  البطريرك  قداسة  انتهاء  بعد 

بكلمٍة  يوحنا  البطريرك  الغبطة  صاحب  أجابه  االستقبال، 

ها: شكريّة هذا نَصُّ

»أيّها األخ القّديس رئيس أساقفة القسطنطينّية 

والبطريرك املسكويّن،

أشكر لكم وألعضاء مجمعكم املقّدس الحفاوَة التي 

استقبلتموين بها مع الوفد املرافق، والتي إن دلّت 

عىل يشء فإمنا عىل املحّبِة األخويِّة التي تجمعنا، 

واملبنّيِة عىل إمياننا الواحد بربّنا يسوَع املسيح، الذي 

أرادنا أن نحافظ عىل هذه املحّبِة األخويّة وهذه 

الوحدة »ليك يؤمن )به( العامل«. وأريد بدًءا أن أعرّب 

عن فرحي البالغ لزيارتكم يف هذه املدينة التي لها 

مكانة ُعظمى عند جميع األرثوذكسّيني. 

كلمة الشكر.
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الكنائس األرثوذكسيّة  أّول زيارة نقوم بها إىل  جئناكم يف 

الشقيقة، وقلبنا ميلء باملحبّة وعقلنا منفتح عىل كّل ما يوطّد 

تجارِب  كلِّ  لِلَْجِم  استعداد  وكلّنا  الكنائس،  بني  املحبة  هذه 

التفرقة التي تحرّكنا، احرتاًما لقوانني كنيسِتنا املقّدسة، وحفاظًا 

عىل صون صوت األرثوذكسيّة ورسالتها يف هذا العامل، وسعيًا 

وراء ترسيع انعقاد املجمع الكبري املقدس، الذي أَطلََق فكرَة 

دعوتِه سلفُكم املثلُث الرحامت البطريرك أثيناغوراس، والذي 

نَُصْن  مل  إن  أنّنا،  مقتنعون  نحن  انعقاده.  لتسهيل  تجتهدون 

وحدتَنا ونتعاَل عىل جراحاتنا، فإنَّ الكنيسة األرثوذكسيّة لن 

والبغضاء.  العنُف  لعامٍل يسوُده  ِبَقوٍل شاٍف  النطَق  تستطيع 

مرّة  أُعِطيَت  التي  للوديعة  كَْشَفنا  بشغٍف  ِمنَّا  العامل  ينتظر 

بأمانة،  عليها  نحافظ  أن  لنا  أُِعطَي  والتي  للقّديسني،  واحدة 

رغم خطايانا وتكاسلنا وانغامسنا يف روح هذا العامل. 

من  بالدنا  يف  يجري  ملا  ينزف  وقلبنا  أيًضا  اليوم  جئناكم 

صلواتِكم  تضيفوا  أن  راجني  وقتل،  وخطف  عنف  أعامل 

لصلواتِنا وصوتَكم إىل صوتِنا، ليك يسمَع العاملُ رصاَخ األطفاِل 

علّه  الحاصل،  الظلم  وطأة  تحت  يرزحون  الذين  والشيوِخ 

كأسلوِب  العنف  لغة  ونبذ  السالم  إلحالل  بجديّة  يسعى 

املناسبة  هذه  منتهزين  الواحد،  الشعب  أبناء  بني  تخاطٍب 

لنؤكِّد عىل رضورة التكاتف والعمل املشرتك يف سبيل تخفيف 

ولهذا  الحبيبة.  سوريا  وخاصة  بالدنا،  أصابت  التي  املعاناة 

ترسيخ  يف  بواجباته  للقيام  الدويل  للمجتمعِ  مناشدتنا  نكرر 

حقوق الجميع يف الحرية والكرامة والسيادة والعيش الكريم 

املشرتك. وال ننىس أن التَّطرَف وصل إىل درجة استهداف رجال 

للسالم، مثل  للمحبِة ودعاٍة  دين مسلمني ومسيحيني كرموٍز 

اختطاف املطرانني بولس ويوحنا.

لوجودي  الكبري  بالفرح  العميقة  مشاعري  وأكّرر  أعود 

ا عىل قلوبنا، يف هذه املدينة  بينكم، يف كنيستكم املحبوبة جدًّ

العريقة. وإىل سنني عديدة.

ملحبتنا  عربونًا  املناسبة،  هذه  يف  لكم  نقّدم  أن  يرسّنا 

أيقونة  الكرمية،  ولكنيستكم  الجليل  لشخصكم  واحرتامنا 

كرسينا  َس  ومؤسِّ الرسل  هاَمتَي  وبولس،  بطرس  القّديَسنْي 

الرسويل عىل مدينة الله أنطاكية وسائر املرشق، طالبني منهام 

أن يحفظوكم، أيها األخ الجليل إىل سنني عديدة«.
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املطران البيذوفوروس يُلقي كلمته الرتحيبيّة – خاليك.

زيارة دير الثالوث القدو�س - خالكي
الكلمة الرتحيبّية للمطران البيذوفورو�س، رئي�س الدير

ويف زيارته كان له محطة يف املدرسة الالهوتية الشهرية يف دير الثالوث القدوس يف خاليك، حيث رّحب به املطران البيذيفوروس، 

مرتوبوليت بورسا ورئيس الدير، قائالً: 

»صاحب الغبطة بطريرك أنطاكية يوحنا العارش، األخ الرشيك يف الخدمة يف املسيح،

أراكنة البطريركية املسكونية يف أخوية »السيدة الكلية الطوىب« املتمركزة يف أثينا، 

أيها األخوة واألخوات يف الرب القائم،

املسيح قام!

بالفعل، »إن الربايا بارسها قد استوعبت اآلن نوًرا السامء واألرض وما تحت الرثى« ألننا نعّيد »األرض كلّها 

لقيامة املسيح اإلله«. وفرحنا كامل بكل تأكيد عىل الرغم من كل التجارب واآلالم التي تصيب العامل واإلنسان.

ا« بقيامة املسيح، ككنسية أرثوذكسية يف كل املسكونة متيض  أفلسنا نسري بهذه املحبة »املمتلئة نعمًة وحقًّ

ُقُدًما يف مسريتها األرضية عرب األزمنة ويف كل العامل، متساميًة فوق كل أشكال الصلبان ومتطلّعة نحو العزاء 

واملجد الكامنني يف السامء؟ »وها نحن نحيا!«
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صاحب الغبطة،

بالعمق  تقّدر  حقارتنا  مع  املسكونية  البطريركية   إّن 

شخصيّة  غبطتكم املتحلية بخصال املسيح، وورعكم األصيل، 

وكلامتكم  النسكية،  وسريتكم  الجريئة،  الكنسية  وروحكم 

إليكم كأعّز عامل  اليوم؛ وإننا نتطلع  الصادقة إىل  وأعاملكم 

املحرس  »عىل  إلمتامه  الله  دعانا  الذي  العمل  يف  لنا  مشارك 

اإللهي« واثقني عىل الدوام أّن »الخالص جاء للعامل ألّن املسيح 

قد قام مبا أنه عىل كل يشء قدير«.

نؤكّد لكم أنّه بشكل خاص، يف خدمة بطريركيتكم الصعبة 

العظمى  الكنيسة  لكم  ستكون  هذه،  الضيق  سنوات  خالل 

الطويل  التقليد  بحسب  واملحبة،  الرجاء  يف  الدرب  رشيكة 

بطريركيّتينا. وهذا  بني  املتبادلة  واملساعدة  األخوية  لعالقاتنا 

و»املائت  الشعوب«  تتجّدد  »حني  أي  املنتهى،  إىل  قائٌم  أمر 

يصري غري مائت باملوت، والفاسد يصري عديم الفساد بالدفن، 

بينام البرشية تتّخذ كرامة الخلود اإللهي«.

********

صاحب الغبطة،

خاليك  جزيرة  عىل  هذه،  األمل  تلّة  عىل  موجودون  إنّنا 

الجميلة بني جزر األمراء البيزنطيني.

ضمري  يف  باآلخر  واحدهام  متاهيا  قد  وخاليك  األمل  فإّن 

إّن  املنرصمة.  األربعني  األعوام  خالل  املسكونية  البطريركية 

اإلسهامات والجهود والكلامت »تزيد الرؤى« دون أن »تكشف 

األرسار«، بينام »األكفان والقرب تعلن الرّس كلّه« للرجاء املرتقّب 

القائم  الرب  أّن  واإلميان  باملعرفة  التاريخية،  التلّة  هذه  عىل 

»حطّم األبواب النحاسية«.

أجمع  والعامل  والقسطنطينية  أنطاكية  يف  الكنيسة  إّن 

طوًعا  يطلبون  ملن  ورسالتها  الخالصية  رحلتها  بتواضع  تتابع 

نعمة الرب يف روح رجاء مستمّر، »ال يُخزي«. أّما من جهتنا 

نستمّر  فيام  مًعا  نُتّضع  فإنّنا  للكنيسة  متواضعني  كخّدام 

»بالروح والحق«، وليس فقط بالكلامت واالحتفاالت والتعابري 

ومكّمله«  إمياننا  رئيس  إىل  »ناظرين  ذواتنا  ُمفنني  الخارجية 

)عربانيني 12: 2(، يسوع املسيح املصلوب والقائم.

********

يشملنا الفرح اليوم، مبقدار ما يسع اإلنسان، ألن لدينا أبناء 

كنيسة القسطنطينية األم املباركني فيام بيننا، الذين يرشّفوننا 

أراكنة  هذه،  وخاليك  األمل  حّج  زيارة  إىل  إيّانا  مرافقتهم  يف 

أخوية »السيدة الكلية الطوىب«، التي يقع مكتبها املركزي يف 

مدينة أثينا املجيدة. 

يف  أنفسنا  نجد  قيامية  وغبطة  خاص  فصحي  بفرح  إننا 

دير الثالوث القدوس املقدس هذا، الذي يهب كنز الحقيقة 

»للذين ينتظرون قيامة« الالهوت والحق. وإننا نوجه الواحد 

لآلخر، ولكل الخليقة أيًضا التي تبتهج معنا، تحيّة التعييد التي 

املقّدسة  الالهوتيّة  خاليك  كلّية  وإّن  قام!«  »املسيح  إلمياننا: 

الصليب  من  الدوام  عىل  تربز  التي  التحية،  هذه  عرفت  قد 

والقرب، بالخربة العملية من حيث هي جوهر حياتها، وأملها 

وتاريخها  العاملي  إلهامها  ثنايئ  يف  القلب  وعذوبة  الوجودي 

املثمر ألكرث من قرن، باإلضافة إىل أكرث من أربعة عقود من 

النشاط الصامت.

كل من غبطته البطريرك يوحنا األنطايك وأنا نرحب بكم 

شخصيًّا، أيها األراكنة املرشّفون، مبزيد من الحب والتعاطف، 

والتي ُجرحت يف  واملعافاة،  الدوام  املجروحة عىل  كلّيتنا  إىل 

العفوية  إننا نعرف املحبة  اإللهية.  بالنعمة  الصميم وشفيت 

أيها  الكنيسة،  تجاه  تظهرونهام  اللذين  والتفاين،  واملخلصة 

األراكنة، املحبوبون أبناء كنيسة املسيح العظمى األم املقدسة، 

يجسده  الذي  الصليب هذا،  أنكم رشكاء يف درب  من حيث 

الشعب األرثوذكس وتجاربه الجّمة، ولكن الذي يُحّقق قوة 

العنرصة املوّحدة أيًضا، والتي تفوق كل أّمة وعرق. هذا وإن 

طالبًا يا صاحب الغبطة من كنيستكم األنطاكية قد تخرجوا 

من هنا، وقد اعتىل بعضهم إىل مرتبة األسالف عىل سدتكم. 

فإن شهادة خالصنا وإمياننا، بقوة العنرصة هذه، مُتنح  بالحق 

واملحبّة لعاملنا املعارص الذي تكتنفه االضطرابات.

نحن أيًضا نستمد شخصيًّا القوة والدعم من حضوركم هنا، 

ويشدد  صربنا،  مستودع  يجدد  من  وكل  الغبطة،  صاحب  يا 

غريتنا اإللهية، ويغّذي إلهامنا الخالق، لكيام يكون لنا إشعاع 

يف الكون بأرسه.

املرشفون،  األراكنة  أيها  الرب،  أبناء  يا  أنتم بشكل خاص، 

تعتمدون باستمرار مجّدًدا بواسطة حّجكم السنوي إىل الينبوع 

الواهب الحياة لتقاليد إميانكم املقدسة وتراثها. وفيام تعرّبون 

عن اهتاممكم بالعامل كلّه، والذي أظهره أسالفنا املباركون يف 

عرب  ساموية،  مساكن  يف  اآلن  يقيمون  الذين  الخدمة،  هذه 

الذي  العمل ذاته  إنه  القرون »بالجهد، والتعب، واملخاطر«. 
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نسعى نحن اليوم إىل خدمته، وإن كان بضعف إمكاناتنا، يف 

هذه الجبهة املتقدمة لألرثوذكسية واألمة، مقتنعني أن »قوتنا 

يف الضعف تكمل«. فإنه يف أي حال، كل قوة وسلطة محكوم 

عليهام »بالضعف«، و»االضمحالل« و»الدفن« مبقدار ما يكون 

وتسبيح،  متجيد  ومهمتهام  ومسؤوليتهام  األوحد،  واجبهام 

»بعمل إميان وصالح جوهري«، وعد الرب الكيل القدرة، الذي 

قام من بني األموات، بأنه »يكون معنا إىل منتهى الدهور« عرب 

عطية نعمته. 

املدينة حية. أنطاكية حية. الكنيسة حية. إنها تحيا وتوجد 

الروحية  املقاومة  تثبّت  فيام  الداخلية  الحرية  تهب  لكيام 

كّل من  بثبات  وتنتظر  تحيا  املسكونية  البطريركية  مّنا.  لكل 

إنّها تحيا وتدعو كّل واحد ليكون  إيقاعها.  يعيشون بحسب 

رشيك الدرب عىل الطريق اإلعالين »إىل عمواس«، حتى دعوة 

القائم وظهوره »خلف األبواب املغلقة« حيث »يكرس  الرب 

الخبز معهم« دون علمهم، كونه مدعوًّا من الرسل أن »يأيت 

وميكث معهم ألّن الوقت متأّخر واليوم قد مىض«. 

ومن  أنطاكية،  بطريرك  أخينا  األم،  الكنيسة  زائِر  ِمْن  كلٌّ 

حقارتنا، نبارككم شخصيًّا ونرّحب بكم يف مكان الصالة هذا، 

واألبناء  األراكنة  أيها  والرجاء،  والرتقّب  واالستشهاد  والنسك، 

بالرب. إنّنا نصيّل أبويًّا حتى إّن الرب املحّب يسوع املسيح، 

»الذي منه يأيت كّل خري وكّل عطية كاملة« والذي دعا املرأة 

حياتكم  يجّدد  الجديدة،  الحياة  إىل  البرئ  قرب  السامريّة 

عمل صالح  كّل  إىل  الدوام  يوّجه خطاكم عىل  فيام  ويثبتها، 

مريّض يستحّق املجد اإللهي.

*********

صاحب الغبطة، إذ نأيت اليوم إىل ههنا، إىل خاليك، بروح 

بل  بأعيننا  ننظر  ال  »فيام  القيامة«،  نور  »يف  صالة  رشكة 

نؤمن برغبة قلوبنا« نسمع الكلامت: »إفرحوا باملسيح الذي 

يخاطبكم«. 

وصوتها  األرض  كل  إىل  »قد خرجت  املدرسة  كلمة هذه 

الوقت  يف  هي   .)5  :18 )مزمور  املسكونة«  أقىص  إىل  انبّث 

الحارض صامتٌة، ولكن ما من شّك أّن »ما من كلمة أو لسان 

ال يُسمع صوته«. 

»ال  أبديًّا  تُنشد  أجدادنا  وأجيال  الخليقة  الدير،  هذا  يف 

نشيد دفن أو جنازة« بل »هتاف قيامة« وأمل. دامئًا بالصالة 

استعراضات  أو  كلامت  دون  ومن  والرتقّب،  العاّم  والصمت 

وقت  »مثّة  ألنّه  الثواب،  أو  الطلبات  عن  صاخبة  تعابري  أو 

لكّل األشياء: وقت للكالم ووقت للصمت«، ونضيف »ووقت 

خاليك.
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مبستقبل  مقتنعون  إنّنا  كثرية.  أمانة  يفرت  ال  بنباهة  للفعل« 

القائم، »الذي مُيسك األزمنة واألوقات يف  الرّب  املدرسة وأّن 

يديه« سيمنح ما هو موافق ورضورّي وصحيح. أّما نحن »فال 

نرتجي املعونة من برش، بل من رحمة الله الغنية وحدها«. 

صاحب الغبطة واألصدقاء األحبّة يف خاليك، »يوم إىل يوم 

ليل يبدي علاًم« )مزمور 18: 3(. وكلّنا  يذيع كالًما وليل إىل 

الكائنات الحيّة والجامد، ننتظر »بركة الصالح«، »تاج الحجر 

الكريم«، و»عظم« رجائنا الحقيقي. 

اليوم إذن، »ليصمت كّل ذي جسد وليقف برهبة ورعدة 

ورّب  امللوك  ملك  ألّن  األرضية،  األمور  من  بيشء  يفتكر  وال 

األرباب«، الذي قُّدم ذبيحة، قد قام وهو حارض فيام بيننا كلّنا، 

أيًضا، من خالل حضوركم، يا صاحب الغبطة، معكم جميًعا.

صلّوا إذن، يا صاحب الغبطة، حتّى إّن »ظلمة« الكلامت 

والوعود الرسمية وغري الرسمية، وكذلك الترصيحات املسؤولة 

املجيدة يف خاليك  إّن مدرستنا  تتبّدد، وحتّى  املسؤولة،  وغري 

»تبلغ يوًما ما« قيامتها الخاصة.

