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 2020ܐܒ  20 ܣܝܩܘܡܐ:
 

 ܆ ܠ݂ܟܘ̈ܪܝܐ ܘܩܫ̈ܝܫܐ ܡܝܬ̈ܪܐ
 ܆ܠܗ̈ܕܡܝ ܡ̈ܘܬܒܐ ܥ̈ܕܬܢܝܐ ܡܝܩ̈ܪܐ
 ܘܠܡ̈ܗܝܡܢܐ ܕܡܪܥܝ݂ܬܢ ܒ̈ܪܝܟܐ.

 
ܢ  ܆ ܐܝܟܐ ܕܝܬܝܪ ݂ܡ ܓܕܫܐܟܡܐ ܕܝܕܝܥܐ ܠܟܘܢ ܒܫܒܘܥܐ ܕܥܒܪ ܦܘܪܩܥܐ ܪܒܐ ܒܡܕܝܢܬ ܰܒܝܪܘܬ  

ܝܕ ܗܢܐ ܦܘܪܩܥ ܕܐܪܒܥܐ ܠܐܦ̈ܝܢ ܡܡ̈ܚܝܐ ܦܫܘ. ܡܢ  ܐܘܒܕܘ ܘܠܩܘܪܒܐ  ܚܝ̈ܝܗܘܢ  ܩܢ̈ܘܡܐ  ܐ ܡܐܐ 
ܦܠܓܘܬ ܡܝܠܝܘܢ  ܐܐܠ ܐܦ ܝܬܝܪ ܡܢ    ܆ܦܫܬܒܝܪܘܬ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܬܚܝܬ ܟܫ̈ܝܬܐ ܕܥܦܪܐ ܘܟܐ̈ܦܐ  

ܪܝܫܗܘܢ  ܢܦ̈ܫ݂ܬܐ ܡܢ  ܗܕܐ  ܦܫܐܠ    ܬܛܠܝܐܠ ܠܥܠ  ܥܠ  ܪܒܬܐ  .  ܠܣܘܡܣܡܐ  ܐܝܬ  ܣܢܝܩܘܬܐ 
 . ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ ܕܟ̈ܪܝܗܐ ܘܠܡ̈ܝܐ ܘܒܝܬ ܓܘܣܐ

 ܥܘܕܪܢܐ 
ܐ ܫܡܥܢܢ ܠܛܒ̈ ܕܝܢ  ܟܘܠܢ  ܐ̱ܢܫܝܬܐ ܠܡܥܕܪܘ ܠܗܠܝܢ ܕܣܢܝܩܝܢ ܠܥܘܕܪܢܐ.  ܗܟܝܠ  ܘܠܝܬܐ ܗܝ  

ܘܚ̈ܝܐ ܝ̈ܘܡܝܐ    ܥܣ̈ܩܘܬܐܥܠ  ܠܚ̈ܕܕܐ    ܢܬܢܐ ܚܕܪ ܗܢܐ ܓܕܫܐ. ܚܠܦ ܗܟܝܠ ܕܢܩܘܡ ܘܡܚܫܢ̈ܐ ܕ
ܕܢܩܘܡ ܣܘܥܪܢܐܝܬ   ܒܝܪܘܬ܆ ܡܨܝܢܢ  ܥܘܕܪܢܐ.  ܘܕܥܡ̈ܪܝ  ܝܚܝܕܝܬܐ  ܢܩܪܒ ܠܗܘܢ  ܐܘܪܚܐ  ܗܕܐ ܗܝ 

