
 ٢٠٢٢اختتام دورة الشعانين 

 ١٠/٤/٢٠٢٢الصالحية  –القدس 

 

 أيها األعزاء

يرة طويلة وصلنا أخيرا إلى القدس. واليوم تجتمع كنيستنا، كنيسة القدس، د مسعب

داخل المدينة المقدسة. جئنا من أنحاء مختلفة من األرض المقدسة: من فلسطين ومن 

وقبرص. وبعد انقضاء زمن الوباء، معنا أيضا إسرائيل، ومعنا أيضا ممثلون من األردن 

حجاج كثيرون من مختلف أنحاء العالم. إنا نحيي عودتهم بسرور. شكرا ألنكم تذكرتمونا 

وألنكم رجعتم. كنا ننتظركم، وكنّا نصلي من أجل عودتكم. واآلن حضوركم معنا يعيد إلينا 

هي أيضا بيتكم أنتم. ألن القدس  الرجاء والفرح، ويعيد االبتسامة إلى عائالت كثيرة. القدس

 بيت جميع الشعوب. ال أحد في القدس يشعر بنفسه مستثنى.

(. دخل يسوع القدس، والتالميذ ٣٥: ١٩"بسط الناس أرديتهم على الطريق" )لوقا 

هيأوا له الطريق، والمدينة فرحت به. اليوم، أمير السالم يدخل بيوتنا وعائالتنا. لنفرش له 

 ه. فالترحيب به يأتينا بالسالم.ثيابنا ولنرحب ب

نبدأ اليوم األسبوع المقدس، وسنحتفل بعد أيام في الليتورجيا بذكرى موت الرب 

يسوع وقيامته، سنحتفل بأحداث الفداء والخالص التي حدثت هنا في القدس، وبلغت العالم 

 كله. 

اًسا للماضي، وال ألبنية تاريخية. نحن  هنا لنقول للجميع لسنا هنا اليوم في القدس ُحرَّ

إن الخالص الذي حدث هنا قبل ألفي سنة، وغيَّر العالم، يحدث اليوم أيًضا، ويمكن أن يغيِّّرنا 

 نحن أيًضا اآلن وهنا.

يمكن أن نفصل بين خبرة خالصنا ال  ،واطني األرض المقدسة المسيحيينمنحن  

رهبانًا ، ونساءً  جااًل ر، اشيوخً ا التطواف الجميل، َشبَّانًا والمقدسة. بهذ تنامدينالقدس، وبين 

نا لهذه الكنسية المختلفة، نؤكد اليوم مرة أخرى حبَّ الهيئات وعلمانيين، مع كل  وراهبات  

 بال تمييز. ،جميع سكانهابين ة صادقة وّ خُ وإرادتنا أللسالم والوحدة فيها، ل إرادتناالمدينة و

كثيًرا، ما زالت تعاني من بكى عليها يسوع، وأحبها التي ، فألسمع امدينتنا هذه،  

القدس،  نحن هنا اليوم، كنيسةَ أمام هذا الواقع، . اإلقصاءواالستمالك االنقسامات ومنطق 

 نكرر:

بين وفي الحياة السياسية، ولمن يريد أن يفرق بين الجماعات واالنتماءات الدينية،  -

محبتنا! سنبقى دائًما، على  وافُ لن توقِّ  ، نحن نقول:بين الكنائسومجتمعاتنا الكنسية، 

أن تكون مصدًرا للوحدة،  يدتر الرغم من كل شيء، حتى بالرغم من أنفسنا، كنيسةً 



بقى آلخر. سناتستسلم لمنطق االنقسام والكراهية واحتقار  نولللتالقي. وتسعى 

 !معلِّّمنا وربنامنا إياه دائًما، ألن هذا ما علَّ نحبُّكم جميعًا  ،نحب

تستطيعوا أن تستملكونا، ولن لن  االستمالك، نقول:فرض منطق أن يلمن يريد و -

تستطيعوا أن تستملكوا المدينة. كلنا القدس، وهي التي تمتلكنا جميعًا، وليس 

 العكس. 

ا: كلهم لها أبناء أبنائهتحبُّ جميع األم القدس أمٌّ ولدتنا، ونقول:  اإلقصاءلمن يريد و  -

إقصاء أي واحد . أي إقصاءدون و، يّ نمجابالحب الوكلهم محبوبون،  متساوون،

  هوية مدينتنا.من أبنائها، يعني االعتداء على نفس 

من مدينة يسوع نريد أن نصلي من أجل العالم كله. أحداث هذه األسابيع الماضية  

لقد هنا في أرضنا المقدسة. موت، نشهد المزيد من العنف والمزيد من الإنا تقلقنا كثيرا. 

من أجل العدل والسالم لشعوبنا في األرض  جميعًا نصّلِّ لكراهية واالنتقام! العنف والأنهكنا 

 المقدسة!

أيًضا من أجل أوكرانيا ومن أجل جميع األماكن في العالم حيث تمزق  لنصّلِّ  

ك واإلقصاء الذي تمالسالحروب واالنقسامات حياة الماليين من الناس، حيث نفس منطق اال

 األلم والموت. ويخلقنعرفه هنا 

يجب أن تصبح القدس مكان شفاء لجميع األمم، والمكان الذي يصلي فيه الجميع  

حتى  ،وسنبذل قصارى جهدنا ،نصلينحن . هنا صنعها هناالتي  هعجائبلدون الرب ويمّجِّ 

صادقة في  حتى تنطلق وتتفجر إرادةخالص العالم،  رأىتنطلق من هنا، من المكان الذي 

 السالم للجميع!

 امدحي يا أورشليم الرب. ويا رّب أمطر علينا السالم.  

 

 

 

 