يا  والرحمة  والرجاء  النعيم  إىل روضة  قام، وأهالً  املسيح 

ألّن هذه هي  أنطاكية.  بطريرك  يوحنا  األخ  الغبطة  صاحب 

ومحبّة  برأفة  نوالها  نرجو  التي  املقّدسة  العطايا  بالتحديد 

املسيح الذي تألّم وقام من أجلنا. آمني.«
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كلمة غبطة بطريرك اأنطاكية يف خالكي

غبطة البطريرك يوحنا العارش يلقي كلمته – خاليك.

17



أما غبطته فرد عليه بالكلمة اآلتية:

»املسيح قام،

يفرحني كثريًا أن نكون يف هذا املكان املقّدس، الذي طاملا 

اشتقت أن أراه، والذي تطلّع إليه، وملدة عقود، األرثوذكسيون 

هذا  من  الهويتّ.  وانفتاح  معرفة  كمصدر  البلدان  سائر  من 

اثنا  منهم  طالب،  األلف  يقارب  ما  تخّرج  الالهويت  املعهد 

عرش بطريركًا للكنيسة األرثوذكسيّة وبضع مئات من املطارنة 

وعدٌد كبرٌي من أساتذة املعاهد الالهوتيّة واملدارس املختلفة. 

ال يسعني سوى االنحناء أمام هذا العمل الجبّار، وخاصة أن 

كنيستنا  يف  خدموا  كهنة  رؤساء  كانوا  املتخرّجني  من  بعضاً 

األنطاكية. هنا أعيد إىل ذاكرتنا أن الذي كان أبًا روحيًّا لكثريين 

محيطها  عىل  وإطاللتها  األنطاكيّة  الكنيسة  لنهضة  ورمزًا 

والعامل، املثلث الرحامت البطريرك الياس الرابع، قد تخّرج من 

هذا املعهد، وقد نقل من اليونانية إىل العربيّة كثريًا ماّم اطلع 

عليه وتذّوقه انطالقًا من هذا املكان.

ويؤسفني كثريًا أن يكون املعهد مغلًقا منذ ما يزيد عىل 

فتحه  يُعاد  أن  لكم  يُعطى  أن  وأصيل  وأرجو  سنة،  أربعني 

املوقع  فيحتّل  يعود  ليك  ممكن،  وقت  أقرب  يف  للدراسة 

املرموق الذي كان عليه، ويتابع رسالته بالتعاون مع املعاهد 

الالهويت،  معهدنا  إن  األرثوذكّس.  عاملنا  الكثرية يف  الالهوتيّة 

معهد القّديس يوحّنا الدمشقّي الالهويت يف البلمند يف لبنان، 

الفكر  فيتشابك  ليعود  التعاون،  هذا  مثل  إىل  أيضاً  يتطلّع 

األنطايكّ مع فكر الكريّس القسطنطينّي، مستعيًدا تعاونًا فكريًّا 

دام لقرون.

أُنشأ  قد  الالهويتّ  معهدنا  أن  أيضاً،  تعلمون  رمّبا  كام 

خاليك.  معهد  إغالق  من  سنة  من  أقل  قبل  أي   ، سنة1970 

الالهوت  أساتذة  البلمند مع كبار  ومنذ نشأته تعاون معهد 

 ،1973-1972 الدراسيّة  سنته  يف  عميده،  كان  إذ  اليونانيّني، 

األرشمندريت بندالميون )رودوبولوس(، مرتوبوليت ترييلوييس 

ورسنديو حالياً، وقد استمر يف إدارته حتى السنة 1983. كام 

القسطنطينية  أساتذة آخرون من كنيسة  فيه فيام بعد  علّم 

يزيد  ما  بعد  واآلن،  أخرى.  أرثوذكسيّة  وبلدان  اليونان  ومن 

أن معظم  أعلمكم  أن  يرّسين  تأسيسه،  أربعني سنة من  عىل 

الالهوتيّني  من  عدًدا  وأّن  أنطاكية،  أبناء  من  هم  أساتذته 

األنطاكينّي يعلّمون يف معاهد أرثوذكسيّة وغربية يف مختلف 

األقطار. ونتطلّع إىل اليوم الذي نرجوه قريبًا حني نتمّكن فيه 

من املبادلة يف التعليم بيننا وبني معهد خاليك.

غبطة البطريرك يوحنا العارش يدّون كلمته يف سجل الرشف – خاليك 

إّن الطبيعة الخالّبة التي تحيط بنا ههنا تلهمنا إىل تسبيح 

يف  ويشّددنا  النعمة،  هذه  الله  فليعطنا  جامل.  كّل  خالق 

اإلميان واألخّوة لخدمة اسمه القّدوس.«
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كلمة غبطة بطريرك أنطاكية يف سجل الرشف يف خاليك

وقبل املغادرة سطر غبطته كلمة يف السجل الذهبي لزوار الرشف، جاء فيها:

»املسيح قام

خالل زيارتنا السالميّة لكنيسة القسطنطينيّة والبطريركيّة املسكونيّة، قمنا برفقة صاحب القداسة البطريرك املسكوين السيّد 

برثلاموس بزيارة دير الثلوث األقدس يف خاليك، وقد حرّكت هذه الزيارة أثرًا كبريًا يف قلوبنا، حيث أعادت إىل ذاكرتنا التعاون 

الكنيسة  وإىل  عاّمة،  األرثوذكسيّة  الكنيسة  إىل  خاليك  يف  الالهوتيّة  املدرسة  قّدمتها  التي  الكثرية  والثامر  كنستَينا،  بني  الكبري 

األنطاكيّة، بشكل خاّص، إذ قد تخّرج من رحابها العديد من أسالفنا البطاركة األنطاكيون وكذلك رؤساء كهنة واكلرييكيّني خدموا 

يوحنا  القّديس  ومعهد  بني خاليك  وقت،  بأقرب  والفكري،  الالهويت  التعاون  يعود هذا  أن  نرجو  وإنّنا  األنطاكيّة.  كنيستنا  يف 

الدمشقي الالهويت يف البلمند، ومع جامعة البلمند.

كان ذلك يف األّول من حزيران للعام ألفني وثالثة عرش، برفقة الوفد األنطايك يف زيارتنا األخويّة لكنيسة القسطنطينيّة – 

البطريركيّة املسكونيّة.

 يوحنا العارش«.
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اليوم الثاين (االأحد 2013/06/02(

القّدا�س االإلهّي امل�سرتك 
  كاتدرائّية القّدي�س جاورجيو�س، 

القّداس اإللهي.

 الفنار - ا�سطنبول
املحطة األوىل من اليوم الثاين لزيارة غبطة البطريرك يوحنا العارش السالمية لقداسة البطريرك املسكوين برثولوماوس، بدأت 

صباحا باملُشاركة يف القداس اإللهي الذي أقامه البطريركان يف كاتدرائية القديس جاورجيوس، يف مقر البطريركية املسكونية يف 

البطريركيّة األنطاكيّة( وكهنة وشاممسة من  البطريركيّة املسكونيّة وثالثة من  إسطنبول. شارك يف القداس مطارنة )ثالثة من 

البطريركيتني وأعضاء الوفد األنطايك وعدد كبري من املؤمنني.
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بعض من أعضاء الوفد املرافق
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يف نهاية القداس، تبادل البطريركان الكلامت من وحي الزيارة السالمية ومعانيها، مؤكَّدين عىل تثبيت أوارص الرشكة والتعاون 

املسكوين  بالكريس  األنطايك  الكريس  املسيحية،  فجر  منذ  تجمع،  التي  واألخوية  التاريخية  بالعالقات  ومنّوَهني  الكنيستني،  بني 

القسطنطيني، ومشّدَدين عىل رضورة توطيد التعاون والرتابط بينهام ملا فيه خدمة الكنيسة والعالقات بني الكنائس األرثوذكسية 

وسبل تطوير الشهادة املسيحية يف عامل اليوم.

وفيام ييل نّص الكلمتني:
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قداسة البطريرك املسكوين يلقي كلمته.

كلمة قدا�سة البطريرك امل�سكوين يف القّدا�س
أنطاكية  بطريرك  باملسيح،  املكرّم  واألخ  الغبطة،  »صاحب 

السيد يوحنا،

املسيح قام!

حامالت  النسوة  كمثل  الغبطة،  صاحب  يا  عميًقا،  َسَحرًا 

الطيب من بعد أول السبوت، اللوايت تقّدَمتْهّن مريُم أم اإلله، 

»ليك  هذا  القيامة  قرب  إىل  ودموع  بطيٍب  أيًضا  أنتم  وافيتم 

املقّدسة  اإلفخاريستية  رسَّي  يف  يسوع«  جسد  مًعا  نْدهَن 

فارًغا  القرب  الطيب  الحامالت  النساء  شاهدت  وقد  والحياة. 

ألّن  املوىت؟«  مع  الحّي  تطلنَُب  »ملَ  قائالً:  يهتف  منريًا  ومالكًا 

اإلله الحي، إله آبائنا، ال يوجد مع األموات، ما هو إيديولوجية 

الحياة لألموات. والذين  أو فكر مجرّد، بل هو حيٌّ وواهٌب 

مّنا يشهدون له يتكلّمون »عىل أساس معاينة«. فإننا نشهد، 

ونكرز، ونعرتف، بحسب قوله: »ال تخف، أنا هو األول واآلخر 

والحي. وكنت ميتًا، وها أنا حّي اىل أبد اآلبدين، ويل مفاتيح 

الهاوية واملوت« )رؤيا 1: 17-19(. حّقاً، »الله روٌح، والذين 

ينبغي أن يسجدوا« )يوحنا 4:  له فبالروح والحق  يسجدون 

يعقوب، وهذا  برئ  السامرية عند  للمرأة  الرب  قال   .)25-24

أيضاً ما نشهد له نحن، شهادة حّق، لألمور الحاصلة فإّن من 

، أما املؤمن  يؤمن بالروح والحّق، من القلب، هو عامل حقٌّ

بحسب  بحّق  فارغ  فهو  القلب  من  وليس  فحسب  بالقول 

األعامل: »هذا الشعب يدنو مني شفتيه ويكرّمني، أما قلبهم 

فمبتعٌد عّني« )أشعيا 29: 13(.

فإن إنجيل اليوم، الذي يُقرأ ويعاش يف مناخ القيامة البهج، 

يشهد بجرأة لتنازل الرب اإلله اإلنسان الذي ال يوصف، والذي 

»مبشيئته، تعب« و«طلب ماًء ليرشب«.

بالغيوم«،  السامء  وّشح  »الذي  وبارئه،  الكون  خالق  فإّن 

»من يفيض املاء عىل الينابيع والبحريات«، والذي »علّق األرض 

عىل املياه«، يطلب، من امرأة، ماًء ليرشب. لكّنه، يف الحقيقة، 
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ليس يطلب املاء الحّس، بل خالص النفس، يطلب »أن يُسقى 

من ماء الحياة«، من املرأة املولعة بالزالّت، أي من إنسان كل 

عرص، مبا أنه وحده املتحّنن واملحب البرش.

ويصري الرب، للسامرية ولكل مؤمٍن »ينبوع ماء ينبع اىل 

الحياة األبدية« )يوحنا 4: 14(.

فإن جسد املسيح الحّي هو حًقا ينبوع ماء حّي، ميتّد اىل 

قّدوٌس واحٌد، رٌب واحٌد،  األرثوذكسية.  الكنيسة  أي  الدهور، 

كنيسة  أخرى:  جهة  ومن  اآلب؛  الله  ملجد  املسيح  يسوع 

واحدة، مقّدسة، جامعة ورسولية. فإّن املسيح الرّب والكنيسة 

املسيح  يكون  حيث  اإلنسان.  خدمة  يف  بالكامل  يتامهيان 

تكون الكنيسة. وحيث تكون الكنيسة يكون املسيح.

وبهذه الطريقة، وبالنسبة إلينا جميًعا، فإّن كنيسة املسيح 

التاريخية  أنطاكية  وكنيسة  املسكونية  البطريركية  العظمى، 

الكلية  القداسة، يا صاحب الغبطة، بل كل كنيسة أرثوذكسية 

يسوع  الرّب  حيث  والبرئ،  الينبوع،  هي  إمنا  قانونية،  محليّة 

يقّدم، من غري ترّدد، لكل واحٍد، ماًء ينبع اىل الحياة األبدية. 

حسبُنا أن ندانيَُه بالصالة »بنفوس نقية وشفاه غري مدنّسة«، 

»ليس كمن يخاطب أُناساً فيخطئ الجهد«، بل كمن تكتنفه 

الدهشة، لكالم الرب.

يا صاحب الغبطة،

رّس  إقامة  خالل  مًعا  به  نحتفل  الذي  اآلخر،  العيد  إن 

املحبوبة  غبطتكم  مع  املشرتكة  الخدمة،  هذه  يف  األرسار 

واملوقّرة، أيها األخ البطريرك يوحنا، أي تذكار سحابة بطاركة 

القسطنطينية املكرّمني يف عداد القّديسني، فيام نستدعي، يف 

الوقت ذاته، شفاعة أسالفكم عىل عرش أنطاكية االستشهادي، 

بالسرية  التمثّل  اىل  والحاجة  بالواجب  يذكّرنا  العيد  هذا 

للقّديسني.  الذي  الحي  اإلميان  وبرؤيا  االستشهادية  البطولية 

فإنّنا مدعّوون أن نتّبع، حتى يف يومنا هذا، ورغم املعتقدات 

الكثرية املزعومة، وتبّدل الظروف يف هذه األزمنة، مثال آباء 

كإغناطيوس  الكهنة،  يف  الشهداء  املنري:  األرثوذكسية  كنيستنا 

املتوّشح بالله؛ واملعرتفني، كجرمانوس بطريرك القسطنطينية؛ 

ومحاريب  الكبار  اإلميان  ومعلّمي  الصائم،  كيوحنا  والصّوامني، 

الهرطقات، مثل املدعو يوحنا ذا اللسان الذهبي األقوال، فخر 

كنيستَيْنا الشقيقتنَْي املشرتك، وغريغوريوس الالهويت، مع سائر 

بالفعل  نحّقق  وأن  وتكلّلوا.  جاهدوا حسناً  الذين  القّديسني 

مثالهم. ساعتئٍذ فقط، نجتذب رحمة الله، ونعمته ومعونته، 

ونصري »ذبيحة مقبولًة، »حسنة القبول لدى الرب«.

القّديسني يحرصون عىل،  البطاركة  أّن هؤالء  واثقون  إنّنا 

ويساندون عىل الدوام كنيستَيْنا التاريخيَّتنَْي يف القسطنطينية 

هاتني  من  كالًّ  فإّن  لذلك  مؤسساتهام.  كل  مع  أنطاكية  ويف 

النار والحديد« عرب ظروف قاسية عدة  الكنيستنَْي »جازتا يف 

وتجارب عرب العصور، ولكن أنظروا إنّهام تعيشان، وتشهدان 

قّوة  »عارفتنَْي  واحد  ولكل  لهام  ينبغي  كام  املثال،  وتقّدمان 

الرب« وضعفنا وهشاشتنا البرشيَّنْي.

الحرجة  بالظروف  نتفّكر  إذ  الغبطة،  صاحب  يا  فإنّنا، 

الله  يعلمها  وألسباب  كنيستكم،  تقاسيها  التي  والتجارب، 

األول  األسقف  إغناطيوس،  القّديس  كلامت  نستذكر  وحده، 

عىل أنطاكية، والذي سامه الرسل القّديسون، فيام كان يُقتاد 

يف  سوريا  كنيسة  »أذكروا  القّديس(:  )يقول  مأسوًرا  روما  اىل 

املسيح  يسوع  وحده  مكاين.  راعيًا  الله  لها  التي  صالتكم، 

سيرشف عليها كأسقف، مع محبّتكم«.

فرح  يكتنفنا  كأسقف،  ذاته  املسيح  بإرشاف  ثقة  لنا  وإذ 

لنا  حاملني  بالجسد،  ولحضوركم  السالمية  لزيارتكم  عظيم 

هناك  الرسل.  خطى  قّدستها  التي  واألصقاع  األمكنة  شهادة 

الصليب  نور  ضياء  يف  بولس  القّديس  دعوة  ظهرت  حيث 

الكرث:  الشهداء  دم  قّدسها  التي  األماكن  وشهادة  والقيامة. 

ولقيانس،  بابيال  الكهنة  يف  والشهيَديْن  دروسيذا،  كالقّديسة 

ويعقوب  وبرلعام،  ويوليانس،  وباخوس،  والشهداء رسجيوس 

وآخرين  حديثًا،  الظاهر  حامطورة  دير  رئيس  الحامطوري 

رحضتها  التي  األماكن  وشهادة  ومجهولني.  معروفني  كثريين، 

أعراق النسك والجهاد، والجهادات الجريئة للرهبان والراهبات 

األبرار، مثل سمعان العمودي، العمود الناري ومعتيل السامء 

الذي ينثني، والذي بصلواته يثبّت املسكونة كلّها.

من  نكرّم  شخصيًا  وحقارتنا  املسكونية  البطريركية  فإّن 

األعامق شخصيّتكم املتحليّة بخصال املسيح، وورعكم األصيل، 

التقليدية،  وشيمكم  السرية،  يف  ونسككم  الكنس،  وُخلُقكم 

»عامل  لآلباء وعىل  ما هو  بالتقليد، وحرصكم عىل  ومتّسككم 

النسك«، وتتلمذكم يف مشغل الفضيلة يف الجبل املقدس اإلسم 

وأفعالكم،  غبطتكم،  أقوال  وإخالص  ويف صدق  آثوس،  جبل 

ومامرستكم، وعىل األخّص »اعرتاف الوحدة« للجميع، ونتطلّع 

إليكم كأخ عزيز، وصديق، ورشيك يف الخدمة يف حقل الرب. 

