رسالة بمناسبة حلول شھر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد )(2020
موعد عيد الفطر 23 :أو  24أيار 2020
المسلمات والمسلمين الكرام،
لسنوات عديدة ،ونحن نتواصل معكم بمناسبة نھاية شھر رمضان .وھذا العام أيضا نفعلھا بحرارة.
رمضان ھذه السنة كان استثنائيا .كما كان الحال بالنسبة للصيام ،األسبوع المقدس وعيد الفصح لدى
المسيحيين ،كان لوباء كورونا ) ( COVID-19تأثيرا كبيرا على تجربة أحياء رمضان لجميع
المسلمين .لحسن الحظ وجدنا في جميع أنحاء العالم قوة في إيماننا.
بخالق عن السنوات السابقة ،تأثر الكثيرون بقراءة النصوص المقدسة وممارسة التأمل .في ھذه
األوقات من العزلة وعدم امكانية االلتقاء بمؤمنين اخرين ،وصلتنا مع اآلخرين أضحت بمعنى اخر
كالصالة أخذت أھمية أضافيه.
على الرغم من الظروف الصعبة ،نود أن نبارك لكم إتمام ھذا الشھر الفضيل في السنة الھجرية .ومع
ارسال ھذه االمنيات ،نود أن نشير للتعاون المشترك أيضا من خالل عالقاتنا الجيدة للعمل على
المھمات الضرورية وااللتزامات المشتركة :كتقديم الرعاية للمرضى ،المحتاجين والمعزولين،
وتحقيق العدل والعدالة.

وكما عبرا اإلما ُم األكبر شي ُخ األزھر وبابا الكنيسة الكاثوليكية معا" :العدالة القائمة على الرحمة ھي
السبيل الواجب اتباعه للوصول لحياة كريمة ،يحق لكل إنسان أن يحيا في كنفھا) ".وثيقة أبو ظبي4 ،
فبراير .(2019
العدالة قيمة مھمة تھمنا جميعًا .بل أكثر من ذلك ،فإن القرآن والكتاب المقدس يدعوانِنا بشكل مستمر
إلى تشكيل تلك العدالة .مع اقتراب نھاية شھر رمضان ،نريد أن نمد أيدينا إليكم للعمل م ًعا على
تعزيز ھذه القيمة.
نحن مقتنعون بأن وجود عا َلم أكثر عدالً ھو أمر مرغوب فيه ويمكن أيضا تحقيقه .وذلك عندما يكون
الكثيرون منا ،بدافع من اإليمان واألمل ،مستعدين التخاذ خطوات وإن كانت صغيرة ولكنھا ذات
أھمية كبرى ،من شأنھا أن تقربنا من السالم وتقربنا أكثر من بعضنا البعض .يمكننا فعل ذلك،
نولي
كالميا ،فكريا وعمليا .الظروف االستثنائية التي جرتنا إليھا ھذه األزمة الصحية العالمية ،جعلتنا
َ
اھتماما استثنائيا لھذا األمر .بعض االشخاص سيواجھون عواقب ھذه األزمة بشكل أكثر حدة من
غيرھم.
لذلك ،وبروح ھذا الشھر الفضيل وبأمل بناء عالم أكثر عدالً ،نود أن نبارك لكم بشھر رمضان الكريم
وعيد الفطر السعيد.
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