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صاحب القداسة البطریرك المسكوني خطاب   
برثلماوس  

مجلس الكنائس العالمي مقر في  
2017أبریل  24  

 

العام لمجلس الكنائس العالمي، األمین"أوالف فیكس تفیت" / القس   
السعادة،وأصحاب الغبطة   

الممثلون الشرفاء للمؤسسات الدولیة،  
السیدات والسادة،   

 
). بنفس 132:1"َما أَْحَسَن َوَما أَْجَمَل أَْن یَْسُكَن اِإلْخَوةُ َمًعا!" (المزامیر 

المزامیر، نزور مرة أخرى مقر  كاتبھذه المشاعر الخاصة التي أعرب عنھا 
 على رأس مجلس الكنائس العالمي. وكل زیارة نقوم بھا ھنا، منذ انتخابنا

زیارة  ھيوحتى قبل ذلك، المسكوني قبل خمسة وعشرین عاما،  لعرشا
الحال  ھو وبالنسبة لنا شخصیا، كما .ممیزة، ونحن نعتز بھذه الذكریات

مكان  بل ھو، عنا اغریب الكنیستنا ككل، مجلس الكنائس العالمي لیس مكان
 ، دعت البطریركیة المسكونیة "كل كنائستقریبا من الزمان قبل قرنوفي الواقع،  .مألوف

ھا المؤسسین في عام ائوأصبحت أحد أعض المسیح في كل مكان" إلى إنشائھا
 ةالمجلس وفي لجنأعمال كنیستنا بنشاط في  تشارك. ومنذ ذلك الحین، 1948

، حافظت البطریركیة 1955. ومنذ عام التابعة لھ اإلیمان والنظام""

نائس على التعاون المستمر مع مجلس الك كدلیلالمسكونیة على وفد دائم 
 المسكونیةوكان الممثلون الدائمون للبطریركیة  العالمي والحركة المسكونیة. 

المطران "إیاكوفوس" من ملیتا (مالطا) (رئیس أساقفة أمریكا الشمالیة  ھم
والجنوبیة في وقت الحق) والمرحوم المتروبولیت "إمیلیانس تیمیادیس"، 

تسیس"، وكذلك الكاھن األول في العرش المسكوني "جورج تسی
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واألرتشیماندریت "بینیدیكتوس إیوانو"، واألركون السید "جورج 
ً الكنائس العالمي،  لمجلسلیموبولوس"، نائب األمین العام السابق   وحالیا

.رئیس أساقفة تلمسوس  

 خاصة من سلفناب، تعلمنا منذ طفولتنا، وشخصيالمستوى الوعلى 
مع غیرنا من  االلتقاء، أھمیة البطریرك المسكوني "أثیناغوراس" المرحوم
نرى ما  لكي ننظر في أعین بعضنالفكثیرا ما كان یقول: "تعال،  .المسیحیین

یننا على أسرتنا الذي فتح أع الشخص ھو ."یجب أن نقولھ لبعضنا البعض

متابعة الدراسات العلیا في المعھد منھ باستیحاء  اخترنا  ع.المسكونیة األوس
عاما  70 مرور ي العام الماضي بمناسبةالمسكوني في بوسي، الذي احتفل ف

وفي عام عملنا. على إنشائھ، واكتسبنا فیھ خبرة استثنائیة، أفادتنا جدا في 
 دّ عِ ت ت، شغلنا منصب نائب مدیر لجنة "اإلیمان والنظام"، عندما كان1975
"، والتي ال ةیسیوالقساإلفخارستیا و المعمودیة"بشأن المعروفة  التقاربوثیقة 

وقبل بضعة أشھر من انتخابنا للعرش  .مرجعیة حتى الیوم وثیقةتزال 

، أصبحنا عضوا في اللجان المركزیة والتنفیذیة 1991المسكوني في عام 
لمجلس الكنائس العالمي في الجمعیة العامة السابعة التي ُعقدت في كانبیرا 

