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بطريیركك أأنطاكيیة ووسائر االمشرقق للروومم ااألررثوذذكس  
إإلى  

إإخوتي ررعاةة االكنيیسة ااألنطاكيیة االمقدسة  
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جاء يیسوعنا ووبمغاررةة ااختارر أأنن يیزوورر االبشريیة. بمزوودد محبةٍ   
ليیبشر  هھھھو لم يیختر صواالج ووال أأرراائك االكباررووبمجيیئهھ إإليینا قاسى االربب كل ضعفاتنا ما عداا االخطيیئة. 

توططن مغاررةة ليیوططننا قبة االسماء. لعذررااء االقديیسة. لقد لبسنا كي نلبسهھ. لقد بالخالصص٬، بل ااختارر حضن اا
جرحت مع آآددمم ووتاهھھھت مع حوااء. ووميیالددهه بالجسد هھھھو ذذكرىى ااالفتقادد ااإللهھي٬، يیسوعنا أأتى من أأجل بشريیٍة 

ً مريیميیة هھھھو ددمغة االمحبة ااإل مريیم . ووهھھھذهه حالل مبخرةةً تفيیح شذاا االخالق للدنيیاتكونن لهھيیة االتي تنتظر نفوسا
.٬، إإذذ هھھھي مبخرةةٌ أأفاحت نورر االربب للناسساالعذررااء ااألمم االكليیة االقدااسة  

ارر هللا٬، وولنر كيیف أأنهھا مثالل لنا في كل ما يیَ يیف ااقتنصت هھھھذيي االفتاةة خَ فلنضع ذذووااتنا وولو لمرةة ووااحدةة وولنر ك
يینتابنا من ضيیق بعد أألفي عامم من مجيء االربب.   
اابنة االيیسر وواابنة االفرجج. مريیم ابرةة االصالةة. لم تكن مريیم ن جبلم تكن مريیم من جبابرةة ااألررضض لكنهھا كانت م

محبة االخفرةة وواابنة االتوااضع وواالطوااعيیة لألمر ااإللهھي. لم تتذمر مريیم من ضيیق حل بسمعتهھا كانت اابنة اال
في ووقتهھا هھھھو ٍل بالرووحح سيیجعل ااسمهھا على كل لسانن. لم تتشكَّ اابنة االجليیل لضيیٍق حل وولم تخجل من حبَ 
اابنهھا بل رراافقتهھ في ددرربب االصليیب ووبكت٬، صليیب حاصلة٬، بل تدرّرعت بالربب. لم تخجل مريیم بأأشبهھ باأليیامم اال

كثيیر منا٬، ططغيیانن االباططل على االحق. كما   
ً كالمساميیر االتي ثقبت  دققّ مريیم قد تكونن مثل كثيیريین منا ممن يیروونن مساميیر االباططل تُ  في جسم االحق تماما

مريیم إإذذ يیروونن ططغيیانن االظلمة على االنورر.  يیفعل االبعض ريیم لم تجحد رربهھا كمايیديي يیسوعع االمصلوبب. لكن م
لم تقل أأيین رربي مما يیحصل بقلبي وولكنهھا قالت إإنن رربي هھھھو من يیثبت قلبي حتى وولو غرزز فيیهھ صليیب بطولل 

 ً ووفرااددةة أأننا ووفي كثيیر من ااألحيیانن نبكي مثلهھا لكن قوةة االسماء. ال شك بأنن مريیم بشٌر مثلنا ووال شك أأيیضا
ً أأنن تضع ررجاءهھھھا  تدعع االقنوطط يیغلب االرجاء. لم لم هھھھي أأنهھا هھھھذهه االطهھورر تدعع االحزنن يیغلبهھا وولم تخف يیوما
.ووهھھھذاا ما نحن مدعووونن إإليیهھ في أأيیامم حالكة قد يیمر بهھا إإنسانٌن أأوو مجتمٌع أأوو ووططٌن أأوو مشرققٌ  بالربب ووحدهه  

 صفّ موونحن مدعووونن أأنن نتكاتف في هھھھذهه ااأليیامم ووأأنن نكونن في مختلف أأبرشيیاتنا على مثالل االعذررااء مريیم 
االموتت٬، هھھھو االذيي أألحد االخوفف في قلوبهھم. جاً برجاء ال يیخيیب برببٍّ أأبادد ممزوو ٬،االرسل. إإنن تكاتفهھم ووتالحمهھم