تحيق  التي  البطريركية  خاّصًة يف خدمتكم  لكم،  نؤكد  وإنّنا 

األعداد 5/4 - 2013 24



الكنيسة  أّن  اآلونة،  هذه  يف  سيّام  ال  واألحزان،  األخطار  بها 

لكم  الدوام  عىل  ستكون  القسطنطينية  يف  املقيمة  العظمى 

للعالقات  التقليد  ويُظهر  يستلزم  كام  متاماً  الدرب،  رفيقة 

األخوية، والتعاضد، والعون املتباَدل بني كنيستَيْنا.

لقاؤنا واحتفالنا مُعا بالقّداس اإللهي »من أجل حياة العامل 

وخالصه« يوطّد األربطة التقليدية بني كنيستَيْنا، ولكّنه يذكّر 

الواحدة  الكنيسة  كهنة  رؤساء  يف  كمتقّدمني  مّنا،  كالًّ  أيضاً 

املوّحدة، من جهة أوىل بواجب أن نرفع مستوى الظروف التي 

العني،  بها كحدقة  نشرتك  التي  الوحدة  نصون  بحيث  نواجه 

ألنّه من غري هذه ال يسع الله أن يعمل يف شعبنا، ويذكّر لقاؤنا 

من جهة ثانية برضورة التطلّع الشخيّص األصيل، ليس إىل القرب 

الفارغ فحسب، بل إىل أخينا اإلنسان الجريح واملعّذب، والذي 

شملته مؤّخرًا »تجارب كثرية«.

تلّم  التي  والتجارب،  املآيس  استشهاد  يوميًّا  نُبلَّغ  إنّنا 

باملسيحيّني، خاّصًة يف الرشق األوسط، ونسارع اىل رفع األدعية 

كّل شخص،  وجه  عن  دمعة  كّل  ميسح  أن  القادر  الرب،  إىل 

القوي والقدير وحده، لكيام يقرّص زمان تجربتنا ومينح رسيعاً 

السالم لوطنكم املضطرب واملستشهد.

بلجاجة  ترّضعنا  شهر،  من  أكرث  ومنذ  خاص،  وبشكل 

املحبوب  الخدمة  لشقيقكم ورشيكنا يف  قيد األرس  متذكّرين 

يخترب  والذي  الوقار،  الكيّل  حلب  مرتوبوليت  بولس  ا،  جدًّ

الرب  القلب لكيام  إنّنا نصيّل من  الرهيبة.  تجربة االختطاف 

الذي »أمات املوت باملوت« يحفظه ساملاً، معاًف، مصاناً من 

املصونة  الرسيعة  العودة  نريه، ومينحه  أذى، ويعتقه من  أّي 

اىل الرعية التي تنتظره بقلق محرومًة من قائد روحي كهذا 

مطرانية  حّول  قد  إذ  واالجتامعي،  الروحي  بنشاطه  يتاميز 

حلب املقّدسة إىل واحة روحية أصلية يف وسط صحراء سوريا. 

إنّنا نسأل الرّب بالطلبات االبتهالية أن يهب االستنارة والوعي 

ملن يحتفظون به يف األرس حتى »يوقفوا ظلمهم«.

صاحب الغبطة، أيها األخ األقدس، بطريرك أنطاكية يوحنا،

الفنار هذا، من  إنّنا إذ نرفع الصالة والطلبات، يف هيكل 

أجل العامل كلّه، نبتهل بحرارة الرب الكيل الصالح والقائم أن 

»ال يتخىّل عّنا اىل االنقضاء، من أجل اسمه، وال ينقض عهده 

ويبارك  عُل  من  يتطلّع  أن  بل  رحمته«،  عّنا  يبعد  وال  معنا، 

بصّحة  محبتكم،  يشّدد  وأن  القداسة  الكليّة  أنطاكية  كنيسة 

ال تضعف وبحكمة الروح القدس، لكيام تكّملوا عىل الدوام 

قداسة البطريرك املسكوين يلقي كلمته.
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قطيعكم  أجل  من  ورضوانه،  الله  مبحبة  وخدمتكم  دعوتكم 

وإميان  الله  »بخوف  ولكيام  العامل،  عرب  أنطاكية  يف  الورع 

الناس يف  املعونة وامللجأ لسائر  باستحقاق  تؤّمنون  ومحبة«، 

أيامنا، أيام الضيقات والظلم.

يف  فقط  ليس  املدمرّة،  الحرب  بنتائج  نسمع  حني  نحزن 

سوريا، ولكن عرب العامل، و«بأمواج العمر، كمياه البحر« تنقّض 

حال  من  مخرج  عىل  للعثور  جهد  كل  لكن،  اإلنسانية.  عىل 

العامل املعارص، ال ميكنه أن ينجح، من غري توبة إىل الخالق وإىل 

اإلنسان جبلة يديه. فإن الحرب وكل أشكال األزمات ستستمر 

طاملا أن نفوس الناس، ال سيام من هم يف موقع توجيه »حركة 

تائبة وغري مستنرية، أو حينام  الرش«، تبقى غري متبّدلة، غري 

»ال تحيد عيون الناس عن مشاهد الرش، وآذانهم عن الكالم 

البطال، ولسانهم عن التفّوه مبا ال يليق«، حتى«تتنّقى شفاهنا 

وتسبّح الرب«، و«تكّف يدانا عن أفعال السوء، صانعة أعامالً 

بنعمة  وذهُننا  جسدنا،  أعضاء  »كلُّ  فتُحفُظ  الرب«،  تريض 

الله«.

هذا  نوًرا.  تعاين،  سوف  واإلنسانية  نعاين،  سوف  حينئٍذ 

النور بالنسبة إلينا هو املسيح، الذي »أضاء كنور من نور عىل 

العمل  نجد  وأن  بقربه،  إالّ  نوًرا  نجد  أن  ميكننا  وال  العامل«. 

والتربير  الخطايا«  بعلل  »التعلّل  األخرى،  األمور  أما  والثمر. 

ألنّها  النور  تطيق  فإنّها ال  الرشيرة،  لألفعال واألعامل  الباطل 

من الرشير، ال من محكمة الله و«كلمة الحّق«.

املسيح القائم افتدانا نحن، متاماً كام افتدى املرأة السامرية 

الخطيئة  لعنة  الرشور« وحّولها من  الصانعة »سائر  الخاطئة 

الكريم، وبآالمه،  القديسة فوتيني، بدمه  القّديسة منرية،  اىل 

وبكلامته اإللهية. إننا نقّر بخرييّة فادينا واملحسن إلينا.

واليقني  السرية  بنقاوة  عمليًّا،  له  نثبت  أن  مدينون  وإنّنا 

نُظهر عالمات  أن  يكفي  للكّل،  ويغفر  األناة  فيُطيل  الراسخ، 

نحن،  كلّنا، وخاّصة  لنستعيد،  الشفاء«  التوبة »ونعرب محيط 

الذين نهتّم بخليقة الله، اإلنسانيَة.

ليضئ نور قيامة الرب، الذي يدعونا »لنغفر كّل يشء« وأن 

إيّاكم  معتًقا  غبطتكم،  وقلَب  حياَة  بعضاً«،  »بعضنا  نسامح 

مام نؤمن أّنه »هتاف نوٍح« عابٍر، ومانحاً شعبكم الذي يقايس 

الرب دعوتكم  الرشير« »مياًه مقدسة«. ولتثبّت  من »حسد 

وخدمتكم، بكّل ما هو صالح، وما هو نقي، وما هو عدٌل، وما 

الناس، بل الذي  بالفضيلة، وباملجد ال الذي من  هو مرشٌّف، 

من نعمته ورحمته. آمني.
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غبطة بطريرك أنطاكية يلقي كلمته.

كلمة غبطة بطريرك اأنطاكية يف القّدا�س
فبادله غبطة البطريرك يوحنا بهذه الكلمة:

ا باملسيح اإلله ورشيك  »صاحب القداسة، رئيس أساقفة القسطنطينية - روما الجديدة والبطريرك املسكوين، أيها املحبوب جدًّ

تواضعنا يف الخدمة، كرييوس كرييوس برثلاموس، نتوّجه إىل قداستكم أخويًّا بشوق ووقار مع رؤساء الكهنة واإلكلريوس املوقر 

والشعب املحب لله، مصافحني إيّاكم بفرح.

املسيح قام!
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جئتكم اليوم من أنطاكية حيث دعي أتباع ربّنا مسيحيّني 

بقاماتهم  اعرتفت  برجاالت  ذخرت  التي  أنطاكية  أّوالً. 

املسيحيُّة جمعاء. أنطاكية التي فيها برّش هامتا الرسل بطرس 

وبولس والشهيد إغناطيوس املتوّشح بالله الذي أغنى الكنيسة 

منها  التي  أنطاكية  يوحّنا.  إنجيل  املتجّذر يف  بفكره  الجامعة 

انطلق يوحّنا الذهبي الفم الذي ركّز عىل إرث هؤالء جميًعا 

من  بعض  أعيد  وقد  القسطنطينيّة  إىل  أنطاكية  من  ونقله 

أن  بعد  مؤّخرًا  املقّدسة  الكنيسة  هذه  وإىل  إليها  ذخائره 

تغّربت عىل أيدي اإلفرنجة. أنطاكية التي يف أرضها نبت أفرام 

للعامل  وتركا  الرسياين  الفكر  نرّصا  اللذان  الرسيانيّان  واسحق 

نَْنَس  ولن  والنسكيّات.  الروحانيّات  يف  كُتب  ما  أروع  بأرسه 

الجوالن  هضبة  من  املتحدر  املعرتف،  مكسيموس  مساهمة 

جوار دمشق، الذي صار معلاًّم للمسكونة ولّخص يف شخصه 

الدفاع عن اإلميان القويم ضّد جميع الكرايس واملقامات، متاًما 

كيوحّنا الدمشقّي الذي، إىل جانب إنتاجه الالهويت الرفيع، ترك 

للكنيسة أجمل تسابيح تزين خدم واحتفاالت السنة الطقسية 

وترفع معيّدي عيد األعياد وموسم املواسم يف جميع األقطار 

املجيد  القيامة  فرح  يف  وترّسخهم  السامء  إىل  األرثوذكسيّة 

الذي ال نزال اآلن يف غمرته. وقد ساهم العديد من الشهداء 

يف  العصور  عرب  واملفرّسين  والرهبان  واملعارصين،  القدامى 

بَلَْورَِة هذا الفكر األنطايكّ فأغنوا املسيحيّة جمعاء مبا أُعطي 

لهم من إطالالت الروح. وهنا، ال أنىس أن أستذكر أيضاً أولئك 

الرجال األنطاكيني الذين شغلوا عرش البطريركية املسكونية، 

أمثال نكتاريوس الطرسويس )381-397(، وأرساكيوس )404-

وكوزما   ،)577-565( السخوالستييك  الثالث  ويوحنا   ،)405

األنطايك )1075-1081(. األمر الذي يُعربِّ عن تآخي كنيستينا 

منذ الِقَدم وعن تزاوج ثقافاتنا والعالقات الوطيدة التي تربط 

عرش القسطنطينية بعرش أنطاكية.

الكنيسة  حياة  يف  األنطاكيّة  املساهمة  هذه  أَذْكُر  إذ  وأنا   

الجامعة، أؤكّد لقداستكم أننا، رغم الصعوبات الجسام واملآيس 

التي تلّم بنا، سنبقى أوفياء لرسالة هؤالء اآلباء الكبار، وسنعيد 

إحياء إرثهم جميًعا، الذي تجّسد عىل امتداد الرقعة األنطاكيّة، من 

أنطاكية إىل بالد الشام، وما بني النهرين، والعربيّة، وسائر املرشق. 

تاريخ  اتّسم  والروحّي  الالهويتّ  اإلشعاع  هذا  جانب  إىل 

والسالم  الوحدة  إىل  والداعي  الوسيط  بدور  األنطايكّ  الكريّس 

بني املتخاصمني يف العائلة األرثوذكسيّة، ساعيًا دوًما إىل تليني 

املواقف والعمل أبًدا عىل املصالحة بروح إنجيل ربّنا يسوع. 

البطريرك  سلفنا  لعبه  الذي  بالدور  التذكري  من  هنا  بّد  وال 

بطرس الثالث يف مطلع القرن الحادي عرش عندما ذكّر برضورة 

الثانويّة وقبول اآلخر مبحبّة  االتّهامات  التسامح واإلقالع عن 

لكسبه إىل اإلميان القويم، قائالً لزميله القسطنطينّي البطريرك 

كاروالريوس: »أترامى عند قدميك... وأترّضع إليك أالّ نطلب 

كّل يشء، ليك ال نخرس كّل يشء، ... إذ ال يجب أن يكره اإلنسان 

شيئًا ماّم خلقه الله، بل عليه أن يقبله بالشكران«.

نرى يف موقف البطريرك بطرس هذا منارًة ال نزال نستيضء 

بها، تدفعنا نحو القيام بدور مامثل يف خضّم الخالفات القامئة 

املسيحيّني  نحو  انفتاحها  لدعم  األرثوذكسيّة  الكنائس  بني 

تفّهمه  أجل  من  اآلخر  قبول  إىل  باستمرار  سندعو  اآلخرين. 

حقيقة  ملء  الستكشاف  مًعا  ساعني  بحوار،  معه  والدخول 

بل  خاّصة،  قوميّة  أو  بعرق  التصاق  كل  عن  بعيًدا  املسيح، 

كام  جميًعا،  ليعّمدنا  أىت  املسيح  ألّن  الجميع،  عىل  باالنفتاح 

ويهودي،  يوناين  »ليس  يسوع  املسيح  يف  أنه  الرسول  يقول 

الكل ويف  املسيح  بل  حٌر،  عبد  بربري سكيثي،  ختان وغرلة، 

الكل« )كولويس3: 11(. 

املكانة  لنؤكّد  القّديسني  هؤالء  مبعيّة  اليوم  إًذا  جئناكم 

ونبدي  األنطاكيّني،  قلب  يف  الرسويّل  لكرسيكم  التي  الكبرية 

فرتات  يف  به  قمتم  ملا  لكم  نحفظه  الذي  العميق  التقدير 

عصيبة من تاريخ كنيستنا من استضافة لبطاركتها وتزويدها 

أنّنا ننظر  بالدعم عندما اقتضت الحاجة. جئنا اليوم للتأكيد 

مبسؤوليّة  يقوم  أرثوذكّس  كمرجع  الرسويّل  كرسيّكم  إىل 

األرثوذكسيّة  الكنائس  بني  والتناغم  الوحدة  عىل  الحفاظ 

تعاملها  يف  املقّدسة  القوانني  احرتام  عىل  وحثّها  الشقيقة، 

اليوم  الحاجة  بأمّس  البعض، ومع اآلخرين. نحن  مع بعضها 

القوميّة،  االعتبارات  كّل  عىل  متعاليًا  الدور،  هذا  يلعب  ملَن 

ليك  الجروحات،  وعىل  كام  والخاصة،  والعرقيّة،  والسياسيّة، 

يجعل الكنيسة األرثوذكسيّة أكرثَ شهادة لربّها، ومستعّدًة أن 

تجازف، مبحبّة األخّوة املّجانيّة التي ال تحاِسب، لرتتفع فوق 

الخصومات والنزاعات »الثانويّة« التي اتّسمت بها أحياناً، وال 

تزال، العالقات بني كنائسنا. 

جئناكم، أيّها األخ القّديس، يف أّول زيارة لنا بعد تنصيبنا 

تسمح  أن  أمل  وكلُّنا  املرشق،  وسائر  أنطاكية  عىل  بطريركًا 

لسائر  زياراتنا  مبتابعة  تعرفون،  التي  املأسويّة،  الظروف  لنا 
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سالم  رسالة  جميًعا  إليهم  لننقل  الشقيقة  الكنائس  رؤساء 

باألمور  ونتداول معهم  إليكم،  اآلن  ننقله  ملا  وأخّوة مشابهة 

هذا  روح  عىل  وليس  اإلنجيل  روح  عىل  مرّصين  املشرتكة، 

الدهر، واضعني نصب أعيننا ما قاله لنا الرّب إّن َمن يريد أن 

يكون بينكم أّوال عليه أن يكون للجميع خادًما. فأمام كنائسنا 

األرثوذكسيّة مهام كثرية لرفع شأن األرثوذكسيّة وجعلها تشهد 

حقيقة لرسالتها، سأتوقّف عند أهّمها.

الذي  النزاع  صورة  يف  األوىل  اللحظة  منذ  وضعناكم  لقد 

للقوانني  رصيًحا  خالفًا  باّدعائه،  األورشليمّي  الكريّس  خلقه 

والتاريخ، أّن منطقة الخليج العريّب، العائدة لكرسينا األنطايك، 

وحيث لنا هناك أبرشيّة فاعلة وعدٌد من الرعايا النشيطة منذ 

لن  قطر.  مطرانًا عىل  وبتسقيفه  له،  تخضع  وسنوات،  عقود 

نلجأ إىل املامرسات غري األخويّة التي لجأ إليها هذا الكريّس مع 

غرينا من الكنائس عندما واجه حالة مامثلة، لكّننا نرّص عىل 

حقنا وننتظر من قداستكم إرجاع األمور إىل نصابها يف أرسع 

وقت ممكن.