."الروح القدس لتجدید الخلق كلھ أیھاتحت عنوان "تعال   
ت لجنتكم المركزیة في یونیو الماضي في تروندھایم، كما اجتمع. 1 

 األعظم. لمجلسھا المقدساجتمعت الكنیسة األرثوذكسیة في جزیرة كریت 
میع استغرقت األعمال التحضیریة للمجلس أكثر من نصف قرن بمشاركة ج

هللا،  مباركةدون استثناء، والتي عقدناھا، مع  الكنائس األرثوذكسیة المحلیة
األرثوذكسیة المحلیة الذي  وفقا للقرار باإلجماع من جمیع رؤساء الكنائس

وكان من . ھنا في "شامبیزي" 2016ینایر شھر خذ في سیناكسیس اتُّ 
.للكنیسة األرثوذكسیة لعدة أسباب األعظمالضروري عقد المجلس المقدس   
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عن سر  أوال، ألنھ بالنسبة لنا، كأرثوذكس، تشكل السینودسیة تعبیرا
. "التجمع معا في مكان واحد" یشكل سمة من طبیعة الكنیسة .الكنیسة نفسھا

فالظروف التاریخیة التي ال یمكن التغلب علیھا ھي وحدھا التي یمكن أن تبرر 
عدم نشاط المؤسسة السینودسیة على أي مستوى، بما في ذلك المستوى 

الظروف في السنوات وكثیرا ما واجھت الكنیسة األرثوذكسیة ھذه  .العالمي
لھذا . األخیرة، مما أدى إلى تأخیر عقد مجلس األرثوذكسیة لفترة طویلة

.نجاحا في حد ذاتھ األعظمالمجلس المقدس  انعقاد السبب، یُعتبر   

ضرورة تسویة المسائل الداخلیة لأیضا  لھذا المجلس ثانیا، تقررت الدعوة
لنظام  المقام األول نتیجةً  وقد نشأت ھذه المسائل في .للكنیسة األرثوذكسیة

ضم العدید من الكنائس المحلیة المستقلة، یي ذالبنیة األساسیة في كنیستنا، ال
 .والتي تنظم كل منھا وبحریة شؤونھا الخاصة من خالل قراراتھا الخاصة

ً وقلب احدً أن تكون "جسداً واوھذا ما یُصّعب في بعض األحیان على الكنیسة   ا
خلق البلبلة والصراع الذي مما یتسبب في العالم المعاصر،  أمام" اً واحد

لھ جذوره في الكنیسة  المستقلالكنسي نظام الو .یطمس صورة وحدتھا
األولى، على شكل البطریركیة الخمس القدیمة  وھي روما والقسطنطینیة  -

والقدس  اواإلسكندریة وأنطاكی والمعروفة باسم "البنتارشي" والتي كان  -
وفي حین  .ر عنھا في المجالسلوحدة الكنیسة التي كانت یعبّ  اتجلّی انسجامھا

كان ھذا الھیكل، من وجھة نظرنا، صحیحا كنسیا، فإن خطر تحولھ إلى نوع 
من "اتحاد كنائس"  كما یظھر غالبا من الخارج  - وفي مثل . ال یزال قائما -

ھذه الحالة، ستعزز كل كنیسة مصالحھا وطموحاتھا   اتذ ائمات دیسالتي ل –
طابع كنسي بحت   كما أن ذلك یجعل من الضروري تطبیق السینودسیة. –

مستوى األرثوذكسي یساھم في تنمیة العلى السینودسیة مؤسسة الوضمور 
مشاعر االكتفاء الذاتي داخل الكنائس الفردیة، ویقودھا بدورھا نحو المیول 

دس إلزامي عموما في لھذا السبب، إذا كان نظام السینو. االستبطاني واألنانیة
یجعلھا أكثر إلزاما لحمایة وحدتھا  المستقلنظام الكنسي الحیاة الكنیسة، فإن 

.والتعبیر عنھا  
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 األعضمالمجلس المقدس لعقد دعوة الوالسبب الثالث الذي استوجب 
یتضمن التحدیات الجدیدة التي ظھرت في السنوات األخیرة، والتي تطلبت 

