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 المطران روبير رّباط
 بنعمِة هللا

 مطران الّروم الملكّييَن الكاثوليك في أستراليا ونيوزيلندا
 ، زمالئي َخَدِم المذبحاإلكليروسإلى 

 ورهباِن وراهباِت ومؤمني أبرشيِتنا المباَركة

 2019 اإللهّي، الميالد   عيد بمناسبة  رسالٌة رعويٌَّة 
 

 إخوتي وأخواتي بالمسيح األعزاء، 
 

 (2:  1 تم 2) "تكون معكم، ناوالمسيح يسوع رب  النعمة والرحمة والسالم من لدن هللا اآلب "

 حسنجديد، ام عبداية  معو  ،حاليةلكي نحتفل بالميالد اإللهي؛ وبإقترابنا أكثر فأكثر من نهاية السنة ال العناية اإللهّية ، هدتناجديدةة مرّ 
 . 2020 "سنة النعمة"أمامنا في  مثلتسن في اإلمكانيات العديدة التي نتمعّ قبل أن التي مضت،  السنةنراجع لنا لو 

المحض، دي ماالعلماني و ُيمكن وصفه بالميالد ال ميالد  عيد األسواق في المنتوجات غزت كيف أّن لقد الحظنا خالل األسابيع األخيرة 
تمدة المعقية التسوياذ ان الحملة هناك تناقض غريب وعجيب فيا عن المفهوم الروحي والديني الصحيح لهذه المناسبة المقدسة. البعيد كلّ 

لم مع الع ؛عّلبالمُ ميالد العيد  ىموسيقببإستمرار ومغلفة تكون دائما مصحوبة في هذه الحقبة الزمنية  ت المحالت التجاريةفي إسترتيجيا
 مروها.تي يهتم بها أصحاب هذه المحالت ومستثفي المحالت التجارية هي الموسيقى الوحيدة ال آالت قبض األموال رنين بأن أصوات 

لق طيُ التي و  ،رى الى أخ طائفةفي طول مدتها من والمتحركة عيد الميالد، حلول سبق تي تالزمنية فترة الال، فإن بالنسبة الى شعب هللاأما 
د الميالد. لإلحتفال بعي وم تحضيرا  وقت للصالة والصفهي "  (The Advent) الرب مجيءالسابق لعيد الميالد أو زمن تسمية " اليها عل
شعب  يتوق اليهالذي كان عميق الشوق المسيحاني الب ،وبمقدار كبير ،شعب العهد الجديدالتحضيرية يشعر األسابيع هذه مرور مع و 

 لمجيء المسيح المنتظر. الدائم  ترقبهمن خالل إسرائيل القديم 

 سرّ ناياه وح الذي يحمل في طّياتهمبارك وعيد الميالد الل جمّ مالزمني ال ميالدحتفال بعيد الهناك فرق شاسع  بين اإل ،بساطة بكلّ 
على هد الجديد نحن أبناء وبنات العل يتوّجب علينا أن نتحمّ من هنا . "معنا  هللا: " دامغةبساطة وحقيقة  بكلّ ما معناه أي  عمانوئيل

ع ستطيارية تألن األسواق التج ،في مجتمعاتنا تهواإلقالل من أهميّ ي الحقيقالعيد فهوم م تقهقرتراجع و األقل جزءا من المسؤولية في 
 . نحن أصحاب العيدلها ها سمح بني تال المجاالتالمساحات و في فقط ب من المسؤولية التهرّ 

لحضور  ا  من إخفاء كامل تقريبقابله وما ي  (The Coca - Cola Santa Claus)"كوكا كوال سانتا كلوز" شعار لالسريع  اإلنتشارإن 
نه أعلى إال دليل واضح  ليس، (Father Christmas) هو األب الحقيقي لعيد الميالدالذي ، "رامي"ينة دملقديس نيقوالوس أسقف ا
بالضبط و  ، تماما  يجب أن تكون زينة عيد الميالد في البيوت لذلك،وإساءة تفسيره وتحريفه.  ،دينيال خطف الشعار ،وبسهولة ،مكنيُ 

 الم. نور الع قا  حالذي هو  ،لسيد يسوع المسيحاأتباع من هم المزين بزينة العيد هذا البيت ذين يسكنون على أن ال ا وواضحا  أولي   دليال  