الكبري  للمجمع  التحضريّي  العمل  عند  التوقّف  نريد  ثّم 

خالفًا  اتخذه،  الذي  املنحى  من  قلقنا  عن  للتعبري  املقّدس 

فكرة  أطلق  عندما  الشاملة  أثيناغوراس  البطريرك  لنظرة 

انعقاده، فرنجو أال نخترصه، إىل عالقاتنا مع غري األرثوذكسيّني 

إّن  الكنيسة.  باملراكز والسلطة يف  تتعلّق  والعامل، وإىل قضايا 

أّن  االنطباع  العامل  تعطي  قد  وحَدها  األخرية  القضايا  هذه 

روح الدهرنة يسود عالقاتِنا، بينام العامل ينتظر من الكنيسة 

األرثوذكسيّة قوالً نبويًّا يساهم يف إعادة املعنى لوجوده، هذا 

لتوسيع جدول  السعي  فعلينا  عنه.  وتاه  فقده  الذي  املعنى 

أعامل هذا املجمع، ليك يتطرّق للتحّديات التي تواجه شعبنا 

الناس  يهّم  ا  عامًّ كنسيًّا  حدثًا  انعقاده  يكون  حتى  وشبابنا، 
هذا  مثل  لفتح  الوقت  من  متّسع  يوجد  جميًعا.  ويخّصهم 
امللف، إذ ال بّد للمجمع، يف حال انعقاده، أن يؤكّد من بني ما 
سوف يؤكّد عليه، مركزيَّة الشخص اإلنساين، ومركزيَّة الرشكة 
بني البرش، ورضورَة االعرتاف مبواهب جميع أعضاء شعب الله 
الكنيسة أكرث يف  والعمِل عىل تفاعلها وتكاملها منًعا النزالق 
وشعب  الكنسيّة  الرئاسة  تكون  ذاك  إذ  املؤّسساتيّة.  دواجري 
الله يف ترابط وتبادل مستمّرين يف خدمة الحق الذي وحده 
ا، وللروح الذي يحيينا،  يحّرر، فنشهد للقيامة التي تقيمنا حقًّ
وللثالوث ينبوع كّل محبّة وكّل كيان شخيّص. وعليه، ينبغي 
الكنيسة  التباعد بني الهوت  النظر واإلقرار بتواضع أن  علينا 

وواقعها السوسيولوجي يتزايد، وأن نقول قوالً شجاًعا وُملَْهاًم 

يعيد إحياء ما شاخ من مامرساتنا وأفعالنا.

أهمية  عىل  ألخّوتكم  نؤكد  األفكار  هذه  بلورة  أجل  من 

األرثوذكسية،  الكنائس  لرؤساء  دوريّة  اجتامعات  إىل  الدعوة 

مع مجموعة من معاونيهم ومستشاريهم، للتداول بالشؤون 

التي تعوق الشهادة األرثوذكسيّة، والعمِل عىل إيجاد السبل 

املجمع  مواضيع  وتوسيعِ  الكنائس،  بني  وتناغمها  لتعزيزها 

العتيد وتحضريِها، كونها تساهم يف إزالة التباعد الحاصل بني 

الكنائس، والنظر يف التحّديات التي تواجهها. 

اآلفات  يف  االجتامعات  هذه  مثُل  تنظر  أن  املنتظر  من 

تفاقم  نظرنا،  يف  وأّولها،  باألرثوذكسيّة.  اليوم  تعبث  التي 

الفكر العرقّي. ال يخفى عليكم أنّه، يف كثري من األحيان، يبدو 

مام  أكرث  عرقهم  أو  بجنسيتهم  يتمسكون  منا  البعض  وكأن 

بأرثوذكسيتهم، وهذا يعيق شهادة كنيستنا الواحدة ويظهرها 

للعامل مجزّئة غري متجانسة. ال بّد من استعادة تأكيد ما قّرره 

املجمع املنعقد يف هذه املدينة سنة 1872 ضد الفكر العرقي 

يف الكنيسة. وليس انعكاس هذا الفكر العرقّي عىل الشهادة 

األرثوذكسيّة يف عامل االنتشار أقلَّ خطورة يف هذا املجال.

أّما اآلفة الثانية فهي التفرّد وانقطاع الحوار الحقيقّي بني 

الكنائس األرثوذكسيّة. انقطاع الحوار أو اختصاره عىل بعض 

األمور وتحايش املواضيع الحّساسة، إن دّل عىل يشء، إمنا يدّل 

عىل عدم قبول اآلخر كأٍخ من حّقه أن يسائلني، ومن واجبي 

االستامع إليه والسعي إلبراز أفضل ما فيه من جامل ووزنات 

وضعها الله يف كّل الثقافات والتقاليد، ليك تعّم الفائدة. علينا 

اإلقرار أّن الفروقات ميكن أن تكون مصدر غنى للجميع، إن 

نُظر إليها بتواضع وانفتاح وتفّهم.

القداسة  صاحب  يا  تطرّقتم  لقد  العامل؟  مّنا  ينتظر  ماذا 

إىل كثري من ذلك يف خطبكم وخاّصة يف كتاب الحوارات مع 

نبويّة  أقواالً  مّنا  ينتظر  العامل  أّن  يل  ويبدو  كليامن.  أوليفييه 

والحريّة  األرض  وتجيّل  البيئيّة  األمور  يف  قلتموه  ما  أمثال 

والحّب والكنيسة واألوطان والدهريّة ومجتمعات االستهالك 

وغريها من املواضيع الساخنة التي تتّسم بها الثقافة الكونيّة 

التي نعيش فيها. حبّذا لو نجعل الكنيسة األرثوذكسيّة جمعاء 

تقول هذه األقوال وتقتنع مبضمونها.

استعادة  إىل  بجّديّة  نسعى  أن  أيًضا  مّنا  العامل  ينتظر 

الوحدة بني املسيحيني، غري الخلقيدونيّني أّوالً والغربينّي تاليًا. 
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اآلخر  ورفض  املتبادلة  واإلبساالت  النزاعات  من  قرون  بعد 

وتجاهله، حان للجامعة املتضائلة التي تريد أن تجّسد رسالة 

العامل لن يؤمن بيسوع إن  بأّن  يسوع، أن تعي صالَة يسوع 

البلمند  قرارات  بجّديّة  نتابع  ال  ملاذا  به.  املؤمنون  يتوّحد  مل 

يعد  مل  اليوم  االنشقاق  أّن  نعرتف  أن  علينا  مثالً؟  وشامبيزي 

الكنائس فحسب، بل داخل كّل واحدة منها، بينام  قامئًا بني 

يفتّش هو  الذي  اآلخر  واحدنا من  يتعلّم  أن  نحن مدعوون 

أيًضا عن املسيح، ويسبّحه بعبارات وشعائر تختلف عام ميارس 

اآلخر،  املسيحّي  يراه  كام  املسيح  وجه  نحّب  أن  علينا  هو. 

فتتكامل خرباتنا ونكتشف أّن حائط عداوة االنشقاق ال يرتفع 

إىل الساموات. علينا أن نستعيد الزخم الذي ساد انفتاحنا أيّاَم 

أسالفكم الكبار. ال بّد من أقوال وأفعال نبويّة تؤثّر عىل شعب 

الله وتعيد إليه الرجاء أّن الوحدة بني املسيحيّني ستتحقق يف 

مستقبل منظور. الله يطرق أبوابنا قائالً لنا إّن األيّام رشيرة، 

عن  نفتش  أن  بل  الشكليّات،  عند  نتوقف  أالّ  يجب  وأنه 

الحقيقة يف املحبّة، وندرك أنّه إن آمّنا ميكننا نقل الجبال، وأالّ 

ننىس أن املحبة الحقة يجب أالّ تكون مرشوطة.

الديانات  حتى  اآلخر  عىل  انفتاحنا  يطاَل  أن  من  بد  ال 
غري املسيحيّة، وخاّصة اإلسالم الذي يتزايد حضوره يف العامل. 
الذين  العرب«،  »كنيسَة  أنطاكية  يف  التاريخ  تقلّبات  جعلتنا 
التعايش  عالقة  نَُنّمي  أن  وتعلّمنا  باإلسالم،  أكرثهم  يدين 
الرصيح معهم  الحوار  أحيانًا كثرية يف إطالق  معهم، ونجحنا 
حمالت  من  كثريًا  تأثّرنا  اآلخر.  واحرتام  املحبّة  أساس  عىل 
األخرى،  يف  والسالح  يد  يف  بالصليب  أَتَونا  الذين  املسيحينّي 
الصليب  بني  الخلط  أنّنا شجبنا  املصاعب. ومع  علينا  فزادت 
دم  من  علينا  فُرض  ما  دفعنا  األهواء،  عىل  سوى  والحرب، 
الحقيقّي  الصليب  روح  عىل  بإرصار  حافظنا  لكّنا  وإذالل. 
وسعينا نحو الشهادة لفكره. علينا اليوم أن نتابع هذه املسرية، 
وأن نشهد، رغم الصعوبات، كيف أن مسيحنا يريدنا أن نحب 
كنائس  وخاّصة  جمعاء،  األرثوذكسيّة  الكنيسة  عىل  الجميع. 
الرشق، أن تتعاون يف هذا املجال. لذلك علينا جميعاً التفكري 
مليًّا باألساليب الناجعة لتوطيد عالقاتنا باملسلمني، والحد من 
الكربى  التحّوالت  يف عرص  لهذا،  مسيحيّيها.  من  بالدنا  إفراغ 
التي تشهدها الحضارة العاملية اليوم، أدعوكم لتقودوا عمليّة 
التفّكر يف مستقبل التعايش بني األديان. ال ميكن أن يرتك هذا 
األمر لألطر السياسيّة ألن مصالحهم تحّد من رؤيتهم لإلنسان 
علينا  بل رمبا  أخرى.  املجتمعات من جهة  من جهة ولرتابط 
السيايّس،  العامل  هذا  ضمري  لنكون  األنجع  السبيل  نجد  أن 

فال تكون مصالحه املحدودة سبب ظلم يدفع مثنه الضعيف 
والفقري. 

من  بّد  ال  التي  املختلفة  الالهوتيّة  الحوارات  جانب  إىل 

املسيحيّني  باقي  مع  نتجّند  أن  علينا  متزايد،  بزخم  متابعتها 

يف خدمة الفقراء واملستضعفني وجميع الذين يرزحون تحت 

بالدنا  ويف  العامل،  أنحاء  سائر  يف  واالضطهاد  املتنامي  العنف 

البطريرك  الرحامت  املثلّث  سلفي  قال  كام  خاّصة،  املرشقيّة 

يف  الثاين  بولس  يوحّنا  البابا  استقباله  عند  الرابع  إغناطيوس 

دمشق: »نحن مدعّوون أن منسح دموع جميع الذين يبكون«، 

ليس فقط بالصالة من أجلهم، بل أيًضا مبعاضدتهم والسعي 

ليست  األخرية  الكلمة  أّن  يقتنعوا  ليك  عنهم،  الظلم  لرفع 

الناجعة  األقوال  نجد  أن  علينا  واملحبّة.  للحياة  بل  للموت 

والفاعلة  الغنيّة  واملجتمعات  الدول  لنذكّر  العمليّة  واألفعال 

واملشاركة  الحرب،  السالم حيث  إحالل  بغية  العمل  برضورة 

حيث اإلجحاف، والعيش الكريم حيث العنف واالضطهاد. وال 

بّد يل، يف هذا السياق إالّ أن أذكر املآيس التي تعصف بسوريّا 

أنّنا  أقول  وأن  ولبنان،  العراق  اليوم، كام عصفت يف  الحبيبة 

وأن  انتموا،  طائفة  أيّة  إىل  أوالدها  يصيب  جرح  لكل  ننزف 

أؤكد أن علينا أالّ نوفّر جهًدا لتوعية الناس عىل مصائب شعبها 

من  وبدافعٍ  الرشيف،  املنرب  هذا  عىل  ومن  لذلك،  وإعانته. 

همنا ومسؤوليتنا املشرتكة، أؤكد عىل رضورة التكاتف والعمل 

اإلنسانية  تداعياتها  بكل  املعاناة  تخفيف  سبيل  يف  املشرتك 

واالجتامعية واملعيشية واألمنية، التي أصابت بالدنا العظيمة 

للمجتمع  مناشدتنا  أكرِّر  فإين  وعليه  وحضارتها.  بتاريخها 

الدويل للقيام بواجباته يف إفشال كل محاولٍة الستغالل مظاهر 

بني  تفرق  حقيقية  تناقضاٍت  إىل  وتحويلها  الحضاري  تنوعنا 

ترسيخ  إىل  الوصول  أجل  من  وذلك  الواحد،  الشعب  أبناء 

حقوق الجميع يف الحرية والكرامة والسيادة والعيش الكريم 

السلمي  الحل  إىل  ة  املُلحَّ الحاجة  عىل  أؤكد  وعليه  املشرتك. 

إىل  وصل  التطرف  أن  سيام  ال  الحوار،  عرب  سوريا  يف  لألزمة 

من  وكان  ومسيحيني،  مسلمني  دين  رجال  استهداف  درجة 

بينها مؤخراً اختطاف املطرانني بولس ويوحنا يف حلب، وإننا 

نناشد الجميع من جديد مع املجتمع الدويل من هذا املكان 

الرشيف إلطالق رساحهام.

ا بوجودي يف  لن أطيل كالمي أكرث من ذلك. إيّن فرح جدًّ

هذه الديار وأصيّل أن يساندكم الله يف رسالتكم فيها ويف العامل 

األرثوذكس أجمع، وإىل سنني عديدة«.
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تبادل الهدايا التذكاريّة، قداسة البطريرك املسكوين يهدي غبطته طقم أيقونات.

تبادل الهدايا التذكارّية
وبعد االنتهاء من الكلامت، تبادال الهدايا التذكارية.

تبادل الهدايا التذكاريّة، غبطة بطريرك أنطاكية يهدي قداسته أيقونة القديَسني بطرس وبولس مؤّسَس الكريس األنطايك.
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الختم والربكة.
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املاأدبة الر�سمّية
بعد االنتهاء من القّداس اإللهي املشرتك، ُدعي غبطته والوفد املرافق إىل مأدبة رسميّة حيث تبادل البطريركان الكلامت باملناسبة.

كلمة قدا�سة البطريرك امل�سكوين 
اأثناء املاأدبة

استهّل قداستُه الكالم قائالً:

»صاحب الغبطة بطريرك أنطاكية السيد يوحنا،

اإلخوة القديسون الكليّو الوقار،

األبناء األحباء بالرب،

 املسيح قام!

إذ نشرتك بهذه املائدة ونبتهج مع غبطتكم، نوّد أن نعرّب، 

هذه املرة أيًضا، عن فرحنا بهذه الزيارة السالميّة إىل كنيستنا. 

ويف الوقت ذاته نتفّكر بأهمية مشاركة الزاد وداللتها الغنية.

بداية، هذه الوجبة هي استمرار للامئدة الروحية، لعشاء 

األحد الذي اشرتكنا به من قليل، من حيث أنّنا كائنات جسديّة 

وإذ  لطبيعتنا.  والجسدي  الروحي  الجانبني  نريح  روحانيّة، 

عرب  األرضيّة  حياتنا  الستمرار  رضورية  حاجة  هو  ما  نشارك 

تناول الطعام، نعرتف بصمت بتحّدرنا جميًعا من املجبول أوالً 

آدم، وبقرابتنا املتبادلة بحسب الجسد، والتي تتأىّت منه، والتي 

وطّدها املسيج آدم الثاين مؤاخيًا إيّانا بدمه الخاص.

من جهة أخرى، فإن الرب يسوع املسيح نفسه قد وهب 

كالمه:  يوضح  لكيام  العشاء،  اإللهية خالل  اإلفخاريستية  رّس 

لكم  ليست  دمه،  وترشبوا  اإلنسان  ابن  تأكلوا جسد  مل  »إن 

حياة فيكم« )يوحنا 6: 53- 54(، ألنه كام أن الطعام املادي 

املناولة  كذلك  الجسدية،  الحياة  حفظ  أجل  من  رضوري 

والخمر  الخبز  تناول  اختار  فادينا  فإن  للنفس.  هي  اإللهية 

آخر  موضع  ويف  الرس.  لهذا  األساس  املادية  العنارص  لتكون 

يظهر ملكوت السموات كعشاء، ينبغي توقريه وتلبية دعوته 

الرسمية )لوقا 14: 15 وما يليها(. ويف موضع الحق، نستطيع 

أن نلحظ أن الرب القائم من املوت خالل لقائه مع تالميذه 

عىل بحرية طربية قّدم لهم مائدة من الخبز والسمك )يوحنا 

21: 9 – 13(، كرمٍز أيًضا لذاته، فيام يُعرف أيًضا من التلميذين، 

الزاد )لوقا 24:  كليوبا ولوقا، عىل طريق عمواس عند تناول 

30 – 31(. من كل هذه األمور املعروفة لكم، ندرك بسهولة 

املادية فحسب، والتي  الحاجات  املشرتكة التخدم  املائدة  أن 

من أجلها أوالً توجد، بل إنّها تولّد العالقات وتوثّقها، وتهب 

مستلزمات الغذاء الروحي. وهذا ما يؤكد عليه، باإلضافة إىل 

أمور أخرى، تأسيس املوائد املشرتكة يف الرشكة الديرية. 

بالذبيحة  االحتفال  بعد  من  مًعا  الطعام  نتناول  وكوننا 

بالعيد  أيًضا  نحتفل  فيام  السامرية  أحد  يف  الدموية،  غري 

الجامع لبطاركة القسطنطينية، يجلب إىل أذهاننا شخصيات 

ارتبطت بكنيستي القسطنطينية وأنطاكية، واألبرز فيام بينهم 

ينعكس طريقه من  الذي  الفم،  الذهبي  يوحنا  القديس  هو 

وال  بيننا.  يف حضوركم  ما،  بشكل  املدينة،  هذه  إىل  أنطاكية 

السابع  يوحنا  البطريرك  بشكل خاص  نذكر  أن  من  ههنا  بد 

األنطايك، الذي بعد أن تقاعد من السدة البطريركية انسحب 

حيث  أوكسيّا،  جزيرة  عىل  ميخائيل  املالئكة  رئيس  دير  إىل 

أنهى مسرية حياته.
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أنطاكية  كنيسة  نذكر مشاركة  أن  أيًضا  لنا  املناسب  ومن 

يف  األول  يوحنا  البطريرك  مشاركة  مثل  الكنيسة،  مجامع  يف 

يف  هريوثيوس  البطريرك  وحضور  الثالث  املسكوين  املجمع 

املجمع الكبري عام 1872، والذي أدان العرقية اإلثنية، وكذلك 

تعاوننا عىل العموم من أجل حّل أمور عّدة برزت يف جسم 

الكنيسة املقدسة، الواحدة، الجامعة الرسولية.