.  ܐܝܬ ܠܢ   ܓܕܐ ܛܒܐ  ܘܫܝܢܐ ܡܡܠܟܝܢ܆ܐܝܟܐ ܕܫܠܡܐ    ܕܚܐܝܢܢ ܒܐܘܪܝܦܝܚܢܢ  ܕܡܨܝܢܢ ܠܡܥܒܕ.  
. ܢܫܐܠ   ܐ̱ܚ̈ܝܢܝܢ ܘܩܪ݀ܝܒܝܢܡܢ  ܥܘܕܪܢܐ  ܕܥܬܝܕܝܢ ̱ܗܘܝܢ  ܘܒ  ܚܢܢ ܬܐܝܬܝܢ ̱ܗܘܝܢ܆    ܐܢܗܘ ܕܒܒܝܪܘܬ

 ܢܚܘܐ ܚܘܒܢ ܠܘܬ ܩܪܝܒܢ. ܗܫܐ ܡܩܒܐܠ ܕ ܡܕܝܢܦܠܥܐ ܗܘ 
 ܡܪܚܡܢܘ݂ܬܐ

ܐܠ ܘܬܫܥ̈ܝ݂ܬܐ ܣܓ̈ܝܐ݂ܬܐ  ܒܒܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ  
̈
ܥܠ ܡܪܚܡܢܘ݂ܬܐ ܘܚܘܒܐ ܕܠܘܬ ܩܪܝܒܐ.   ܦܓܥܝܢܢܡܬ

ܘ ܡܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܠܐܦ ܠܢ. ܥܠ ܗܕܐ ܣܓܝ ܝܨܝܦܐ ܗܕܐ ̱ܗܝ ܡܫܝܚܝܘ݂ܬܐ ܘܗܢܘ ܗ  
ܢܚܣܝܘ݂ܬܐ  .  ܡܐܠ ܡܠܬܐ ܒܥܒܕܐܕܢܫ ܕܙ̈ܘܙܐ   ܩܕܡܝܐ  ܥܘܕܪܢܐܐܝܟ ܕܬܗܘܐ ܛܘܦܣܐ ܛܒܐ ܠܡܗܝ̈ܡܢܐ܆    ܡ 

 .ܠܗ ܗܝ ܡܩܪܒܐ 
ܕܡܥܕܪܢܘ݂ܬܐ  ܩܪ   ܠܡܗܝ̈ܡܢܐܝܬܐ  ܒܠܚܘܕ  ܘܥ̈ܕܬ݂ ܝܗ̱   ܠܘ  ܠܟ̈ܗܢܐ  ܐܦ  ܐܐܠ  ܡ̈ܪܝ .  ܓܘܢܐܝܬ  ܢ܆ 

ܘܫ̈ܘܬܐܣܐ   ܕܥܕܬܘܦ̈ܘܠܚܢܐ  ܫܘܒܚܐ    ܢܗ̈ܕܡܐ  ܬܪܝܨܬ  ܆  ܠܡܥܕܪܘ  ܡܙܡܢܝܢ  ܟܢܝܫܐܝܬܣܘܪܝܝܬܐ 
ܚܘܪܘ ܕܝܢ ܒܙܕܩܬܟܘܢ܆ »  :3-6:1  ܐܟܡܐ ܕܐܡܝܪ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܬܝ  .ܗܟܘܠ ܚܕ ܠܦܘ݂ܬ ܚܝܠ

ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܩܕܡ  ܬܥܒܕܘܢ̇ܗ  ܐܒܘܟܘܢ   .ܕܐܠ  ܠܘܬ  ܠܟܘܢ  ܠܝܬ  ܐܓܪܐ  ܘܐܐܠ  ܠܗܘܢ.  ܕܬܬܚܙܘܢ  ܐܝܟ 
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܆ ܐܠ ܬܩܪܐ ܩܪܢܐ ܩܕܡܝܟ. ܐܝܟ ܕܥܒܕܝܢ ܢ̈ܣܒܝ ܒܐ̈ܦܐ  ܬ ܙܕܩܬܐܕܒܫܡܝܐ. ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܥܒܕ ܐܢ  
ܕܢܫܬ ܐܝܟ  ܘܒܫ̈ܘܩܐ.  ܐܡܝܢܒܟܢ̈ܘܫܬܐ  ܒܢ̈ܝܢܫܐ.  ݂ܡܢ  ܕܩ  ܒܚܘܢ  ܠܟܘܢ  ܐ ܢܐ  ܐܡܪ  ܒܠܘ  ܐܡܝܢ 