فعلى سبیل . بین الكنائس األرثوذكسیة الفردیة توضیح اتجاه وموقف مشتركین
المثال، أدت ظاھرة الھجرة من المناطق األرثوذكسیة إلى البلدان الغربیة إلى 
 .إنشاء ما یسمى "الشتات" األرثوذكسي الذي یتطلب عنایة رعویة خاصة

وأدى ذلك إلى حالة معروفة وغیر مطابقة للشرع الكنسي، حیث یوجد أكثر 
في نفس المدینة أو المنطقة، مما یشّكل فضیحة لكثیر من  من أسقف واحد

ولم یكن باإلمكان حل ھذه  ا.الناس داخل الكنیسة األرثوذكسیة وخارجھ
.بین األرثوذكسیینالمسألة دون اتخاذ قرار موحد   

وأخیرا، كان من الضروري أن تكون المشاركة األرثوذكسیة في الجھود 
بین المسیحیین من خالل ما یسمى "الحركة الرامیة إلى التوفیق بین الوحدة 

المسكونیة" مصادق علیھا بطریقة موّحدة، وھي الطریقة األصیلة لصیاغة 
ھذه "الحركة المسكونیة" حتى اآلن  . وتمتموقف موحد للكنیسة األرثوذكسیة

على أساس القرارات التي تم التوصل إلیھا من قبل الكنائس الفردیة المستقلة 
ت األرثوذكسیة. أو في المؤتمرا  

نحن األرثوذكس نعتقد اعتقادا راسخا أن ھدف وسبب وجود الحركة 
وفاء لصالة الرب النھائیة، "لِیَُكوَن الالمسكونیة ومجلس الكنائس العالمي ھو 

التي قد نُقشت على النسیج الجمیل الذي )، 17:21اْلَجِمیُع َواِحًدا" (یوحنا 

أن "المشاركة  على األعظمشدد المجلس المقدس  ولھذا السبب، .یزخرف جدار ھذه القاعة

الكنیسة المقدسة، األرثوذكسیة في حركة استعادة الوحدة مع المسیحیین اآلخرین في 

لیست بأي حال من األحوال غریبة عن طبیعة وتاریخ الكنیسة  الكاثولیكیة والرسولیة
الید في األرثوذكسیة، وإنما تمثل تعبیرا ثابتا عن اإلیمان الرسولي والتق

. وقد اعترف المجلس المقدس )4، العالقاتالظروف التاریخیة الجدیدة " (
الھیئات الرئیسیة في تاریخ الحركة المسكونیة ھي  إحدىأیضا بأن " األعظم

). ومن بین األنشطة المختلفة لمجلس 16مجلس الكنائس العالمي" (العالقات، 
"الكنیسة األرثوذكسیة أن  األعظمالكنائس العالمي، أكد المجلس المقدس 
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وأنھا تتابع مساھمتھا الالھوتیة  "اإلیمان والنظام" ترغب في دعم عمل لجنة
وھي ترى بشكل إیجابي الوثائق الالھوتیة  .باھتمام خاص حتى یومنا ھذا

للجنة، التي تم تطویرھا بمشاركة كبیرة من الالھوتیین األرثوذكس وتمثل 
كونیة للتقارب بین المسیحیین" خطوة جدیرة بالثناء في الحركة المس

لمساھمة مجلس الكنائس  التوفیقي). ونحن نعتبر ھذا التقییم 21(العالقات، 
العالمي في السعي إلى الوحدة المسیحیة إیجابیا للغایة، وأنھ ینبغي أن یلھم 

عاما من  70 مرور یقترب من الذياستمرار عمل مجلس الكنائس العالمي 
.تأسیسھ  

كررت الكنیسة األرثوذكسیة من خالل الصوت  وعالوة على ذلك،
أنھا "دائما ما تولي أھمیة كبیرة  األعظمالكنسي المجمع لمجلسھا المقدس 