لقد ددفنواا االخوفف بلحمتهھم وومحبتهھم. وونحن مدعووونن أأنن ندفن قدرر ما نستطيیع من محننا بعيیشنا ررووحاً ووااحدااً 
 يیسوعع ح هھھھي قلوبب يیشدهھھھا ررباططأأنطاكيیة االمسيی. االمسافاتت مهھما ااختلفت االجغراافيیة وومهھما اامتدتتووقلباً ووااحدااً 
خالفٍف٬، ووكل ذذلك ليیسمو . ووأأمامم هھھھذاا االرباطط تذووبب كل أأنانيیة ووكل عرقٍق ووكل تصّدعٍع ووكل أأووالً ووأأخيیرااً 

  االمسيیح على جبيینهھا.
ً أأنن نتأمل أأنن يیسوععنحن كمسيیحيیيین مشرقيیيین مدعو نا لم يیواافنا في أأيیامٍم أأفضل من أأيیامنا. وونحن رربّ  وونن ددووما

لقوةة محبّتهھ ااتشحنا باسمهھ أأووالً في أأنطاكيیة ووبقوةة صليیبهھ عشق أأجدااددنا هھھھذيي ااألررضض ووُغرسواا فيیهھا. نحن 
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صليیب شقائنا. ووإإلى من  دد. باقونن فيیهھا ووبصليیب رربنا نجوززفيیهھا وومنهھا. من ررحمهھا جئنا ووإإلى ررحمهھا سنعو
 ووهھھھو منا قلب ووكيیانن٬، ووهھھھو قلب ووكيیاننٌ  نحن من عتاقة هھھھذاا االشرقق :ا نقولليیخطف مطاررنتنا وويیستهھدفف ناسن

في سبيیل االبقاء في هھھھذهه  نة وومن كل االديیاناتت. وونحن لن نّدخر ووسيیلةً نا مع إإخوتنا في االموااططنا وويیضمُّ ضمّ 
ااألررضض وواالدفاعع عن عتاقة تارريیخنا ووووجوددنا فيیهھا.  

االيیومم من أأجل االسالمم في سورريیا وومن أأجل ااالستقراارر في لبنانن. صالتنا من أأجل هھھھذاا االشرقق االمعذبب  صالتنا
دد وواالمهھّجر صالتنا من أأجل االمشرّ  .ووعرااقهھ ووكل ذذررةة تراابب منهھ االبشريیة االداامي جرححِ االجريیحة بفلسطيینهھ 

ألنن سالمم االنفس هھھھو للنفوسس وواالمفقودد وواالمخطوفف وواالشهھيید. صالتنا إإلى االعذررااء مريیم أأنن ترسل االسالمم 
حلب يیوحنا  أأبنائهھا االمخطوفيین كل االمخطوفيین وومنهھم مطرااناصالتنا إإليیهھا من أأجل  .بذررةة سالمم ااألررضض

أأنن تراافق بفيیض حنّوهھھھا  جل كل مخطوفف وومهھّجر. صالتنا إإلى ااألمم االعذررااءس يیاززجي وومن أأاابرااهھھھيیم ووبول
يیة مرااحم ططفل االسالمم ووأأبي االمرااحم.كل أأهھھھلنا ووأأبنائنا في االوططن ووبالدد ااالنتشارر ووتسبغ على االبشر 	  

هھھھلم  غاررةة. يیا من اافترشش االموووواالديینا ااحفظ أأططفالناوواافنا بغزيیر مرااحمك ووا ططفالً بالجسد وواافانيیسوعع يیا من  يیا
يیسوعع يیا من أأثابنا حضوررهه سالما٬ً، سلم حيیاتنا.  . يیاووشذبب أأفكاررنا بنورركك االقدووسس ناغاررةة نفوسوواافترشش م

نن االباططل٬، ااززررعع حقك في نفوسنا ووسكن بجبرووتت صمتك كل فتنة ووجزعع أأيیهھا االطفل االصامت أأمامم ططغيیا
ً ووااحدااً  ً أأنن ننشدكك مصفا "االمجد 3 في االعال ووعلى ااألررضض االسالمم ووفي االناسس : ووااضطراابب ووعلمنا جميیعا

االمسرةة".  
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