ما  إىل  متتّد  بطريركيتينا  بني  ما  الطيبة  العالقات  أن  بيد 

بعد الحاالت الفردية املنعزلة، عرب عقود وقرون، حني، يف ظل 

بلغ  أخرى،  وغزوات  الصليبية  الحمالت  مثل  قاسية  ظروف 

التعبري عن التعاطف والدعم من قبل كنيسة املسيح العظمى 

املقدسة مع املعذبني، بلغ درجة أن يُنتَخب بطاركة أنطاكية 

وميكننا  هوديجون.  دير  رحاب  يف  مدينتنا،  يف  ويستضافوا 

ذاتها  للضيافة  استمرار  املشرتكة هي  الوجبة  إن هذه  القول 

بشكل رمزي اليوم، وتشهد لرغبتنا يف أن نتبع املثل اإلنجييل 

ذاته، حسبام نستطيع.

وإذ نتطلّع بثقة بالرب الضابط الكل إىل مستقبل كنائسنا، 

الصعوبات  من  قليل  غري  تقايس،  ومازالت  قاست  التي 

والتجارب، نودعه حّل سائر مشاكلنا ونعرّب عن مشاعر الدعم 

أم ككنيستني شقيقتني، وخاصة  لبعض، سواء شخصيًّا  بعضنا 

ملن هم معذبون يف كنيستكم. ونعلن عن رغبتنا يف أن نستمر 

يف تقليد العالقات األخوية والتعاون املتبادل يف سائر املجاالت. 

الصحة،  أدعية  النخب مع  الخامتة، نرفع هذا  وبنوع من 

واألعوام العديدة واملزيد من املعونة من عُل لغبطتكم املوقرة 

يف جهاد قيادة كنيسة أنطاكية املحبوبة، وأيًضا من أجل التبدد 

التي تعصف بشعبكم املوقر.  القاسية  الرسيع لكل الظروف 

كان الله معنا أجمعني.«
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غبطة البطريرك األنطايك يلقي كلمته أثناء املأدبة.

كلمة غبطة بطريرك اأنطاكية اأثناء املاأدبة
ورد عليه غبطته بهذه الكلمة:

»املسيح قام،

يسعدين أن أحّيي الحفل الكريم وأعرّب عن فرحي بلقياكم. 

جئنا من بطريركية أنطاكية حاملني جراحنا التي مل متنعنا عن حمل هموم الكنيسة األرثوذكسّية الجامعة. 

جئنا كأبناء هذه الكنيسة لزيارة أخينا قداسة البطريرك املسكوين برثلاموس، للتعبري عن وحدتنا ومحبتنا 

وللتداول يف شؤوننا وقضايا شعبنا. وإننا عىل تواصل دائم لتدارس كافة األمور مبحبة كبرية، وللتعاطي يف 

كّل ما ينّمي الوحدة والتفاهم بني الكنائس، والتعاون يف سبيل إحالل السالم يف ربوع بالدنا. نقّدر يف هذا 

الخصوص الجهود التي تقوم بها بلدان املنطقة، ونطلب املزيد من املساعدة للنازحني واملهّجرين واملرىض 

الذين تتزايد أعدادهم يوًما بعد يوم، كام أننا نسعى جاهدين، عىل الرغم من ضعف إمكاناتنا، أن نساعد 

أكرب عدد منهم، مهام كان انتامؤهم الطائفّي، إذ تعلّمنا من التاريخ الطويل الذي عشناه بصحبة املسلمني 

أن نعيش اإلخّوة الصادقة، وأن نتعاون دوًما مبا فيه خري بالدنا والعيش الكريم املشرتك. ومهام كانت 

الصعاب، سنظّل عىل هذا املوقف املعرّب عن إمياننا، ألّن ربّنا قال لنا إن املحّبة وحدها تبني، ومنها تولد 

جميع الفضائل.
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تطلّعنا  طاملا  الذي  البلد  هذا  يف  نتواجد  أن  كثريًا  يرسّنا 

إىل غناه، والذي هو جرس بني الرشق والغرب، وقد احتّل يف 

أن  كادت  كان وقت  إذ  لدينا،  محبّبة  تزال  ال  مكانة  التاريخ 

الكبار  املتصّوفني  وخربة  العامليّة  الثقافة  زبدة  فيه  تنحرص 

العزيز  البلد  توجد يف هذا  تزال  وال  املسكونة.  علّموا  الذين 

معامل مسيحيّة وإسالميّة عزيزة عىل قلوبنا، وتعني لنا الكثري.

لذلك أكّرر فرحي بأن أكون وصحبي معكم، شاكراً إياكم 

عىل حسن الضيافة. وسوف أترككم عارفًا يقيًنا أيّن تركت إخوة 

عزيزين. )أرفع كأيس( من أجل أن يدميكم الله تعاىل إىل سنني 

عديدة يف أتم صّحة ووئام لتستمّروا يف أداء رسالتكم السامية. 

ودمتم...«.

والسالمية  األخوية  باملُحادثات  أيًضا،  الثاين،  اليوم  متيز 

التي مَتّت مساء يف مقر البطريركية املسكونية بني البطريركني 

عدة  إىل  املجتمعون  تطرّق  حيث  لهام،  املُرافقني  والوفدين 

تتعلق  وأخرى  الكنيستني  بني  مشرتك  اهتامم  ذات  مواضيع 

قضية  باألخص  ومنها  األرثوذكسية،  الكنائس  بني  بالعالقات 

هذه  يف  التعاضد  رضورة  عىل  أيًضا،  التأكيد،  تّم  كام  قطر. 

بذل  وعىل  باملنطقة  تعصف  التي  واملفصلية  العصيبة  الفرتة 

املخطوفني  املطرانني  رساح  إطالق  إىل  للوصول  الجهود  كل 

الصادر يف  البطريريكّ  البيان  لّخصها  التي  املواضيع  يف حلب، 

البيان  نَّص  )مرفق  األنطاكيّة  البطريركيّة  عن   ،2013/06/04

الكامل، صفحة 39(.

شعب  عىل  تؤثّر  نبويّة  وأفعال  أقوال  من  بّد  ال   «

املسيحيّني  بني  الوحدة  أّن  الرجاء  إليه  وتعيد  الله 

ستتحقق يف مستقبل منظور «. 

البطريرك يوحنا العارش
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يف اجتامع الوفدين.

املحادثات. املحادثات.

37صورة تذكاريّة إثر انتهاء املحادثات.



اليوم الثالث )اإلثنني 2013/06/03(
يف  ومرافقيهام  البطريركني  باشرتاك  النهار  هذا  افتتح 

يف  الروسيّة  القنصليّة  كنيسة  يف  اقيم  الذي  اإللهّي  القّداس 

تلبية  الغداء  كان  ثم  الرويّس.  بالقنصل  لقاء  تبعه  اسطنبول، 

لدعوة القنصل اليونايّن.

والبارز يف هذا اليوم، كان اجتامع البطريركني مع محافظ 

اسطنبول، حيث تداولوا باألمور الراهنة.

مقّر  يف  االستقبال  حفل  يف  ملتئمني  الجميع  كان  ثّم 

الجالية  من  أعضاء  إليهم  وانضّم  املسكونيّة،  البطريركيّة 

اليونانيّة وأنطاكيّون مقيمون يف اسطنبول.

وختاًما، كان العشاء الوداعي تلبية لدعوة قداسة البطريرك 

مبصافحٍة  السالميّة  الزيارة  هذه  اختُتمت  حيث  املسكوين، 

مفَعمٍة بالتعبري عن املحبّة األخويّة العميقة.

العودة اإىل بريوت )الثالثاء2013/06/04(

 غادر اسطنبول، عند الساعة الواحدة والنصف من بعد 
ظهر يوم الثالثاء )2013/06/04(، غبطة البطريرك يوحنا 

العارش )يازجي(، بطريرك أنطاكية وسائر املرشق للروم 

األرثوذكس، مع الوفد املرافق له، عائدين إىل بريوت، حيث 

كان ينتظرهم استقبال رسمّي يف صالون الرشف يف املطار، 

وعىل رأس املستقبلني كان معايل وزير الدفاع اللبنايّن ممثاّلً 

فخامة رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة.

» الله يطرق أبوابنا قائالً لنا إّن األيّام رشيرة، 

وأنه يجب أالّ نتوقف عند الشكليّات، 

بل أن نفتش عن الحقيقة يف املحبّة، 

وندرك أنّه إن آمّنا ميكننا نقل الجبال، 

وأالّ ننىس أن املحبة الحقة

يجب أالّ تكون مرشوطة«.

البطريرك يوحنا العارش
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بيان بطريركي

البطريرك يوحنا  - قام غبطة  بريوت يف 4 حزيران 2013 

يف  برثولوماوس  البطريرك  قداسة  ألخيه  بزيارة  العارش 

البطريركية املسكونية يف إسطنبول، من 31 أيار إىل 4 حزيران 

عىل  التأكيد  سياق  يف  تأيت  كنسية  سالمية  كزيارة   ،2013

الرشكة اإلميانية ووحدة الكنيسة األرثوذكسية ورضورة توطيد 

العالقات بني الكنائس وقد رافق غبطته يف هذه الزيارة كل 

من:

سيادة مرتوبوليت صيدا وصور، املطران الياس كفوري

سيادة مرتوبوليت برصى وحوران وجبل العرب، املطران سابا 

إسرب

سيادة األسقف إفرام معلويل، أسقف سلوكيا ومدير الديوان 

البطريريك

قدس األرشمندريت سلوان أونر

قدس األب ميشال نجم

قدس الشامس جراسيموس كباس، رئيس الشاممسة

قدس الشامس بورفرييوس جورجي

الوزير السابق ورئيس جامعة البلمند، الدكتور إييل سامل

السيد جورج نشوايت

السيد رميون رزق

املحامي كارول سابا، الوفد اإلعالمي

السيد تايك لوقا، الوفد اإلعالمي.

إىل  )يازجي(  العارش  يوحنا  البطريرك  غبطة  عودة  ومبناسبة 

األنطاكية،  البطريركية  يَهم  الرسمية،  الزيارة  وانتهاء  بريوت 

بعد توجيه كلمة شكر للبطريركية األرثوذكسية املسكونية، أن 

تشارك الرأي العام وأبناءها األرثوذكس األنطاكيني يف الكنيسة 

السالمية  الكنسية  الزيارة  هذه  بحيثيات  املهاجر،  ويف  األم 

ونتائجها كاآليت:

1- كان لهذه الزيارة أبعاد ُمختلفة، منها ما يتعلق بالعالقات 

بني البطريركيتني، املسكونية واألنطاكية، ومنها ما هو أشمل 

الزيارة  اتسمت  العام.  واملسيحي  األرثوذكس  املستوى  عىل 

الشفافية  عىل  قائم  لحوار  ُمناسبة  وكانت  السالمي  بالطابع 

وعىل لغة تخاطب وروح أخوية مسيحية بّناءة. كانت الزيارة 

يف حلقاتها املُتعددة ُمناسبة لطرح العديد من املسائل. فكانت 

تجسيداً ألوارص الرشكة واملحبة التي تربط البطريركيتني، من 

وباألخص  أقيمت،  التي  واملباحثات  الكنسية  الخدم  خالل 

القداس اإللهي املُشرتك نهار األحد يف 2 حزيران يف كاتدرائية 

املسكونية،  البطريركية  مقر  الفنار،  يف  جاورجيوس  القديس 

إىل  كلمته،  يف  بإسهاب  يوحنا  البطريرك  غبطة  تطرق  حني 

األنطاكية  واملُساهامت  البطريركيتني  بني  التاريخية  العالقات 

القيِّمة يف حياة الكنيسة الجامعة، من خالل اآلباء الكبار الذين 

أنه رغم  كانوا مصدراُ إلشعاع الهويت وروحي كبريين، مؤكداً 

تعيد  سوف  بكنيسته،  تلم  التي  واملآيس  الجسام  الصعوبات 

هذه الكنيسة إحياء إرث هؤالء اآلباء جميعاً. كذلك أشار إىل 

اآلخر،  وتقبل  والتسامح  والسالم  الوحدة  إىل  الداعي  الدور 

عىل  األنطاكية  األرثوذكسية  الكنيسة  تزال  وال  لعبته  الذي 

شدد  العام،  األرثوذكس  بالشأن  يتعلق  فيام  أما  التاريخ.  مر 

األرثوذكسية  الكنيسة  أمام  التي  الكثرية  املَهام  عىل  غبطته 

التداول والتشاور  اليوم، مؤكداً عىل رضورة  الجامعة يف عامل 

وليس  اإلنجيل  »روح  يوافق  مبا  املشرتكة  األمور  يف  املُستمر 

هي  السيد،  تعليم  بحسب  األولية،  وأن  الدهر«،  هذا  روح 

أولية الخدمة، ُمشددا عىل رضورة التعايل عىل كل االعتبارات 

القومية والعرقية. أما فيام يتعلق بالعمل التحضريي للمجمع 

املقدس الكبري بني كافة الكنائس األرثوذكسية املستقلة، فقد 

مع  العالقة  عىل  اختصاره  يتم  ال  أن  البطريرك  غبطة  طالب 

غري األرثوذكس والعامل، وعىل قضايا تتعلق باملراكز والسلطة 

يف الكنيسة، ُمشددا عىل رضورة توسيع جدول أعامل املجمع 

»ألن العامل ينتظر من الكنيسة األرثوذكسية قوال نبويا يساهم 

أهمية  عىل  غبطته  أكد  كذلك،  لوجوده«.  املعنى  إعادة  يف 

التداول  أجل  من  األرثوذكسية  الكنائس  رؤساء  بني  التواصل 

اليوم،  عامل  يف  األرثوذكسية  الشهادة  تعوق  التي  بالشؤون 

ُمقرتحا أن يتم ذلك بشكل دوري ومستمر. وحذر غبطته من 

مع  يتناقض  الذي  الكنيسة  يف  العرقي«  الفكر  »تفاقم  خطر 

الزيارة ال�سالمية الأوىل للبطريرك يوحنا العا�سر اإىل البطريركية امل�سكونية يف اإ�سطنبول
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مقررات املجمع األرثوذكس سنة 1872 املُنعقد يف إسطنبول. 

كعنرص  املسيحيني  بني  الوحدة  أهمية  عىل  أيضاً  وأكد  هذا، 

رضوري للشهادة املسيحية يف عامل اليوم قائال »أنه ال بد من 

الله وتعيد إليه الرجاء  أقوال وأفعال نبوية تؤثر عىل شعب 

الوحدة بني املسيحيني ستتحقق يف مستقبل منظور«.  يف أن 

أهمية  وإىل  األخرى  الديانات  مع  الحوار  إىل  تطرق  كذلك 

توطيد العالقات مع املُسلمني، والتفكر مبستقبل التعايش بني 

األديان، وذكر أن الكنيسة األنطاكية هي كنيسة العرب الذين 

السلمي  الحل  رضورة  عىل  مؤكداً  املسلمني،  من  أكرثيتهم 

مع  جديد  من  الجميع  ُمناشدا  التطرف،  وُمحاربة  سوريا  يف 

يازجي  بولس  حلب،  مطراين  رساح  إلطالق  الدويل،  املجتمع 

نيسان.   22 منذ  مختطفني  زاال  ال  الذين  إبراهيم،  ويوحنا 

وأنهى البطريرك كالمه بالدعوة لحث  املسيحيني، مهام كانت 

الذين  وجميع  واملستضعفني  الفقراء  خدمة  يف  انتامءاتهم، 

العامل وخاصة  أنحاء  املتنامي يف سائر  العنف  يرزحون تحت 

يف بالدنا.، مرددا ما قاله البطريرك الراحل إغناطيوس الرابع: 

»نحن مدعوون أن منسح دموع جميع الذين يَبكون«.

األسقفية  املجالس  عمل  قضية  إىل  التطرق  تم  كام   -2

بني  النزاع  قضية  موضوع  يف  أما  املهاجر.  يف  األرثوذكسية 

البطريركية األنطاكية وبطريركية أورشليم، التي تَدعي ان لها 

والية قانونية كنسية عىل قطر ومنطقة الخليج العريب، خالفا 

البطريرك يوحنا والوفد  رصيحا للقوانني والتاريخ، فقد رشح 

املُرافق له، بإسهاب، موقف البطريركية األنطاكية املحق، ُمبديا 

الكنائس األرثوذكسية يف هذا الرشق املُعذب  أسفه الضطرار 

نزاعات  ُمجابهة  عىل  بها،  املُحدقة  واألخطار  التحديات  أمام 

عىل  غبطته  شدد  وإذ  عنها«.  بغنى  »نحن  النوع  هذا  من 

روح املحبة والرشكة التي يجب أن تسود العالقات الكنسية 

األخوية، عاد وأكد ُمجددا موقف البطريركية األنطاكية املُحق 

البطريركية  أبدت  بالحق.  التفريط  بعدم  والقايض  واملَُوثق 

االتفاق  وتم  األنطاكية  البطريركية  ملوقف  تفهُّام  املسكونية 

عىل ُمتابعة األمر من قبل البطريركية املسكونية مع بطريركية 

أورشليم بأرسع وقت ُممكن من أجل التوصل إىل حل يُعيد 

األمور إىل نصابها ويُبعد أخطار وتداعيات تفاقم الوضع بني 

البطريركيتني، نحن بغنى عنها.

من  وغريهم  املطرانني  خطف  ملوضوع  كان  كذلك   -3

املخطوفني، الذي يؤمل البطريركية األنطاكية والكنيسة جمعاء، 

حيز كبري من املُباحثات بني البطريركيتني. فبعد رشح لحيثيات 

البطريرك  غبطة  طلب  وأخطارها،  وتداعياتها  القضية  هذه 

االتصاالت  يف  دعمه  ُمتابعة  املسكوين  البطريرك  من  يوحنا 

اإلقليمية والدولية الجارية لتحرير املطرانني. من جهتها، أبدت 

املحنة  هذه  أمام  األخوي  تعاضدها  املسكونية  البطريركية 

األليمة وانها تقوم باالتصاالت الالزمة أيضا من قبلها من أجل 

املطرانني  رساح  إطالق  إىل  للوصول  املبذولة  الجهود  تضافر 

املخطوفني يف حلب وعودتهام ساملني للكنيسة.