)، ولھذا 20، الرسالةخاصة مع المسیحیین غیر األرثوذكس" (بللحوار، و
تعتبر أن جمیع الجھود التي تكسر وحدة الكنیسة، والتي یقوم بھا "السبب فإنھا 

اعات تحت ذریعة الحفاظ على األرثوذكسیة الحقیقیة أو الدفاع أفراد أو جم
).22عنھا، جدیرة باإلدانة" (العالقات،   

إن روح الحوار التي تزرعھا الكنیسة األرثوذكسیة ال تقتصر على . 2
 ین.المعاصر العلموالحركة المسكونیة فحسب، بل ھي ضروریة في المجتمع 

، "من خالل التطور المعاصر رسالتھفي  األعظموكما أبرز المجلس المقدس 
المخاطر ھي التالعب  . ...للعلوم والتكنولوجیا، تتغیر حیاتنا بشكل جذري

وسیلة، وفقدان تدریجي للتقالید مجرد بحریة اإلنسان، واستخدام اإلنسان ك
).11، الرسالة()"الثمینة، والخطر الذي یھدد، أو حتى یدّمر البیئة الطبیعیة   

البطریركیة المسكونیة رائدة في االنخراط في الحوار مع العلم وكانت 
، أرسل البطریرك 1989في عام  .الحدیث فیما یتعلق بالمشاكل البیئیة

حول ھذه القضیة، حیث حدد الیوم األول  رسالةالمسكوني دیمیتریوس أول 
سرنا أن مجلس ی .من شھر سبتمبر یوما للصالة من أجل حمایة البیئة الطبیعیة

الكنائس العالمي قد اتبع طریقنا، لیس فقط من خالل تنفیذ ھذا الیوم السنوي 
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لقد  .للصالة، ولكن أیضا في أخذ التزام الكنائس بجدیة في حل األزمة البیئیة
أن "جذور األزمة  األعظمتم تذكیرنا نحن األرثوذكس من قبل مجلسنا المقدس 
).14، الرسالة" (البیئیة روحیة وأخالقیة، متأصلة في قلب كل رجل  

وفي عدة مناسبات، شّددنا على أن الخطیئة ضد الخلق تعتبر خطیئة ضد 
من أي خطیئة فعلینا أیضا أن نتوب من أي المرء توب یوكما یجب أن  .هللا

النھج "على أن  األعظمأكد المجلس المقدس . وخطیئة نرتكبھا ضد الخلق

المتّبع لھذه المشكلة البیئیة على أساس مبادئ التقالید المسیحیة ال یستوجب 
التوبة من استغالل الموارد الطبیعیة للكوكب فحسب، أي تغییر جذري في 
العقلیة والسلوك، بل أیضا الزھد كمضاد للنزعة االستھالكیة، وتألیھ 

بة الحقیقیة تعني والتو )14، الرسالة" (والسلوك االكتسابياالحتیاجات 
التخاذ كل واحد منا تدعو األزمة البیئیة . تغییر جذري في سلوكنا التحّول أي

.إجراءات ملموسة  

وفي عدة مناسبات، أكدنا أن الكنیسة ال یمكن أن تكون مھتمة فقط في 
ً خالص الروح،  قلقة للغایة بشأن تحول جمیع خلق هللا. وھذا ھو  بل ھي أیضا

بحاجة إلى الیقظة الدائمة والمعلومات والتعلیم من أجل  السبب في أن كنائسنا
 ةفھم واضح للعالقة بین األزمة البیئیة الحالیة وعواطفنا اإلنسانیة الجشع

ولذلك، فإن ما ھا.، مما یؤدي إلى األزمة الحالیة التي نواجھألنانیةوالمادیة وا
ھذا الكوكب لحفاظ على وایشكل تھدیدا للطبیعة یشكل أیضا تھدیدا للبشریة؛ 

ولھذا السبب، ندعو الجمیع إلى تعبئة مواردھم، وال سیما  .لعالم كلھلخالص 
.صلواتھم، في الكفاح من أجل حمایة البیئة  

