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Ježíš vstal z mrtvých! Opravdu vstal! 

Prožíváme velikonoční dobu, kdy si vyměňujeme velikonoční pozdravy, sdílíme radostnou zvěst o Vzkříšení 
našeho Pána Ježíše Krista s křesťany, ale také s ostatními lidmi. Žijeme v mesiánských časech se všemi důsledky; 
navzdory všemu utrpení a krizím zažíváme, že Kristus je přítomen. On nám slíbil, že vždy bude s námi. 

Právě jsme oslavili neděli Božího milosrdenství. Kristus je s námi a Jeho přítomnost vnímáme také skrze skutky 
milosrdenství, které odrážejí milosrdenství Otce. Jeho ruce, které ukázal svým učedníkům, stále pracují. Ruce Boha, 
který je pozorný ke svému stvoření, zvláště pak k chudým a bezbranným. Jako křesťané a Bohu zasvěcení lidé jsme 
povoláni odrážet přítomnost Vzkříšeného Pána. Naše ruce vskutku mohou zpřítomňovat ruce našeho Pána, a to skrze 
naše skutky. Proto jsme vždy pobízeni ke konání skutků milosrdenství. 

Skrze  přítomnost nás bratrů františkánů, Menších bratří v Aleppu – je a byl skutek milosrdenství vždy součástí 
našeho poslání. Jsme symbolem přijetí a nasycení hladových.  To se stalo velmi reálným a hmatatelným, když bratři ze 
čtvrti Sleymaniye-Ram v klášteře sv. Bonaventury, přijali arménské rodiny, které uprchly během arménského masakru. 
Stovky těchto lidí přišly tehdy do Aleppa – neměly nic jiného, než šaty, které měly na sobě. 

Tento mimořádný moment v dějinách, který můžeme nazvat „čas hladu“, odstartoval náročnou a dlouhou cestu 
– cestu úplného nasazení františkánů pro tyto rodiny, k zajištění všech jejich potřeb. A to potřeb lidí plných hrůzy a 
zranění, lidí, kteří byli o vše připraveni. Tento složitý proces začal „na poušti“ a rozkvetl do jednoho z nejkrásnějších a 
nejdůležitějších Božích děl v historii Aleppa. Jednou ze součástí tohoto díla bylo vydávání teplých jídel po dlouhou dobu 
– mezi lety 1920 a 1968. Denně bylo rozdáno téměř 200 porcí pro sirotky a děti z chudých rodin, které našly útočiště u 
františkánů, pro chudé rodiny ze sousedství, zvláště Armény, ale také pro věřící jiných vyznání pod ochranou menších 
bratří. Dodnes někteří místní obyvatelé vzpomínají na toto proměnění Božího milosrdenství.  

Situace v Aleppu je nyní znepokojivější, než kdy jindy. Ceny jídla dramaticky stouply. Stále více a více lidí trpí 
hladem a propadá se do chudoby; stran zabezpečení jídla panuje velká nejistota. Většina rodin si nemůže dovolit ani 
základní jídlo. Lidé stojí fronty před pekárnami, aby si koupili omezené množství chleba. Je to často jediné jídlo, které si 
mohou dovolit. Přístup k potravinám je přitom označován za základní lidskou potřebu. Rodiče se vzdávají jídla, aby je 
dali svým dětem. V tomto obtížném a kritickém dějinném údobí, během této „exploze hladu“ jsou nejvíce vystaveny 
jejím následkům vdovy, sirotci, starší, nemocní a postižení.  

Nyní proto vnímáme jako neodkladnou záležitost potřebu kolektivní kuchyně, kde by byla připravována teplá 
jídla potřebným lidem. Chceme ji umístit do františkánského kláštera v Ramu, na toto historické místo, kde se událo 
zpřítomnění Milosrdenství, které rozmnožuje chléb a ryby, aby byl utišen hlad. Tentokrát nejen pro stovky lidí, ale rádi 
bychom projekt rozšířili na všechny potřebné obyvatele Aleppa. Náklady na jídlo pro jednu osobu činí 2 eura (asi 52,- 
Kč).  

Zveme Vás, abyste se stali našimi partnery v tomto díle, které zjevuje něhu a milosrdenství Vzkříšeného Pána, 

 

otec Ibrahim Alsabagh, OFM. 

 
 




