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�طر�ر�یة أنطاكیة وسائر المشرق للروم 
 األرثوذ�س 

�طر�ر�یة أنطاكیة وسائر المشرق للسر�ان 
 األرثوذ�س 

 

 سنوات على اختطاف مطراني حلب  ثماني

 

 أیها اإلخوة واألبناء الروحیون األعزاء، 

 المسیح قام، حقًا قام.

ُخطف أخوانا مطرانا حلب یوحنا إبراهیم و�ولس �ازجي. و�لى الیوم تبقى    2013في مثل هذا الیوم من عام  
على    ند�ة الباطل في جبین الحق المذبوحقضیتهما، والتي تصور وال تختزل مأساة إنسان هذا الشرق، تبقى  

 عتبات الباطل. 

�مثل خطفهم اللذین  واألبو�ن  األخو�ن  الیوم هذین  تمس جوهر  نستذ�ر  التي  القضا�ا  واحدًة من أغرب  ا 
األخو�ن   نستذ�ر  البعض.  لدى  أتفه سلعه  اإلنسان من  أن  یبدو  الذي  العالم  هذا  اإلنسان وسط  إنسانیة 

. نستذ�ر األخو�ن واألبو�ن اللذین �انا وال یزاال  ة إنسانیةواألبو�ن اللذین خطفا من �عد عودتهما من مهم
ي في الشرق والذي یتغنى �ثیرون إلى الیوم �أهمیته مجرد تغنٍّ ال �مت إلى  رمزًا من رموز الوجود المسیح

 الحقیقة �صلة. 

نضع أمام الرأي العام  نستذ�ر �ل هذا وفي القلب غّصة لم تمحها ولن تمحوها األ�ام وال السنوات الثمانیة.  
األبواب الدیبلوماسیة واألمنیة والسیاسیة  المحلي والعالمي هذه القضیة. نضعها لنذ�ر أننا طرقنا ونطرق �ل  

 إلى أي نتیجة أكیدة بهذا الخصوص. ، إلى اآلن،واالجتماعیة وسائر القنوات من دون الوصول

دعوتنا الیوم �مسیحیین أن نكون یدًا واحدة رغم �ل انتماٍء طائفي. دعوتنا أن نشذب �ل رواسب التار�خ  
وأن نبقى یدًا واحدة تصبو إلى الوحدة المسیحیة. و�ن حادثة الخطف هذه ألكبر دلیٍل أن ما �جمعنا في وجه  

أننا نتقاسم �مسیحیین مصیرًا واحدًا  المسیح أكثر مما �فرقنا من رواسب التار�خ. حادثة الخطف هذه دلیٌل  
ه، وال ینصب ذاته مكانه، سیدًا للحیاة  بُ مع �ل من یبتغي رحمات هللا و�نّص أ�ضًا  في هذا الشرق. نتقاسمه  

 ور�ًا للقیامة.  

أمام �ل هذا التعتیم وأمام عدم إعالن الخاطفین ال عن هو�تهم وال عن هدفهم وغایتهم وأمام تعاجز الجهود 
اتیة أمام هذه القضیة، نعود ونؤ�د من جدید. إننا �مسیحیین مشرقیین مزروعون في هذا الشرق  االستخبار 

ومتأصلون فیه ما دام فینا دٌم �جري. ونحن ههنا �اتكالنا على هللا وحده وعلى رجائنا �سید القیامة. نحن  
 أبد الدهور. رب القیامة الذي �ان معنا أللفي عام. ونثق ونؤمن أنه معناههنا �اتكالنا على 
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نضع بین ید�كم، أبناءنا و�خوتنا الروحیین هذا البیان المشترك، آملین أن ُیتلى في الكنائس المقدسة نهار 
األحد القادم أحد الشعانین الذي نستقبل فیه ملك المجد داخًال قدس أقداس نفوسنا لیقوم فیها و�قیم معه  

   إنسانه الذي أحب.

جمیعًا ونحن على أعتاب اآلالم المقدسة التي تبقى رغم �ل شيء ممزوجًة �فرح القیامة  كان هللا معكم ومعنا  
 الذي نرجوه عامرًا في نفوسكم لنهتف جمیعًا: 

 في القبور". المسیح قام من بین األموات ووطئ الموت �الموت ووهب الحیاة للذین "

 

 . 2021نیسان  22دمشق، 

 

 یوحنا العاشر 
شرق للروم  ر�رك أنطاكیة وسائر الم �ط

 األرثوذ�س 

 أفرام الثاني إغناطیوس 
�طر�رك أنطاكیة وسائر المشرق للسر�ان 

والرئیس األعلى للكنیسة السر�انیة   األرثوذ�س
 في العالم  األرثوذ�سیة

 