من بین العدید من القضایا البیئیة، قضیة الماء ھي قضیة مھمة جدا ألن 
 خیرالماء ھو منبع الحیاة والماء مقدس كالدم الذي یجري في عروقنا. والماء 

 ھو، بل شركة صناعیة ةأي فرد أو أیة التي ال یمتلكھا مشتركال من الخیرات
. لذلك، ال یمكننا أن لكل إنسان ال یمكن المساس بھ وغیر قابل للتفاوضحق 
التي  الشركات الصناعیة طرف ستغالل االقتصادي للمیاه مناال أن نعتبر
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. إلى جانب المشكلة قيأخال استغاللللناس الذین لدیھم المال لشرائھ  ھتبیع
تلوث البیئة بسبب الزجاجات  فإن الشركات الصناعیة كثیراً مااألخالقیة، 

نھ إ یقولون ننا لالستیقاظ.دعوی. علماء البیئة الیوم ھاتبیع التيالبالستیكیة 
أكبر المحیطات  سیكون وزن المواد البالستیكیة الموجودة، 2050بحلول عام 
بیئیة واجتماعیة. عدالة قضیة لمواد البالستیكیة باتلوث الاألسماك.  من وزن

في حیاتنا أخرى تجنب البالستیك باستخدام بدائل ینبغي علینا  ،ھذا السببل
الیومیة.   

. وھذه لیست مشكلة في المتاحةینفد من المیاه سولألسف، فإن العالم 
لھند، بل ھي أیضا مشكلة في البلدان اأفریقیا أو  مثل، فحسب البلدان الفقیرة

"الغنیة بالمیاه" بسبب تلوث المیاه. إن نقل المیاه إلى اقتصاد السوق وبیعھ مثل 
على المیاه  إمكانیة الحصولالنفط والغاز لیس حال لحل ھذه األزمة. إن عدم 

النظیفة وخدمات الصرف الصحي ھو أكبر انتھاك لحقوق اإلنسان في 
شخص على وجھ  ملیارأن ما یقرب من  المصادر إلىوتشیر . ھذا عصرنا

شخص  ملیار 2،5ل على میاه نظیفة، وال یحصل وحصیمكنھم الاألرض ال 
على مرافق صحیة مالئمة. ما لم نقدر الخطر  ً  ربما - في المتمثل  - اإلثم أیضا

، سنواجھ حتما تحدیات وصراعات ناكوكبرفض تقاسم الموارد الطبیعیة ل
جید. االستدامة ھي  ة لیست مجرد تكنولوجیا سلیمة وعملخطیرة. االستدام

السبیل إلى التعایش السلمي.   
 المجتمعولھذا السبب، نھنئ مجلس الكنائس العالمي على انضمامھ إلى 

. )Council of Canadians( زرق، وھو مشروع لمجلس الكندییناأل

 د إطار مائيویدعو مشروع المجتمعات الزرقاء المجتمعات المحلیة إلى اعتما
كحق من حقوق اإلنسان، وحظر بیع  اءعن طریق االعتراف بالم مشترك

المیاه المعبأة في زجاجات في المرافق العامة وفي المناسبات البلدیة، وتشجیع 
من والحكومة. وتدیرھا وتشغلھا خدمات المیاه والصرف الصحي التي تمولھا 

 یقوم لكنائس العالمي المجلس افإن ، المجتمع األزرقخالل االنضمام إلى 
بأن العدالة المائیة المجتمع ككل، وإنما ، فحسب توعیة الكنائس األعضاءب
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هللا، والتي یجب أن تكون عند ھدیة من  بصفتھا أخالقیة للمیاهتتطلب إدارة 
متاحة لجمیع األجیال القادمة.   

