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برحمة هللا تعالى  
یوحنا العاشر  

بطریرك أنطاكیة وسائر المشرق للروم األرثوذكس  
إلى  

إخوتي رعاة الكنیسة األنطاكیة المقدسة  
حیثما حلوا في أرجاء ھذا الكرسي الرسوليوبناتي أبنائي و  

 

األبناء الروحیون األعزاء،اإلخوة وأیھا   
ً من عمق النف الصوم األربعیني على عتباتِ  ً واحداً صارخا س "ال المقدس تناجي الكنیسة ربھا جوقا

ھذا ما تفتتح بھ الكنیسة المقدسة تسابیحھا اللیتورجیة للصوم المقدس. وھذا ما نصلیَنَّ یا إخوة فریسیاً". 
تناجي بھ رب القیامة.  

لج قلب الرب. تقولھا ھو مفتاحھا لت حلة النفس في ھذا الموسم المبارك ھي التواضع. تواضع الصالة
النفس وختنھا یریدھا  الكنیسة في أولى تسابیحھا لھذه الفترة، لتھمس في إذن كل منا: إن المسیح عروسَ 

مزدانةً بحلیة التواضع. یریدھا موشاةً بثوب نكران الذات. یریدھا جبارةً في الصالة الخفرة المبتعدة عن 
تواضعھا ھو الذي یحنن قلب الرب  وما أكثرھا في أیامنا.ة، وعن زیِف روحانیٍة قشریّ  كل ظھوٍر وتظاھرٍ 

تي ھیأن لھ لواإن المسیح یرید من نفسنا أن تكون من العذارى العاقالت ال علیھا إذ تصرخ: ارحمني.
  خدراً لسكناه بالروح. فجعلن كیانھنَّ  سراج الرحمة والتواضع والصدقة

النفوس التائقة إلى إشراق المسیح. في الصوم إزھار النفس مع إزھار الطبیعة. في الصوم  في الصوم ربیعُ 
في الصوم ربیع نفوٍس تنفض عنھا  ربیُع نفٍس تنفض عن كیانھا زمھریر خطیئة لتتشح برونق قیامة.

فریسیَّةَ كبریاء لتلتحف بقیامة تواضع.  
ً  المسیحیة المشرقیةندخل ھذا الموسم الصیامي وجرح  یختصر ما وھذا الجرح ونازفاً. ما زال مفتوحا

ھو خطف مطراني حلب یوحنا إبراھیم وبولس یازجي منذ ھذا الشرق من كل األطیاف و عاناه إنسان
. نرفع صالتنا من أجلھما وسط تعتیٍم شامٍل على ھذا الملف ووسط سكوت دولي مستنكر 2013نیسان 

ومن أجل كل مخطوف.  
ندخل الصوم  ه المرحلة المفصلیة من تاریخ وجودنا كمسیحیین في ھذا الشرق.ندخل حلبة الصوم في ھذ

 ً ً وقروناً  متأملین تاریخ كنیسة أنطاكیة التي لم تحتِم یوما إال بصلیب المسیح ولم تقتَْت إال برجائھ. قرونا
لك لنقول وكل ذ حفظت أمانتھا وإیمانھا لھ. وھي التي صبغت الدنیا باسمھ وصبغت رسلَھ باسمھ القدوس.

إننا باقون في أرضنا التي منھا نستمد الھویة والكیان.  
أعادھا هللا علیكم أیھا األحبة أیاماً مباركة مستظلین برحمتھ اإللھیة لكي نعبر جمیعاً إلى فجر قیامة المسیح 

لھ المجد إلى األبد، آمین.  
صدر عن مقامنا البطریركي بدمشق   

  للعام ألفین واثنین وعشرین.السابع والعشرین من شباط بتاریخ 