وعىل هامش الزيارة البطريركية، حصل لقاء للوفد األنطايك 

وقداسة البطريرك املسكوين مع وايل مدينة إسطنبول، حيث 

يتم  أن  متمنيا  مختلفة،  مواضيع  معهم  وعرض  بهم  رحب 

إطالق رساح املطرانني املخطوفني وسائر املخطوفني وأن يعم 

السالم يف املنطقة من جديد. خالل الزيارة كانت هناك أيضاً 

لقاءات عدة مع قنصيل دولة اليونان ودولة روسيا.
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زيارة غبطة البطريرك يوحنا العا�سر
 اإىل الفاتيكان، روما

)من 2013/09/26 حتى 2013/10/01(
قام غبطة البطريرك يوحنا العارش، بطريرك أنطاكية وسائر املرشق للروم األرثوذكس، يف الفرتة املمتدة بني السادس والعرشين 

من أيلول واألول من ترشين األول عام 2013، بزيارٍة إىل روما. وقد التقى غبطته قداسة البابا فرنسيس وعدداً من الكرادلة يف 

حارضة الفاتيكان، حيث تداولوا يف شؤون املسيحيني يف الرشق وسوريا ولبنان، ويف شؤون املنطقة عاّمًة، والعالقات األخوية بني 

الكنيستني. وكان لغبطته كلمة يف مؤمتر ألخوية القديس إجيديو. كام التقى وزيرة الخارجية اإليطالية إميا بونينو.
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يف مطار بريوت

يف مطار بريوت

الوزير كايب ليون ممثال رئيس الجمهورية يف الوداع

 اخلمي�س 26 اأيلول 2013

1- النطالق من بريوت اإىل روما
غادر غبطة البطريرك يوحنا العارش بريوت، ظهر الخميس 

26 أيلول، يف زيارٍة إىل روما. وكان يف وداعه يف مطار بريوت: 

فخامة  ممثاّلً  اللبناين  الثقافة  وزير  ليون  كايب  الوزير  معايل 

دولة  ممثاّلً  مجيل  وليام  والعميد  سليامن،  ميشال  الرئيس 

أسئلة  عىل  غبطته  أجاب  املطار،  ويف  فارس.  عصام  الرئيس 

الصحفينّي التي تناولت هدف الزيارة وآخر مستجدات قضية 

املطرانني املخطوفني: بولس يازجي ويوحنا ابراهيم. كام حرض 

ابراهيم  عباس  اللواء  سعادة  صغريٍة،  خلوٍة  يف  غبطته،  للقاء 

املدير العام لألمن العام.
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 2- الو�سول اإىل روما وزيارة ال�سفري
       اللبناين فيها

السفري  سعادة  بزيارة  روما  يف  لقاءاته  غبطته  واستهل 

ويف  الخوري.  جورج  السيد  الرسويل  الكريس  لدى  اللبناين 

كلمته عىل العشاء، رحب سعادتُه بغبطة البطريرك الضيف، 

متمنياً له التوفيق يف املهمة التي أسندها الله إليه وسط هذه 

للسفري  غبطته  شكر  كام  مبرشقنا.  امللّمة  العصيبة  الظروف 

وللمدعوين كافًة محبّتهم وطيبهم طالباً منهم أن يصلوا من 

أجله ومن أجل مسيحيي املرشق، مؤكّداً أن وجه املسيح لن 

يغيب عن مرشقنا ألننا أبناء القيامة.

يف مطار روما

يف منزل السفري اللبناين

يف منزل السفري اللبناينيف منزل السفري اللبناين

مأدبة عشاء جانب من املدعويني
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الكاردينال كوخ مرحبا بغبطته

الكاردينال كوخ يعرفه عىل فريق عمله

مع الكاردينال كوخجلسة خاصة مع الكاردينال كوخ

مجلس وحدة املسيحينيالكاردينال كوخ واالسقف فارل

اجلمعة 27 اأيلول 2013

1- لقاء غبطة البطريرك يوحنا العا�سر 
ب�سيادة الكاردينال كورت كوخ 

)Kurt Kuch(
رئيس املجلس الحربي لتعزيز وحدة املسيحيني

يف إطار زيارته لروما، التقى البطريرك يوحنا العارش سيادة 

الكاردينال كورت كوخ، رئيس املجلس الحربي لتعزيز وحدة 

تضافر  أهمية  إىل  غبطته  تطرّق  اللقاء،  وخالل  املسيحيني. 

غبطته،  وعرض  واإلنسان.  الكنيسة  خري  فيه  ملا  الجهود  كل 

التي  التحديات  املجلس،  أعضاء هذا  كل  مع  لقاٍء جمعه  يف 

الكنيسة يف  دور  وأهمية  الرشق  يف  املسيحي  الوجود  تواجه 

إحالل السالم يف ربوع األرض كلها، ملا فيه خري اإلنسان. كام 

تطرق، أيًضا، إىل موضوع املطرانني املخطوفني والكهنة وسائر 

ومثنياً  رسيعاً،  امللف  هذا  طّي  ومتمنياً  طالباً  املخطوفني، 

آلة  ولجم  السالم  إلحالل  الرسويل  الكريس  مواقف  ومقّدراً 

الحرب.
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2- لقاء غبطة البطريرك يوحنا العا�سر 
ب�سيادة الكاردينال تار�سيزيو برتون 

.)Tarcisio Bertone(
أمني رّس دولة الفاتيكان

أنطاكية  بطريرك  العارش،  يوحنا  البطريرك  غبطة  التقى 

رس  أمني  برتون،  تارسيزيو  الكاردينال  سيادة  املرشق،  وسائر 

التي  الجهود  أهمية  إىل  اللقاء  تطرّق  وقد  الفاتيكان.  دولة 

السالم  منطق  إحالل  سبيل  يف  عام،  بشكل  الكنائس،  تبذلها 

والحوار سبيالً واحداً أوحَد لحّل الخالفات. تطرق اللقاء، أيضاً، 

إىل أهمية الحضور املسيحي يف الرشق وعىل رضورة تضافر كل 

الجهود يف سبيل وقف العنف يف سوريا وانتهاج طريق الحوار 

وإطالق املخطوفني. كام استعرض الجانبان العالقات التاريخية 

بني الكنيستني وسبل تعزيزها.

مع الكاردينال بريتوين والكاردينال كوخ

هدية من الكاردينال بريتوين

هدية البطريرك اىل الكاردينال بريتوين
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3- لقاء غبطة البطريرك يوحنا العا�سر بقدا�سة البابا فرن�سي�س يف الفاتيكان
أنطاكية  بطريرك  العارش،  يوحنا  البطريرك  غبطة  التقى 

الرسويل يف  القرص  فرنسيس يف  البابا  بقداسة  املرشق،  وسائر 

حارضة الفاتيكان. وكانت الزيارة مناسبًة عرّب فيها غبطته عن 

منطق  إحالل  سبيل  يف  البابا  قداسة  ويبذله  بذله  ملا  شكره 

ويف  عامًة،  املرشق  يف  الحرب،  لغة  مكان  والحوار  السالم 

انتامؤه.  كان  أيًّا  الديار  هذه  إلنسان  خدمًة  خاصًة،  سوريا 

املطرانان  رأسهم:  وعىل  املخطوفني،  قضية  الجانبان  وتداول 

عنهام.  باإلفراج  مطالبني  يازجي،  وبولس  ابراهيم  يوحنا 

من  بعضاً  الحربان  فيها  استعرض  مناسبًة  الزيارة  كانت  كام 

الشؤون الكنسية املتعلقة برسالة الكنيسة وبدورها يف خدمة 

اإلنسان. واستعرضا من ضمنها واقع الوجود املسيحي يف لبنان 

أداٍة  خري  أن  غبطته  فأكّد  عموماً،  األوسط  والرشق  وسوريا 

ربوعه.  يف  السالم  ترسيخ  هي  املرشق  يف  املسيحيّني  لتثبيت 

كام جرى التطرق إىل رضورة السعي يف سبيل تعزيز وتقوية 

روابط األخوة والتواصل بني الكنائس كلها للوصول إىل وحدة 

املسيحيني. وتأيت هذه الزيارة تعبرياً عن روابط املحبة واألخوة 

الشخيص وترجمًة  املستوى  بقداسته عىل  التي تربط غبطته 

للعالقات التاريخية بني الكنيستني األختني.
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هدية قداسته لغبطة البطريرك هدية غبطته لقداسة البابا

لقاء األحبة

مع قداسة البابا فرنسيس

47مع الوفد



يرتأس الصالة

4- غبطة البطريرك يوحنا العا�سر يرتاأ�س �سالًة من اأجل ال�سالم يف �سوريا وامل�سرق
 Santa Maria In( يف كنيسة السيدة العذراء يف تراستيفري

Trastevere( يف روما

ترأس غبطة البطريرك يوحنا العارش الصالة من أجل السالم 

يف  العذراء  القديسة  كنيسة  يف  عاّمًة،  املرشق  ويف  سوريا،  يف 

تراستيفري التي غّصت باملؤمنني. وهي كنيسة ترجع إىل القرن 

الرابع امليالدي. ومن بعد كلمٍة ترحيبية من رئيس أخوية القديس 

 ،)Marco Impagliazzo( إميْباْغلِياززو  ماركو  السيد  إيجيديو 

توّجه غبطته بكلمٍة إىل املؤمنني عرب فيها عن سعادته لوجوده 

بني »إخوٍة لنا يف روما«. وطلب منهم جميعاً الصالة من أجل 

سوريا ومن أجل أن يغرس الله يف ديارها نفحًة من سالمه اإللهي. 

كام تكلّم غبطته عىل الحضور املسيحي يف املرشق والتآخي الذي 

الديار مع كل مكونات املجتمع.  عرفه ويعرفه مسيحيو تلك 

لألزمة يف سوريا  السلمي  »الحّل  غبطته عىل  أكّد  روما،  ومن 

الذي يتم عرب الحوار والحل السيايس، وليس بإرسال السفن لنقل 

مسيحيي املنطقة، وال بإرسال السفن الحربية«.
الكاردينال مستقبالً
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يف كاتدرائية القديسة مريم

      ن�ّس �سالة غبطة البطريرك يوحنا معربة عن اللغة الفرن�سية:
 »نطلب منك أيّتها الفائقة القداسة، األقدس من كّل القّديسني، من هذه املدينة الّتي بقيت تحت كنف حاميتك عرب القرون، أن 

     تحمي تلك وأولئك امللتجئني إليك، كونك ملجأهم وعونهم الوحيد.

ونطلب منك أن تتشّفعي إىل ابنك إلهنا يك يتطلّع إلينا من ُعىل مجده، ويرحم أوالده يف سوريا والرّشق والعامل أجمع.

نترّضع إليك أيضاً أن تطلبي منه يك مينحنا، كام منحك، أّوالً، عطيّة مسح دموع املعاناة، ورؤية ما وراء حزن عيوننا، رجاء القيامة.

كام نلتمس منك أن متسحي دموع عيون املبتلني، وترّدي إىل بلدنا جامله األّول، وتظلّليه بحاميتك املتوقّدة أبداً!

 ونبتهل إليك، من هذه املدينة الّتي تحفظ أرضحة رسل ابنك القّديسني، أن تلتمس إشفاقه نحونا، هو الّذي أشفق عىل أرملة 
     نايني، يك يعزّي تعزيًة إلهيًّة القلوب الّتي انكرست بفقدان أشخاٍص أعزّاء، إضافًة إىل تلك وأولئك الّذين يتوقون إىل سالم الرّّب.

هذا ونطلب منك أن تشفي القلوب الحزينة، وتحّرري املخطوفني، ومن بينهم املطرانني بولس ويوحّنا.

ونطلب منك أيضاً أن تستقبيل كّل املتوفنّي، بحنانك األمومّي كلّه، يك تقّدميهم إىل الرّّب مصدر الحنان اإللهّي.

 احرقي شهواتنا بدماثة ابنك وتواضعه. اقتلعي ضعفاتنا البرشيّة برحمة الله. اخلقي بريق تعزيٍة إلهيٍّة يف عمق أرواحنا، الوامضة 
    من الخوف والّشّك، كام ولدت يف بيت لحم مصدر التّعزية والرّحمة، يسوع ربّنا.

نلتمس منك أن تبتهيل من ُعىل مجدك، كام فعلت مع تالميذ يسوع، وتضّمخي قلوب املسيحيّني من أريج سالمه.

 ونطلب منك، مع كلامت القّديس إغناطيوس األنطايكّ، أن »تترّضعي من أجل الكنيسة الّتي يف سوريا«، وتسهري عىل كّل البلد، 
    كام وعىل كّل شعبه من أجل أن يعّم سالم ربّنا.

 ظليّل الّسورينّي كلّهم بحاميتك، واسهري عىل لبنان عرب نفخ نسمٍة من صالح ابنك الّذي له املجد والعظمة إىل دهر الّداهرين. 

     آمني!«.
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ال�سبت 28 اأيلول 2013

 لقاء غبطة البطريرك مع �سيادة الكاردينال ليوناردو �ساندري
 غبطة البطريرك يوحنا العارش يجتمع مع سيادة الكاردينال ليوناردو ساندري، رئيس مجمع الكنائس الرشقية )الكاثوليكية(

روما.

يف مكتب الكاردينال ساندريالكاردينال ساندري مستقبالً غبطته

مع الكاردينال ليوناردو ساندري
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الأحد 29 اأيلول 2013

1- حتية قدا�سة البابا فرن�سي�س، من �ساحة القدي�س بطر�س يف الفاتيكان

أمام قرب القديس بطرس يف كاتدرائية القديس بطرس يف الفاتيكان

ومبناسبة هذه الزيارة، وّجه قداسته، صبيحة هذا األحد، تحيّة محبّة خالصة إىل غبطته، فقال:

»أوجه تحيًة خاصًة ألخي غبطة البطريرك يوحنا العارش، بطريرك أنطاكية وسائر املرشق للروم األرثوذكس. 

حضوره يدعونا للصالة مرًة أخرى من أجل السالم يف سوريا ويف الرشق األوسط«.

يف القداس يوم األحد قداسته يدخل اىل القداس

القبلة السالمية حارضاً القداس
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2- نداء غبطة البطريرك يوحنا العا�سر من اأجل ال�سالم يف �سوريا وال�ستقرار يف لبنان 
أثناء انعقاد مؤمتر »شجاعة الرجاء، األديان والحضارات يف حوار«، أخوية إيجيديو - روما

القديس  أخوية  إليه  نظّمته ودعت  من روما، ويف مؤمتٍر 

األديان والحضارات  الرجاء،  إيجيديو، تحت عنوان: »شجاعة 

يف حوار«، جّدد البطريرك يوحنا العارش الدعوة إىل السالم يف 

سوريا ويف كل املرشق. ومام جاء يف كلمته :

»سوريا مدعوٌة مبنطق الحوار والحل السيايس السلمي أن 

تتجاوز أزمتها وتعود بهيًة وعروساً من عرائس هذا املرشق. 

البوارج  وال  املدمرة  الصواريخ  ال  به  تأيت  ال  السالم يف سوريا 

والداخل،  الخارج  من  السالم،  إرادُة  باألحرى  بل  ال  الحربية، 

السلمي.  السيايس  الحل  لتثبيت  والجهود  الحوار  ومنطق 

رايات  القوة.  حضارة  ال  الحضارة  قوة  للعامل  صدرت  سوريا 

السالم يف مرشقنا أحىل وأبهى من طبول الحرب.

األَُول،  الرب  بدماء شهداء  ترابها  تقدس  التي  روما،  ومن 

أسقف  بكلامت  أخاطبهم  العامل،  يف  املؤمنني  كل  أخاطب 

منذ  روما  أهل  إىل  رسالته  يف  إغناطيوس،  القديس  أنطاكية، 

التي  الكنيسة  »اذكروا يف صلواتكم  وأقول:  ألفي سنة  حوايل 

يف سوريا... التي املسيح ناِظرُها مع محبتكم«، وأضيف عليه: 

»اذكروا يف صلواتكم كل السوريني وكل اللبنانيني واسألوا الله 

القدير أن يغرس يف ديارهم سالمه اإللهي«.

مسيحيتنا  محّك  هو  سوريا  يف  السالم  إن  إخوة،  يا  نعم، 

فهال تضافرت جهودنا لنمسح من عيون السوريني كل دمعة 

ولنقود معركة السالم والحرية من أجل فجر جديد!«.

مؤمتر سانت ايجيديو
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مع شادية تويني يف املؤمتر

جانب من حضور املؤمتر

رئيس الوزراء اإليطايل انريكو  ليتا

أحد املشايخ املشاركني يف املؤمتر

غبطته يلقي كلمته
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الثالثاء 2013/10/01
لقاء غبطة البطريرك يوحنا العارش بوزيرة الخارجية اإليطالية 

السيدة إميا بونينو

الفارنسينا  العارش، يف قرص  يوحنا  البطريرك  غبطة  التقى 

يف روما، السيدة إميا بونينو وزيرة الخارجية اإليطالية. وتناول 

االستقرار  عىل  مؤكدين  األوسط  الرشق  يف  األوضاع  الجانبان 

أوحَد  الحوار سبيالً  تبني  لبنان ورضورة  املشرتك يف  والعيش 

للوصول بسوريا إىل درب الخالص. كام أكدا عىل نبذ العنف 

والتطرف واعتامد منطق السالم للوصول بالرشق األوسط إىل 

بّر األمان.

ابراهيم  يوحنا  املطرانني  خطف  حادثة  إىل  تطرّقا  وقد 

وبولس يازجي وسائر الكهنة واملخطوفني، وأكدا عىل رضورة 

وزيرة الخارجية اإليطالية إميا  بولينومواصلة السعي إلقفال هذا امللف وإطالقهم جميعاً.