التلوث البالستیكي للمیاه وتلوث الھواء وتغیر المناخ حاالت طوارئ 
نتائج الكارثیة للتصنیع یة الخلق. إنھا القدسیة موازیة. إنھا نتیجة نسیان عالم
 لألنشطةحقیقي  تغیّرالبشري. إن األزمة البیئیة ال یمكن حلھا دون  لطمعناو

باالقتصاد. إن المجتمع الذي ال یھتم برفاھیة جمیع  ةرتبطاإلنسانیة ألن البیئة م
. لھذا االزدراء وھذا شكل من أشكالالبشر ھو مجتمع یسيء إلى خلق هللا، 

ال بأن إفساد خلق هللا العالم  أن ننبّھلكنائسنا ھو  البیئيالسبب، فإن التحدي 
لیست البیئیة  التوعیة. إن ضرورة اآلثمةرجعة فیھ بسبب األعمال البشریة 

أن تكون أیضا مشكلة كنائسنا. ینبغيمشكلة دولنا فحسب، بل   
نفس المشاكل موجودة منذ تنفیذ بروتوكول  ؤسف لھ أنھ ال تزالومما یُ 
الرامي إلى مكافحة االحتباس الحراري. وقد أكدت المعرفة  1997كیوتو في 

العلمیة، المدعومة باإلحصاءات والنماذج المناخیة، فضالً عن المالحظات 
التي یقوم بھا الفالحون والمزارعون والسكان األصلیون وسكان المناطق 

خ یتغیر بسبب األنشطة البشریة وأن ھذا التغیر سیكون الساحلیة، أن المنا
كارثة لمظاھر الحیاة على ھذا الكوكب، بینما ال نزال غیر قادرین على اتخاذ 

الخطوات الضروریة الحتواء الظواھر المروعة الملموسة والقادمة.   
المناخ. ولھذا تغیر وكانت البطریركیة المسكونیة مھتمة أیضا بقضیة 

ھت في باریس في الدورة الحادیة دنا الدعوة العاجلة التي ُوجّ السبب، أیّ 
مؤتمر ”بشأن تغیر المناخ (أو والعشرین لمؤتمر األطراف في األمم المتحدة 

. وكما أكدنا في رسالتنا إلى الدورة الثانیة 2015 في“) 21األطراف 
والعشرین التي عقدت في نوفمبر الماضي في مراكش، اتفقت السلطات 

یة في العالم بشكل أساسي على مشاكل تغیر المناخ العالمي منذ قمة السیاس
وأجرت مشاورات ال نھایة لھا  1992عام المنعقدة في األرض في ریو 

تطلب اتخاذ تدابیر عملیة وإجراءات ت أمورومحادثات رفیعة المستوى بشأن 
ف نعلم جیدا كیوواإلجراءات جیدا ما ھي ھذه التدابیر  نعلمنحن وملموسة. 

للحصول مكاسب  ھالذي نحن على استعداد لدفع الثمنون. ما ھو أن تكینبغي 
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لتحقیق  بھا ؟ أو كم عدد األرواح التي نحن على استعداد للتضحیةمادیة 
نخسر أو نمنع بقاء خلق هللا؟ إن صالتنا س مكاسب مادیة أو مالیة؟ وبأي تكلفة

العالم  التي تقود السلطات السیاسیةالمتواضعة، وإن كانت جریئة، ھي أن 
التي ینطوي علیھا تغیر المناخ. وتتمثل  الكبیرةتعترف وتستجیب للمخاطر 
.المماطلةمزید من الدون  21مؤتمر األطراف إحدى الطرق في تنفیذ اتفاق   

سنستمر في المماطلة وإطالة أمد اتخاذ أي حل وسنستمر في عرقلة  - 3
في مواقفنا  ذ جمیعا في عین االعتبارنأخما لم أو تقیید أي تنفیذ لھذا االتفاق، 

في مداوالتنا وقراراتنا وجوه أطفالنا و وأفعالنا في األجیال الحالیة واألجیال  -
المقبلة  ، تناولنا 2016لعید المیالد لعام  ةالدوری ةالبطریركی رسالتنا. في -
"سنة حمایة  2017ننا عام وأعل دات المعاصرة التي تواجھ األطفالالتھدی

أن ، ناشدنا جمیع الناس ذوي النیة الحسنة الرسالةلطفولة". وفي تلك لقدسیة 
"في ضوء أزمة الالجئین العالمیة ، السیما "تھاوقدسیالطفولة ھویة وا حترمی"