 « ܐܓܪܗܘܢ.
 ܫܘܟܢܐ 

ܥܠ    2020ܐܝܠܘܠ    1  ـܥܕܡܐ ܠܕܢܩܪܒܘܢܝܗܝ  ܡܨܝܐ ܠܗܘܢ    ܐܫܘܟܢܩܢ̈ܘܡܐ ܕܒܥܝܢ ܢܩܪܒܘܢ  
ܒܗܘܠܢܕܐ:   ܐܦܪܝܡ  ܕܡܪܝ  ܕܕܝܪܐ  ܕܡܥܪܦܐ  ܡܘܕܥܝܢ   (NL65RABO0129611158)ܢܘܡܪܐ  ܟܕ 

ܠܒܝܪܘܬ» ܕܐܠ  .  «ܥܘܕܪܢܐ  ܗܠܝܢ  ܣ̈ܒܐ  ܕܝܢ  ܡܨܝܢܢ    ܝܠܝܦܝܢܦܪܝܫܐܝܬ  ܡ݁ܦܝܘܬܪ  ܟ  ܥܠ 
ܡܘ̈ ܕܫܘܟܢ  ܠܗ̈ܕܡܝ  ܢܫܠܡܘܢܝܗܝ  ܕܥ̈ܕܬܐܗܘܢ  ܢܫܠܡܘܢܝܗܝ    ܘܗܢܘܢ.  ܬܒܐ  ܕܥ̈ܕܬܐ  ܡ̈ܘܬܒܐ 

ܟܣܦܐ   ܟܘܠܗ ܕ  ܠܒܝܪܘܬ. ܒܬܪ  ܐܘܡܫܬܟܢ  ܐܡܫܬܕܪ  ܆ܐܟܡܝܘ݂ܬܐ ܕܟܣܦܐ ܕܡܬܟܢܫ  ܠܚܣܝܘ݂ܬܐ.
 . ܐܬܬܫܠܡ ܘܠܡܢ ܟܡܝܘ݂ܬܐ ܠܟܘܢܡܘܕܥܝܢܢ ܢܩܦܐ  ܕܐܓܪܬܐ ܒ ܐܬܟܢܫ
 ܡܘܛܝܐ

ܬ ܡܥܕܪܢܘ݂ܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܓܪܬܐ ܗܕܐ ܬܬܦܪܣ ܒܝܢܬ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܘܟܘܠ ܐܢܫ ܢܗܐ ܠܗ ܛܒܐ ܒܒܥ
ܢܦܪܣܘܢܗ   ܰܡܝܠ ܘܰܘܬܰܨܦ ܐܘܪܚ ܕܥܠ ܒܥܝܢܢ ܡܢ ܟ̈ܗܢܐ ܘܗ̈ܕܡܐ ܕܡ̈ܘܬܒܐ ܥ̈ܕܬܢܝܐ  ܆ܕܒܝܪܘܬ

 ܟܡܐ ܕܡܨܝܐ. ܘܢܒܕܪܘܢܗ  

 
 
 

 ܘܛܝܒܘ ܕܡܪܝܐ ܥܡ ܟܘܠ݂ܟܘܢ

 

 ܦܘܠܝܩܪܦܘܣ ܐܘܓܝܢ ܐܝܕܝܢ 
 ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪ݂ܟܝܐ ܕܡܪܥܝ݂ܬܐ ܕܗܘܠܢܕܐ
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Glane, 20 augustus 2020 
 
Geachte priesters, bestuursleden en overige leden van de Syrisch-Orthodoxe kerk, 
 
Shlomo! 
 