اجتامع مع وزيرة الخارجية
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البيان ال�سحايف
ويف ختام هذه الزيارة التاريخيّة، صدر عن بطريركية أنطاكية وسائر املرشق للروم األرثوذكس البيان الصحايف اآليت:

البيان الصحايف الصادر عن بطريركية أنطاكية وسائر املرشق للروم األرثوذكس )الثالثاء 2013/10/01(

إياه ومثنياً عىل حكمة الكريس الرسويل يف إبقاء سعادة السفري 

البابوي األسقف ماريو زناري، يف دمشق، سفرياً ملحبة كريس روما 

ومسمعاً لصوت قداسته، وسامعاً عن قرب هموم املسيحيني 

واملسلمني عىل السواء. والتقى غبطته سيادة الكاردينال كورت 

كوخ، رئيس املجلس الحربي لتعزيز وحدة املسيحيني، مناقشاً 

وكنيسة  أنطاكية  كنيسة  بني  امللموسة  التعاون  سبل  معه 

الكاثوليكية  الكنيسة  بني  املسكونية  العالقات  روما ومستقبل 

واألرثوذكسية. ويف إطار تعزيز العالقة مع الكنائس الكاثوليكية 

رئيس  ساندري،  ليوناردو  بالكاردينال  غبطته  التقى  الرشقية، 

مجمع الكنائس الرشقية )الكاثوليكية( وتداول معه سبل االرتقاء 

الرشقيني  بالكاثوليك  األرثوذكس  تجمع  التي  الطيبة  بالعالقة 

وتوحيد الصف املسيحي يف إطار العالقة الطيبة مع األخ املسلم.

مؤمتر  يف  مداخلٌة  الزيارة  برنامج  لغبطته ضمن  كان  وقد 

نظمته  الذي  حوار«،  والحضارات يف  األديان  الرجاء:  »شجاعة 

ودعت إليه مشكورًة أخوية القديس إجيديو يف روما. وقد أكد 

غبطته يف كلمته عىل أهمية العيش املشرتك اإلسالمي املسيحي 

يف الرشق. كام أعطى أمثلًة حيًة من الواقع املعاش عىل تجذر 

املسيحيني يف أرضهم وعىل طيب العالقة مع اآلخر إىل أي دين 

الفرقة بني إخوٍة يف  الدين لنرش  استغالل  انتمى، وعىل رفض 

الوطن الواحد.

وزيرة  مع  لقاٌء  لغبطته  كان  الزيارة،  هذه  هامش  وعىل 

الخارجية اإليطالية السيدة إميا بونينو. كان اللقاء مناسبًة أكد 

فيها الجانبان أن صوت السالم هو الذي يصل بنا، أينام كنا يف 

السالم أمىض من  رايات  السالم، وأن  تحقيق  إىل  األرض،  بقاع 

طبول الحرب.

األرثوذكس،  للروم  املرشق  وسائر  أنطاكية  بطريركية  يهّم 

العام  الرأي  أيدي  بني  املقتضب  اإلعالمي  البيان  إذ تضع هذا 

إلطالعه عامًة وإطالع أبنائها بشكٍل خاص، أن تؤكّد أنّها تعمل 

وتصيّل، من منطلق إميانها برسالة الكنيسة، مع أختها كنيسة 

روما، من أجل سالم سوريا ولبنان وبالد املرشق والعامل، وتسهر 

وتعمل، عىل قدر ما أعطاها الله، ومع كل ذوي النيات الحسنة، 

من أجل خري إنسانه.

مبناسبة زيارة غبطة البطريرك يوحنا العارش إىل روما

قام غبطة البطريرك يوحنا العارش، بطريرك أنطاكية وسائر 

املرشق للروم األرثوذكس، بزيارٍة تاريخيٍة إىل حارضة الفاتيكان، 

يف الفرتة املمتدة ما بني 26 أيلول واألول من ترشين األول 2013، 

التقى خاللها قداسة البابا فرنسيس األول. مل تحمل الزيارة من 

الجانب األنطايك ذلك الطابع الرسمي كونها تأيت، بشكل أسايس، 

وبالتحضري الرسيع لها، زيارًة تهدف إىل تظهري املوقف األنطايك 

من القضايا املطروحة للرأي العام العاملي، ولضّم صوت الكنيسة 

األنطاكية إىل صوت الكريس الرسويل يف الدعوة إىل اعتامد الحوار 

وسيلًة وحيدًة لحّل املشاكل التي تعرتض بلدان املرشق، وإلرساء 

أسس السالم والعيش املشرتك فيها.

اتّسم   ، تاريخيٌّ لقاٌء  الزيارة  هذه  يف  لغبطته  كان  وقد 

إىل  غبطته  فيه  نقل  األول.  فرنسيس  البابا  بقداسة  بالحفاوة، 

الحرب الروماين محبة واحرتام مؤمني كنيسة أنطاكية يف سوريا 

ولبنان والعامل أجمع، شاكراً إياه عىل مبادرة الصالة التي أطلقها 

من أجل السالم يف سوريا ويف العامل كله. كام تداول وقداسته آالم 

شعبنا الذي يفتقد، ومنذ خمسة أشهر، راعييه املطرانني: يوحنا 

ابراهيم وبولس يازجي، يف حلب. ويصيل إىل الرب القدير أن 

يفرج عنهام وعن سائر الكهنة وعن كل املخطوفني أيًّا كانوا، وأن 

يتغّمد الكهنة الذين أعطوا دمهم خدمًة لرعية املسيح بالرحمة 

اإللهية ويعزّي قلوب املحزونني بفقدان األحبة.

أكّد قداسته وغبطته عىل نبذ العنف واألعامل اإلرهابية ورفض 

التطرّف بكل أشكاله. كام شّددا عىل أّن الحل السيايس والسلمي 

الذي يضم الكل إىل طاولة الحوار، هو الكفيل بتثبيت املسيحيني 

لالستقرار  الضامن  وهو  األم،  البالد  يف  املواطنة  يف  وإخوتهم 

واألمان إلنسان هذا املرشق، وبشكٍل خاّص يف سوريا ولبنان، 

والذي يؤمن حياة كرمية عامدها املواطنة وقبول اآلخر والعيش 

املشرتك.

كان  وأنطاكية،  روما  بني  واملحبة  األخوة  ألوارص  وتأكيداً 

لغبطته عدة لقاءات مع السادة الكرادلة. أكّد فيها غبطته عىل 

رضورة السري قدماً يف سبيل وحدة املسيحيني. فقد التقى غبطته 

شاكراً  الفاتيكان،  حارضة  رس  أمني  برتونه،  الكاردينال  سيادة 
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زاوية االأخبار
ق�سية اخلالف مع البطريركية املقد�سية:

بيان �سادر عن املجمع الأنطاكي الأرثوذك�سّي املقّد�س

يف العارشة والنصف من صباح يوم األربعاء الواقع فيه الثالث عرش من آذار 2013، اجتمع آباء املجمع األنطايك 

س يف دير سيدة البلمند البطريريك برئاسة صاحب الغبطة البطريرك يوحّنا العارش، لتدارس الوضع  املقدَّ

الناجم عن انتخاب قدس األرشمندريت مكاريوس من قبل املجمع املقّدس لبطريركيّة األرثوذكس املقدسيّة 

األورشليميّة بصفة »رئيس أساقفة قطر« يوم اإلثنني يف 4 آذار 2013، ألن هذا االنتخاب يخالف القوانني 

س يف الوطن وبالد االنتشار، صدر  الكنسيّة األرثوذكسيّة الجامعة. وبعد التداول وموافقة أعضاء املجمع املقدَّ

م عىل كافة املؤمنني وعىل سائر الكنائس األرثوذكسيّة املستقلّة. عن االجتامع البيان التايل والذي ُعمِّ

املجمع األنطايك املقّدس )جلسة األربعاء 2013/03/13(.

الــبــيــان
بدعوة من صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العارش، ويف ظل الظروف العصيبة واآلالم التي تعصف مبنطقتنا والتي يعاين 

أبناؤنا منها، اجتمع مطارنة الكريس األنطايك املقّدس يف الوطن بعد أن تداولوا مع إخوتهم مطارنة االنتشار الجرح الذي سببه 

استهلَّ صاحب  وقد  األورشليمية،  البطريركية  قبل  قطر«من  أساقفة  »رئيس  بصفة  مكاريوس  األرشمندريت  ورسامة  انتخاب 
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الغبطة االجتامع باستعراض الخطوات التي قام بها فور سامعه خرب االنتخاب عرب وسائل االعالم. إذ، بعد االتصال بكافة املطارنة 

أعضاء املجمع األنطايك املقّدس، قام يف مرحلة أوىل بتبليغ رسالة شفهية لغبطة بطريرك أورشليم وقداسة البطريرك املسكوين، 

أتبعها برسالة خطية لهام عرّب فيها عن تَفاُجئه »بقرار املجمع األورشليمي املقّدس برفع األب املرسل إىل مدينة الدوحة إىل درجة 

األسقفيّة وإعطائه لقب »رئيس أساقفة قطر«، وذلك مبعزل عن البطريركيّة األنطاكيّة التي تقع دولة قطر ضمن حدود مداها 

الجغرايّف القانويّن. حيث أنه ال يسوغ أن يَُسقَّف عليها مطراٌن تابٌع لكنيسة أرثوذكسيّة أخرى، خاّصة وأن للبطريركيّة األنطاكيّة 

مطرانًا رشعيًا عىل كّل منطقة الخليج العريّب، سيادة املرتوبوليت قسطنطني«. وقد رجا صاحب الغبطة يف رسالته املعنيني بأن 

يُعيدوا النظر بقرارهم »وأال تتّم هذه الرسامة، ألن كرسينا األنطايكّ الرسويّل ال ميكنه قبول أّي أسقف عىل أرضه، من خارج نطاق 

سلطته الكنسيّة القانونيّة...« وقد عرّب أّن »قلوبنا مفتوحة للقائكم ومعالجة هذا األمر، وأّي أمر آخر، كإخوٍة بروح املسيح الذي 

وحده يجمعنا.«

وإذ مل يتلّق صاحب الغبطة أي رّد عىل رسالتيه، قام يف مرحلة الحقة بتعميم هذه الرسالة عىل رؤساء الكنائس األرثوذكسيّة 

املستقلّة. وقد أبلغ صاحب الغبطة املجتمعني أنه وبالرغم من كل الجهود واملساعي األخوية متَّت الرسامة يوم األحد يف العارش 

من آذار الجاري.

أثنى اآلباء عىل جهود صاحب الغبطة، وعرّبوا بإجامع الحارضين وموافقة جميع مطارنة االنتشار عن املوقف التايل:

أساقفة عىل  رئاسة  بإنشاء  األورشليميّة  البطريركيّة  قرار   -  1

تابعة للكريّس األنطايكّ املقّدس، يعترب،  تُْعترََب كنسيًا  أرض 

بشكل ال يقبل الجدل، تدخالً عن غري حّق من قبل الكنيسة 

األورشليميّة عىل أرض الكنيسة األنطاكيّة، وبالتايل يشّكل 

الكنائس  عالقات  ترعى  التي  الكنسيّة  للقوانني  تجاوزًا 

األرثوذكسيّة إحداها باألخرى.

من ناحية أخرى، الرعيّة األرثوذكسيّة يف الدوحة، يف دولة 

وقد  مختلفة.  جنسيّات  من  أرثوذكس  من  ُمَكوَّنة  قطر، 

سهر قدس األرشمندريت مكاريوس، مشكوًرا، عىل تأمني 

التدبري  إطار  عن  ذلك  يخرج  أن  دون  الرعائيّة،  حاجاتها 

الرعايّئ  العمل  تسهيل  إىل  يهدف  الذي  املؤقّت  الكنّس 

التدبري  هذا  يحتمل  ال  وبالتايل  أقل.  وال  أكرث  ال  الكنّس، 

الرعايّئ أّي تأويل لجهة منح أّي حق كنّس، من أّي نوع 

أرثوذكسيّة  كنيسة  أليّة  أو  األورشليميّة  للبطريركيّة  كان، 

تقع  التي  العريّب  الخليج  من  املنطقة  هذه  عىل  أخرى، 

ضمن نطاق السيادة الكنسيّة القانونيّة لبطريركيّة أنطاكية 

وسائر املرشق للروم األرثوذكس.

البطريركيّة  خطوة  األنطاكيّة  الكنيسة  ترفض  لذلك، 

قطر  دولة  أرض  عىل  بأسقف  تعرتف  ولن  األورشليميّة، 

من خارج نطاق سيادة الكريّس الرسويّل األنطايكّ، وتطلب 

من البطريركيّة األورشليميّة إصالح الوضع يف أرسع وقت. 

وتأمل أن ال تضطّر إىل اتخاذ مواقف تصل إىل قطع الرشكة 

العالقات  يف  النظر  إعادة  وإىل  األورشليمّي،  الكريّس  مع 

األرثوذكسيّة ويف اتفاقيّات جنيف الحاصلة من قبل اللجان 

ومن  املقّدس،  الكبري  األرثوذكّس  للمجمع  التحضرييّة 

ضمنها ما يعود إىل االنتشار األرثوذكّس.

2 - الوضع الذي يعانيه مسيحيّو املنطقة يحتّم علينا العمل 

املؤمنني  وحدة  يهدد  أن  شأنه  من  ما  كل  تفادي  عىل 

وشهادتهم. فاملسيحيون العرب مدعوون لتدعيم التواصل 

التي تشّكل خطرًا عىل  الكثرية  التحّديات  بينهم ملواجهة 

الكنيسة  وتعي  وأخّوة.  سالم،  خمرية  فيكونون  أوطانهم، 

هذا  يف  تلعبه  الذي  والريادّي  التاريخّي  الدور  األنطاكيّة 

املجال، وطًنا ومهجرًا، ولن تتخىّل عنه أبًدا.

رسامة  أحدثته  الذي  الواقع  تجاهل  يف  االستمرار  إن   -  3

األرشمندريت مكاريوس رئيَس أساقفٍة عىل قطر، سيحتم 

إجراءات يف  تتخذ مضطرًة  أن  األنطاكية  البطريركية  عىل 

املستقبل توّد أن تستبعدها بسبب املحبّة التي تريد أن 

ترعى العالقات بني الكنائس األرثوذكسيّة. ولذلك وبسبب 

هذه املحبة التي »تتأّن وترفق« )1 كور 4:13(، وإفساحاً 

تعيد  أن  نرجو  التي  السالمية  املساعي  أمام  املجال  يف 

األمور إىل نصابها القانوين، فإن الكنيسة األنطاكية ستكثّف 

تواصلها مع الكنائس الشقيقة لرشح موقفها، علّها تتفادى 

ما ميكن أن يتهدد الكنيسة الجامعة من مخاطر.

صدر عن املقّر البطريريكّ يف البلمند، يف 13 آذار 2013 
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ق�سية خطف املطرانني
بول�س يازجي ويوحنا ابراهيم:

انتامءاتهم، نريد أن نسجل للرأي العام املحيل والعاملي ماييل:

نسيج  من  عضوي  جزء  هم  الديار  هذه  يف  املسيحيون 

متأمل،  كل  مع  يتأملون  وهم  اليها،  ينتمون  التي  الشعوب 

متخذين  مظلوم،  أي  عن  الظلم  لرفع  كسعاة خري  ويعملون 

تعامل  أساس  هي  املحبة  بأن  القدوة  انجيلهم  تعليم  من 

الناس بعضهم مع بعض. واملواقف الرسمية التي صدرت عن 

دليل  اختالفها، هي خري  عىل  الكنائس  يف  الروحية  املقامات 

عىل ذلك، كام تأيت املهّمة التي يقوم بها املطرانان املخطوفان 

يف هذا السياق.

يف اليوم التايل لخطفهام صدر عن بطريركيتي  أنطاكية وسائر 

املرشق للروم األرثوذكس والرسيان األرثوذكس البيان التايل:

يوم االثنني الواقع فيه  الثاين والعرشين من نيسان 2013 ، 

فوجئنا بنبأ اختطاف أخوينا املطرانني بولس  )يازجي(، مطران 

)ابراهيم(  ويوحنا  االرثوذكس،  للروم  واالسكندرون  حلب 

االرثوذكس. وهام يف طريق عودتهام  للرسيان  مطران حلب 

اىل حلب من مهمة انسانية. نحن، إذ نأسف لعملية الخطف 

هذه، كام ألية عملية مشابهة تنال املواطنني بغض النظر عن 
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بلدانهم  له  تتعرّض  ملا  املسيحيون يف هذا املرشق  يأسف 
من عنف يباعد بني أبناء الوطن الواحد، ويعرّض حياة اآلمنني 
فيه من  ملا  أوجهها  أفظع  أحد  الخطف  ألخطار عّدة، يشّكل 
عبثيّة، واستباحة لحياة األفراد العزّل. ونحن، إذ نناشد الخاطفني 
احرتام حياة األخوين املخطوفني، ندعو الجميع للكّف عن كّل 
الطائفي واملذهبّي  الشقاق  التي من شأنها أن تزرع  األعامل 

بني أبناء الوطن الواحد.

نحن نتفّهم القلق الذي يثقل نفوس املسيحيني من جرّاء 
مبقتضيات  والتشبّث  التصرّب،  اىل  وندعوهم  كهذه.  حادثة 
إميانهم، متّكلني عىل الله الذي تكمن قوته حتى يف ضعفاتنا، 
معتربين أن مواطنني من كل الطوائف يعانون األمل نفسه من 
جرّاء أعامل مامثلة، ونصيل ليك يقّويهم الله يف محنهم، ونشد 
أنواع  كل  لرفض  عالياً  الصوت  جميعاً  نرفع  يك  أيديهم،  عىل 

العنف الذي ميزّق أجساد أوطاننا، ويدمي قلوبنا.