التي تؤثر بشكل خاص على حقوق األطفال؛ في ضوء وباء وفیات األطفال 
، فضال عن والجوع وعمالة األطفال وإساءة معاملة األطفال والعنف النفسي

 اغیر متحكم فیھبطریقة ضھم یاألطفال من خالل تعر شخصیة مخاطر تشویھ
". یةلتأثیر وسائل االتصال اإللكترونیة المعاصرة وإخضاعھم لالستھالك  

أن نھنئ مجلس الكنائس العالمي على افتتاح برنامج خاص ھذا  ھنانود 
تعزیز حمایة الطفل العام بشأن "التزامات الكنائس تجاه األطفال"، یرمي إلى 

من خالل المجتمعات الكنسیة، وتشجیع المشاركة الفعالة لألطفال والشباب في 
ھذا ، مثل المشاكل البیئیة، لألطفال. وفي الدقیقة قضایاال وتناولالكنائس 
المساعدة  للشبان بأن "الكنیسة ال تقدم األعظم، یذكرنا المجلس المقدس الصدد
ً  فقط  لدىالبشریة الجدیدة أن الحیاة اإللھیة وقیقة الحقیقة، ح وإنما أیضا

أیضا  وإنما، فحسب لكنیسةاالمسیح"، مؤكدا أن" الشباب لیسوا مستقبل 
).9، الرسالةة . ولإلنسان في الحاضر "(حبّ لحیاتھا الـمُ تعبیر النشط ال  

ً بأن الكنائس ال یمكن أن تكون غیر مبالیة بمعاناة  ً راسخا إننا نؤمن إیمانا
ل أو بإساءة معاملتھم في العالم، وال سیما الجرحى أو الالجئین. ولذلك، األطفا
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ً طرقا إلنھاء العنف ضد األطفال والشباب في مجتمعنا  دعونا نضع معا
المعاصر. دعونا نعزز مشاركة وتكامل أطفالنا وشبابنا على نحو أفضل في 

بشأن مسؤولیة  العبادة وفي حیاة كنائسنا. دعونا نقوم بتوعیة أطفالنا وشبابنا
المسیحیین في األزمة البیئیة، ونثقفھم في تبني سلوكیات وإجراءات مناسبة 

تواجھ قضایا مثل المیاه وتغیر المناخ.   
لألسف الشدید، یعاني األطفال والشباب من العنف العاطفي أو الجنسي أو 
البدني أكثر مما نعتقد، األمر الذي یؤثر على صحتھم ورفاھھم ومستقبلھم. 

ھذا العنف یضر باألطفال ویدمر األسر ویؤثر على المجتمعات. وأشار و
المجلس المقدس األعظم للكنیسة األرثوذكسیة إلى أن "األزمة المعاصرة في 

 تصّرفمسؤولیة، وانحدارھا إلى كالزواج واألسرة ھي نتیجة ألزمة الحریة 
ومستقلة  یةكتفم، متعة أنانیة فردیة وتحّولھا إلى، متمركز حول الذات أنانيّ 
التحاد بین الرجل والمرأة، الناجم عن نسیان ل، وفقدان الطابع المقدس اذاتی

).7، الرسالة  الحب "( الذي یتسم بھاروح التضحیة   
، وفي مواجھة األزمة المعاصرة المتعددة األوجھ، وفي ھذا الصدد

في استضافة منتدى عن مع كنیسة إنكلترا شاركت البطریركیة المسكونیة 
رایر فبعقد في شھر انالرق الحدیث بعنوان "الخطایا التي تراھا أعیننا"، 

العالمي الذین جاءوا الكنائس الماضي. وقد سرنا الترحیب بممثلي مجلس 
من المجلس المقدس  ىمستوحكان ھذا المنتدى للمشاركة في المنتدى. و
الخیري  أن التضامن والعملبشجاعة  ذي أعلنال األعظم للكنیسة األرثوذكسیة