Hierbij vragen wij jullie aandacht voor de nijpende situatie in Libanon met een oproep om zoveel 
mogelijk hulp te verlenen.  
 
Beiroet  
Zoals bekend heeft er een explosie in Beiroet plaatsgevonden met meer dan 100 doden en 4000 
gewonden tot gevolg. Door de explosie ligt Beiroet niet alleen in puin, maar zijn er ook in één 
klap een kwart miljoen mensen dakloos geworden. Er is een tekort aan medische zorg, 
drinkwater en onderdak.  
 
Hulp 
Het gaat hier om medemensen die in nood verkeren en hulp behoeven. Het makkelijkste is om 
kennis te nemen van de nieuwsberichten hierover, verwondering daarover uit te spreken richting 
elkaar en vervolgens over te gaan tot de orde van de dag. Moeilijker, maar beter is opstaan, actie 
ondernemen en daadwerkelijk hulp bieden. Iedereen weet diep in zijn hart dat dit de aangewezen 
weg is en dat dit ook het minst is wat wij kunnen doen. Wij zijn immers gezegend met leven in 
Europa, waar vrede en welvaart is. Als wij tot de slachtoffers en hulpbehoevenden in Beiroet 
hadden behoord, hadden wij graag ook hulp ontvangen voor onze naasten- en onze familieleden. 
Laten wij daarom naastenliefde zien.     
 
Bramhartigheid  
Bramhartigheid, mededogen en liefde voor de medemens. De Bijbel bevat talloze passages die 
hierover gaan. Dat is waar het Christendom voor staat en dat is wat Jezus altijd heeft gepredikt. 
Het is dan ook van belang dat wij de daad bij het woord voegen en daadwerkelijk hulpverlenen. 
Niet alleen in woorden, maar ook in daden. Het Bisdom gaat hierin voor en geeft het goede 
voorbeeld door zelf een geldbedrag te doneren.  
 
De oproep om geld te doneren en daarmee financiële steun te bieden, geldt overigens niet alleen 
voor de mensen maar ook voor de priesters en de kerken. Ook bedrijven en verenigingen van de 
leden van de Syrische-Orthodoxe kerk worden opgeroepen om te doneren.  En zoals in Mattheüs 
6:1 staat: Let op dat jullie de gerechtigdheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen 
om door hen gezien te worden. Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond. Als je 
aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Oftewel, doneer uit 
overtuiging, bramhartigheid en liefde.  
 
Doneren 
Degenen die geld willen doneren, kunnen tot en met 1 september 2020 een geldbedrag 
overmaken op de rekening van het Bisdom NL65 RABO 0129611158 o.v.v. hulp aan Beiroet. 
Het gaat hier om geoormerkt geld en het gehele bedrag dat opgehaald wordt, zal aan Beiroet  
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(Libanon) worden geschonken. Er volgt een tweede brief waarin kenbaar wordt gemaakt hoeveel 
geld is opgehaald en hoe de donatie heeft plaatsgevonden.  
 
Aangezien de ouderen binnen de gemeenschap waarschijnlijk wel willen doneren, maar niet 
gewend zijn om volledig digitaal te bankieren, kunnen zij ook contant geld aan hun kerkbesturen 
geven met vermelding dat het bestemd is voor Beiroet (Libanon). De kerkbesturen kunnen dat 
geld dan overdragen aan het Bisdom, waarna het Bisdom dat geld zal doorschenken aan Beiroet.  
 
Communicatie 
Om te borgen dat deze brief iedereen bereikt, worden priesters, bestuursleden en overige 
(gezins)leden van de Syrisch-Orthodoxe kerk verzocht om deze brief verder te verspreiden, hetzij 
per mail, hetzij via Whatsapp.  
 
Met Gods zegen, 
 
+Polycarpus Augin Aydin, 
Aartsbisschop van de Syrisch-Orthodoxe kerk in Nederland 

 

 

 

 

 

 