يف هذه املناسبة األليمة، اليسعنا إالَّ أن ندعو العامل بأرسه 

يك يسعى جاهدا اىل انهاء املأساة الجارية يف سورية الحبيبة، 

املعادالت  تأيت  فال  وتعايش،  وأمان  محبة  روضة  تعود  حتى 

السياسيّة عىل حساب إنسان هذه الديار.

أمام  تقف  يك  العامل  يف  املسيحية  الكنائس  ندعو  كام 

املحبّة يف  الجارية وقفة صلبة تشهد إلميانها بفعل  األحداث 

أنواع  لكل  رفضهم  ترجمة  شأنها  من  فتتخذ خطوات  العامل، 

العنف التي يتعرّض لها إنسان املرشق اليوم.

املذاهب  من  املواطنة،  يف  لنناشد رشكاءنا  الفرصة  نغتنم 

اإلسالمية كافة، يك نتضافر وإيّاهم، فُنْعلِن ونعمل عىل رفض 

املتاجرة باإلنسان كسلعة سواء كان ذلك عرب جعله درعاً برشياً 

يف القتال، أو سلعة مقايضة ماليّة أو سياسيّة.

تّم  من  أن  لهم  لنقول  الخاطفني  اىل  أخرياً  ونتوجه 

عملهام  لهام  يشهد  العامل،  يف  محبّة   رسوال  هام  اختطافهام 

التعامل  اىل  ندعوهم  لذلك،  والوطنّي.  واالجتامعّي،  الديني، 

مع هذه الحادثة املؤملة بعيداً عن أّي تشّنج اليخدم يف النهاية 

إالّ أعداء الوطن.

أخرياً، أرضع اىل الله، يف هذه املواسم املباركة، يك تنتهي 

الجميع،  نفوس  اىل  الطأمنينة  وتعود  برسعة،  املأساة  هذه 

وتنعم بالدنا مبا تستحق من ازدهار وسالم.

يف 31 نيسان 2013 

البطريرك مار إغناطيوس زكا األول عيواص البطريرك يوحنا العارش )يازجي(
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عشية عيد العنرصة، وتلبيًة لدعوة البطريركني يوحنا العارش وإغناطيوس زكا عيواص األول للصالة عىل نيّة سالمة 

ين  وعودة املطرانني بولس يازجي ويوحنا ابراهيم وسائر املخطوفني، تقاطَر املؤمنون إىل دير السيدة يف البلمند معربِّ

عن تضامنهم مع املخطوِفني ومجددين استنكارهم ملثل هذه األعامل.

 اأنطاكية ت�سلّي!
اأنطاكية تت�سّرع!
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بطريركيّة أنطاكية وسائر املرشق 

للروم األرثوذكس

و بطريركيّة أنطاكية وسائر املرشق للرسيان األرثوذكس

السبت، يف 22 حزيران 2013

من إجل إطالق رساح صاحبَي السيادة املطراننَي بولس ويوحّنا وكّل املخطوفني

بعد الصالة يف كنيسة الدير، خرج الجميع يف زياح بالشموع انتهى إىل الساحة الداخلية للدير، حيث اْختَتَم البطريرُك يوحنا 

العارش هذه الوقفَة الصالتيَة بكلمة، جاءت كبيان مشرتك، قال فيه:

مبنا�سبة ال�سالة امل�سرتكة يف دير �سيدة البلمند
بيان صادر عن

ن�ّس البيان

»هكذا فلي�سئ نوركم اأمام النا�س، لريوا اأعمالكم ال�ساحلة وميّجدوا اأباكم الذي يف ال�سموات«
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اليوم نجتمع معاً للصالة من أجل أخَوينا صاحبَي السيادة 

نحصل  أن  دون  خطفهام  عىل  شهران  مّر  إذ  ويوحّنا،  بولس 

املبذولة. صالتنا  الجهود  كّل  اليقني بشأنهام، رغم  الخرب  عىل 

أيضاً نقّدمها من أجل كّل املخطوفني ومن أجل ذويهم الذين 

ينتظرون خرباً عنهم وإطالق رساحهم.

أخَوينا الحبيَبني املطراننَي بولَس ويوحّنا،

أنتام فخرُنا. نفخُر بكام أميّا افتخاٍر ونعظُّم أجَر جهاِدكام 

عالمُة  هي  حياتُكام  السموات.  أعايل  أصداؤه  بلغْت  الذي 

بذٍل مستمرٍّة بيننا، ننحني أمامها بإجالٍل وامتناٍن. فكالكُام ما 

األخويّة.  واملحبّة  والحياة  الحّق  أجل  يدعو ويعمل من  فتئ 

»تعالوا  هكذا:  والفعل  بالقول   رعيّته  أبناء  علّم  فأحُدكام 

لنصيّل يف الكنيسة! إذا كان ال بّد لنا أن منوت، فاألفضل لنا أن 

منوت يف الكنيسة ونحن نصيّل عىل أن منوت يف املنـزل ونحن 

نحتمي«؛ واآلخر كان يقول: »كيف يل أْن أترَك أخي املتألَّم وال 

أتحرُّك ساكناً؟ ال يَهمُّ أيّن أتعرُّض للخطر. املهّم أْن أريَح أخي!«.

املحبِّة  ودَم  املتواضعِة  الطاهرِة  الصالِة  عرَق  بذلتام 

الحقيقيِّة وعلّمتاُم روَح التفاين وخدمَة كلِّ إنساٍن وأخلصتاُم 

أن  وعرفتاُم  وبلِدكُام،  رعيِّتُكام  أبناِء  مع  وااللتزام  اإلميان  يف 

متسلّحان  وأنتام  األليمِة  األحداِث  هذه  دّوامِة  يف  تسلكا 

باإلمياِن والحكمِة والعطاِء املنقطعِ النظري. فال شّك أّن املالئكَة 

تنحني يف السامء أمام العرِش اإللهيِّ إجالالً ومهابًة إذ تعايُن 

شهادتَُكام النورانيَّة الطهورة.

واستمطرْت  السموات،  جداَر  املطلُق  صمتُكام  كرَس  لقد 

صالتُُكام بركاٍت كثريًة علينا. إذ رغم األمِل الذي يعتمل قلوبَنا 

نشعُر يف  أنّنا  إالّ  شهَرين،  داَم  الذي  االنتظار  يف هذا  جميعاً 

قرارِة القلِب أّن ثباتَُكام عظيٌم، وأّن الذي انحدَر إىل الجحيِم 

املنظوِر  غريِ  الجهاِد  يف  لكام  مؤازٌر  هو  منه  األمواَت  وأعتَق 

أيضاً  نشعُر  ونحن  الخليقة.  عيوِن  عن  بعيداً  تعيشانه  الذي 

بفعِل تلك الربكِة مبا يشدُّ أزرَنا من قّوِة النفِس والرجاِء والصرِب، 

وكيف اجتذبْت الكثريين من العامِل أجمع ليك ينضّموا إلينا يف 

هذا الجهاِد الروحيِّ الكبريِ، إىل حني يأيت الفرُج، الذي نرجوه 

قريباً جّداً. 

أبناَءنا األحّباَء يف حلب،

أذَهلَنا  لقد  الحبيبَني.  براعيَيْكام  حبّاً  الخافُق  قلُبنا  أنتم 

النظرُي  املنقطُع  ورجاؤكم  القلبيُة  وصالتُكم  اليوميُّ  ثباتُكم 

يف هذا الظرِف الّدقيق. وإذا ما عيَل صرُب بعِضكم، فُمِعيلُكم 

هو الروُح املعزّي الذي نصيّل أْن يحلَّ علينا غداً يف العنرصِة 

املباركة. لقد تبّنانا الراعي الصالُح، الذي بَذَل نفَسه عن أحبّائه 

يعطينا  بل  وثكاىل،  أيتاماً  يرتكنا  يف كلِّ مكاٍن وزمان، وهو ال 

بُنا يف جهاِدنا، ويدبُّر خالَصنا، ويرعى  قّوَة اليقنِي أنّه هو مدرِّ

شؤونَنا، ويقوُد حياتَنا يف هذا الزمِن الصعِب إىل املالِذ األمنِي 

والرجاِء الوطيِد واليقنِي الحقيقّي.

مل تَُخْر عزامئُنا، وبإذِن الله وعونِه، لْن تخور. كلُّنا متشّددون 

باإلمياِن وبوعِد الله أّن َمْن توكَّل عليه لن يخيَب رجاؤه أبداً. 

وإذ ِبتْنا »منظراً للعامل والناس واملالئكة«، إذ »إّن املوَت يعمُل 

فينا...«، إالّ أّن عمَل اللِه هو أْن يبدَع عرَب هذا املوِت، حياًة، 

وأْن يذيَع عرَب هذا الصمِت املطبِق، مجداً، أعطى البِنه الحبيِب 

أْن مينَحه ألحبّائه. لذا نحن واثقون بقّوِة الله وحكمِته، وهذه 

الربَّ  أّن  حتى  واإلميان،  الخريِ  ألهِل  العجائَب  تعمُل  الثقُة 

يسوَع قال: »هكذا فليضئ نوركم أمام الناس، لريوا أعاملكم 

الصالحة وميّجدوا أباكم الذي يف السموات«. إنّه مجٌد معطى 

ملْن نصيّل من أجلِهام وملْن يصيّل لهام ولكّل مشارٍك لهام قيوَد 

الخطِف الظامل.

إخوتَنا يف املواطنِة، أبناَء سوريا،

والقيِم  املشرتكِة  الحياِة  بها هواَء  نتنّفُس  التي  رئُتنا  أنتم 

بُناَة  معكم  وسنبقى  زلنا  وما  كّنا  واملصري.  والتاريِخ  الحّقِة 

حضارٍة وحياٍة بروِح الحريِّة والرشكِة واإلخالِص الذي تسلّمناه 

من آبائنا ونريّب أبناَءنا عليه. يحزُّ يف نفوسنا ما آَل إليه الوطُن، 

وما تتجّنى به عليه هذه الظروف الساحقُة املدّمرة. وجوُدنا 

أْن  نريُده  والتزاٍم  وتعاوٍن  ولقاٍء  ومعيٍّة  لحياٍة  شاهٌد  وجوٌد 

يبقى حيّاً، فاعالً، مستدمياً.

لِيَُكن اإلمياُن باإللِه الواحِد مدعاًة وأساساً وركيزًة للوحدِة 

وليس  للسالِم  األزمة،  الستمراِر  وليس  للحلِّ  للتفرقِة،  وليس 

العدِل  صوَت  بيننا  لُِنْعيل  للموت.  وليس  للحياِة  للمواجهة، 

الضمريِ  بصوِت  أَنستهنُي  والباطل.  الظلِم  صوِت  عىل  والحقِّ 

للعرِض  محفوظاً  الوجداُن  باَت  هل  الله؟  صوُت  هو  الذي 

يَُعْد لإلنساِن من قيمٍة يستأهُل من  أَلَْم  التاريخ؟  يف متحِف 

أجلها أْن نضّحي بالغايل والنفيس من أجِل إنقاِذه؟ ملاذا هذا 

اإلمعاُن بتجاهِل حقِّ اإلنساِن بالحياة؟ هل من الرضوريِّ أْن 

نحطَّم حياَة اإلنساِن من أجِل حقِّ الحياِة نفِسه؟

نطلُب من الجميعِ أْن يتوبوا إىل الله، فعالً ال قوالً، ويُْسلِموا 
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ولكن  أجلكم.  ومن  عنكم  معكم،  شهداٌء  نحن  إليه.  أمرَهم 

، وليس معًنى  َدعوا لهذه الشهادِة أْن يكوَن لها املعنى الحقَّ

اإلعالُم،  ينرشُها  وصوراً  الصحُف،  تورُدها  أرقاماً  أي  مبتذالً، 

وتحريضاً يُبغى منه مزيٌد من الدماِء والدماِر واملوت.

إخوتَنا يف املرشِق العريّب،

ونتألُّم  لنموِّه  نفرُح  معاً،  بنيناه  الذي  جسُدنا  أنتم 

هو  وبلدانِه،  وأديانِه  أطياِفه  بكّل  الجسُد،  هذا  ألوجاِعه. 

جسٌد مقّدٌس، نخدُمه ونحرُص عليه عىل منواِل خدمِة أخَوينا 

الحبيبنَي املطراننَي بولس ويوحّنا. نحن ممتنون لتضامِن إخوتِنا 

صاحبَي  خطِف  حادثِة  يف  تجىّل  الذي  واملسلمني  املسيحيّني 

الستمراِر  ويبدونه  أبَدوه  الذي  العظيِم  وللقلِق  السيادة، 

أكرب  جهاٌد  اليوَم  أماَمنا  أّن  شّك  ال  مصريِهام.  بشأِن  الصمِت 

عىل  ِحرَْصنا  الفريِد،  الكياِن  هذا  قدسيِّة  عىل  الحرِْص  بشأن 

العني. هذا نعرّبُ عنه بتوظيِف كلِّ اإلمكاناِت يف سبيِل  ُمقلِة 

إطالِق رساِح املطراننَي بولس ويوحّنا.

إخوتَنا يف اإلنسانّية،

الُعىل  إىل  رفِعها  يف  تستمّروا  أْن  نودُّ  التي  أيادينا  أنتم 

خطُف  هالَُكم  إْذ  لكم  شاكرون  ونحن  أجلنا،  من  الصالِة  يف 

مصريِهام،  حوَل  املطبَُق  الكيلُّ  والصمُت  السيادِة  صاحبَي 

كام ومصريِ العديِد من املخطوفني اآلخرين. نريُد أْن نصافَح 

وتضّمُد  اإلنسانيَّة،  املساعداِت  ترسُل  التي  البيضاَء  أياديكم 

الجراَح، وتنرُش الخرَي، وتجمُع الهمَم يف سبيِل إحقاِق السالم. 

لكّننا ال نريُد أْن يستخدَمها أحٌد لفعِل السوِء واملكروِه واملُنَكِر، 

وما يَْنهى عنه الضمرُي والحقُّ والعدُل. 

ونطلُب  املحنِة،  هذه  يف  ملؤازرتِكم  القلِب  من  نشكرُكم 

مساعدَة حكوماتِكم، القريبِة والبعيدِة، خصوصاً تلك املعنيِّة 

مبارشًة بنا، للوصول إىل الخريِ والسالِم وبَرِّ األمان. نحن نقّدر 

جهود الدول واألجهزِة األمنيِّة التي تعمُل من أجِل الوصوِل إىل 

الخرِب اليقنِي بشأِن املطراننَي بولس ويوحّنا. ولكّننا أيضاً نسّجُل 

بشأنِهام؟  الدرجِة  هذه  إىل  عاجزٌة  أَهي  وتساؤلَنا:  استغرابَنا 

نحن مؤمنون أّن مصريَهام، أّوالً وأخرياً، هو ِبيَِد الله، سبحانَه 

العمِل  مسؤوليِّة  من  الجميَع  يعفي  ال  هذا  ولكن  وتعاىل. 

للوصوِل إىل الحقيقِة وإطالِق رساِحهام بأرسِع وقت. 

أصحاَب اإلرادِة الخرّيِة واملساعي الحميدة،

الحقِّ والحقيقِة.  ها عن  تَُصمُّ التي تسمُع، وال  آذانُنا  أنتم 

نداؤنا لكم وصالتُنا من أجلكم أْن تبذلوا املمكَن وغرَي املمكِن 

أولئك  وخصوصاً  كان،  أينام  اإلنساِن  عىل  الحفاِظ  سبيِل  يف 

أنفَسهم يف خدمِة اإلنساِن ورعايِته. ونحن إذ  الذين يبذلون 

نديُن الخطف ونحرُِّمه، نوّجه اليوَم نداَءنا وصالتنا إىل خاطِفي 

أخَوينا الحبيبَني املطراننَي بولس ويوحّنا ونقول لهم: إنّها بركٌة 

أْن تكونوا مبعيِّتهام، ولكن ال تحتفظوا بهذه الربكة ألنفِسكم، 

والربُّ  للجميع،  أنفٌع  علينا من جديد، فهام  بهام  بل جودوا 

سميٌح غفور.

ربَّنا وإلَهنا،

أنَت حياتُنا وخالُقنا. ولكن مباذا نكافئَُك عن كلِّ ما أعطيتَنا؟ 

كأَس الخالِص نقبُل وباسِم الربِّ ندعو، كام علّمنا النبيُّ داوود. 

مسيُحنا، أماَم كأِس اآلالم، صىّل إىل أبيه أْن يبعَدها عنه، ثّم 

عاَد فصىّل ثانيًة: »لتكْن مشيئتُك، ال مشيئتي«. لكّنك إذ شئَت 

التي  بالخربِة  الخالصيِّة  األقواِل  هذه  معنى  نتعلَّم  أْن  أنَت 

نعيُشها اليوَم، ندنو من عرِش الجالِل بتواضعٍ ورهبٍة، ونجثو 

ضارعني: أّما ألخَوينا الحبيبَني املطراننَي بولس ويوحّنا، فنطلُب 

منَك أن يعودا من هذه »املهّمِة الكنسيِّة الصامتِة« محفوظنَي 

ألبناِء  وأّما  اسَمك؛  ممّجَدين  للحّق،  شاهَدين  السوء،  من 

سوريا الحبيبة، فنطلُب أْن تلهَم القيّمني جميعاً إحالَل السالم؛ 

والعيش  للسالم  موطناً  تحفظه  أن  منك  فنطلب  للبنان،  أما 

املشرتك؛ وأّما لنا فنطلُب أْن متنَحنا قّوَة اإلمياِن والرجاِء واملحبِّة 

والصرِب والحكمِة لنكوَن أمناَء لك وتكون لنا مخلِّصاً وفادياً.

البطريرك مار إغناطيوس زكا األول عيواص البطريرك يوحنا العارش )يازجي(

سندعو باسِمك يف كّل حنٍي، أنَت بارُئ الجميعِ ونوُر السمواِت واألرِض. تعاَل وخلّصنا! 
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معتمدو التوزيع

األعداد 5/4 - 2013 64