موضوع وتناول أیضا  .مكان مركزي في حیاة وشھادة األرثوذكسیةلھ 
الكنیسة  مھمة"المتضررین من االتجار بالبشر وأشكال الرق الحدیثة" (

ال یمكن  أنھ الحظنا آنذاك نا قد). وكF ،1األرثوذكسیة في العالم المعاصر، 

الشر، وأن تكون غیر مبالیة بصراخ  تغض الطرف عنلكنائسنا أن 
ینبغي أن یكون مصدرا اإلیمان الحقیقي ین. لّ المحتاجین والمضطھدین والمستغَ 

للنضال الدائم ضد قوى الالإنسانیة.   
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د جھودنا للقضاء على الرق الحدیث بجمیع وینبغي لنا، ككنائس، أن نوح
ً  قبل عامینوأشكالھ، في جمیع أنحاء العالم وعلى الدوام.  عنا إعالن ، وقّ تقریبا

ن الرق یدوھو إعالن ی)، 2014دیسمبر  2الدینیین ضد الرق الحدیث ( القادة
فعل كل ما ب" نتعھد"جریمة ضد اإلنسانیة". وینبغي لنا، ككنائس، أن  بصفتھ

 تحریروخارجھا، للعمل معا من أجل  نا الدینیةمجتمعاتداخل في وسعنا، 
مستقبلھم".  رداداست یتمكنوا منبھم حتى  واالتجار الذین تم استرقاقھمجمیع 
 الرق فقطخصمنا لیس فإن في الطریق إلى تحقیق ھذه الضرورة القاطعة، و

االستھالكیة والتمییز و وتألیھ الربحأیضا الروح التي تغذیھ، إنما الحدیث، و
.واألنانیةوالعنصریة والتحیز الجنسي،   

من أجل تعزیز ثقافة  وفي مواجھة ھذه الروح، یجب أن نعمل معا جمیعا
التضامن واحترام اآلخرین والحوار. وإلى جانب توعیة الضمائر، یجب أن 
نشارك في مبادرات وإجراءات ملموسة. نحن بحاجة إلى تعبئة أقوى على 

مستوى العمل.    
السیدات والسادة،   

في حین یواصل مجلس الكنائس العالمي سعیھ نحو العدالة والسالم، 
ویدعو الكنائس األعضاء إلى "العمل معا في سعي مشترك، وتجدید الرسالة 
الحقیقیة للكنیسة من خالل المشاركة التعاونیة مع أھم قضایا العدالة والسالم، 

نیابة عن بغیة مداواة عالم ملیئ بالصراعات والظلم واأللم"، نحن، بال
البطریركیة المسكونیة، نؤكد من جدید دعمنا والتزامنا الكاملین، اقتناعا منا 
بأن ھذا التعاون األخوي المسكوني الحقیقي وحده ھو الذي یمكننا من مداواة 
وتخلیص بیتنا المشترك من مشاكلھ الروحیة واألخالقیة والبیئیة. لذلك، ومن 

ع المسیح یسو نا المشتركخلصومخالل خدمة ربنا  كنائسنا من ستقترب  -
ً لجمیع أھمیة وضرورة أن یكون ا كتشفتبعضھا البعض و  واحداً جسما

"أن من أجل  األعظمالمجلس المقدس  صلى). ولھذا السبب 17:21(یوحنا 
فیھ الرب أمل  یحقق الذيالیوم قریبا جمیع المسیحیین معا حتى یأتي یعمل 

(یوحنا ،َرِعیَّةٌ َواِحَدةٌ َوَراٍع َواِحٌد،،الكنائس األرثوذكسیة حیث سیكون ھناك ،
المعظّم في  ،هللا نسأل في ھذا المنظور،و). 24(العالقات،  )" 10:16
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مجلس الكنائس  موظفيجمیع وفي األمین العام في یبارك  الثالوث، أن
والجاریة. الھامةفي مھمتكم أن یبارك فیكم جمیعا والعالمي، و  

نتباھكم!أشكركم جزیل الشكر على حسن ا  