 ،سقدّ في اإلنجيل المُ ف ا. ا، وخاصة كاثوليكي  اإلنسان مسيحي   فيه يكون  سهال   ا  زمن القول بأن هذا الزمن ليس أبدا  في مبالغة وال يعتبر 
هو  " أعطوا لقيصر مامن خالل قوله: – بضرورة أن تكون هناك عالقة حكيمة ومتعقلة بين الكنيسة والدولة الحاكمة ينصح ربنا

نسبة لعدد كبير أصبح بالتّم تحريفه و انية، قد مة ربّ حكنصيحة و ا ما كان حق   فإنّ  ،(. ومع ذلك12:17 " )مرهو هلل ماهلللقيصر وأعطوا 
ن قبل مذا الرأي عن هالتعبير  تمّ ما إذا  خاصة   ،لهذه المقولة نادارأي مخالف لهم است حجة لكي يقصوا أيّ من الناس العلمانيين ذريعة و 

  . حقوقهم المدنية جميعتمتع بيحق لهم الكاملين مواطنين بليسوا وبطريقة ما،  ،المسيحيين هموكأن  ، تماما  ينمؤمنص اشخأ

أمثال كأنها أقوال و و تقليصها لتصبح  غالبا ما يتمّ  ،خلقية واضحةلها أبعاد  ضيع عديدة مثل تلك التياإن مناقشات عامة في مو 
د تتزاي من سوء المعاملة واإلتهامات التي مكن في أغلب األحوال أن تجذب شالال  ن أي وجهات نظر مخالفة يُ شعارات عامة فقط، وإو 

 ، غالبا  ةة حرّ ديمقراطية غربيمجتمعات أن تكون  افترض فيهن يُ ففي ما كا .(Phobia)ما يعرف بالفوبيا بصنيفها مكن تبإستمرار والتي يُ 
 . آلخرينن اقوله شرط ان يكون محبوبا ومقبوال م نشاءنا نستطيع أن نقول ما أنفي زمننا المعاصر وكما نرى بأنها ليست كذلك، ويبدو 
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سماح لقة بقرار الهي المتعو  ا،منطقي  وقبولها  كير فيهاالتف طالقا  إحملة ال يمكن استرالية في واليات شهر الماضية ألخالل القد شاهدنا 
تراليا في والية غرب اس "الموت الرحيم"ما يعرف بقانون أضف الى ذلك تشريع  .قبل والدتهوجيزة فترة جهاض الجنين حتى لغاية إب

 ستراليحزن أي االموت وقبوله. إن ما يُ تشجيع في المهووسة ثر اإلدارات السياسية في العالم ضع تلك الحكومة في عداد أكوالذي ي
     .هاحاربن يالتي كاو بولس الثاني صفة "حضارة الموت"  ما أطلق عليه قداسة البابا يوحنابا تدريجي   قيدا  مُ  ناهو ان يرى وطن عاقل،

 سرّ قة لالمطلية سرّ العلى مخالفة كهنة ال إقرارا  بما يحثّ  ،ثالث في استرالياالقانونية األخيرة لواليات  التشريعاتفي  ،أيضاّ  لقد رأينا
في س كذع لمعتقدات الكاثوليك واألرثو جهل المروّ العلى تامة صراحة ب تدلّ  لتشريعاتالتي رافقت هذه ا اتإن المناقش. اإلعتراف

 إلطالق .اباس على واضحة وبدون أي إلت"  البـ "  الكنيسة الكاثوليكية  أجابت  ،على هذا التشريعلذا ألسرار المقدسة. تهم لممارس

بون ويديرون األلسنة الزلقة، الذين يتالع ي ذو من  يينالصحافبعض سهولة من قبل  تضليله بكلّ  قد تمّ  ، مواطن العادي"إن "الفلألسف، 
 وع. لموضافي هذا  الذي تلعبه قوى الظالمن الدور الماكر م ال يستطيع المرء إال أن يتعّجب حقا  و الكاثوليكي. اإليمان ضد الخطاب 

راليين جميع األست حّث االخر على الوقوف والمضي الى األمام والموجودة لدىصفة كتشف الكبيرة، نالمأساوية و في األوقات الصعبة 
بات التي حرائق الغاهّبوا الى مساعدة بعضهم البعض. فلكي يهذه الصفة تدفع بهم  .والدينيةوالعرقية مهما كانت خلفياتهم اإلثنية 

ك وكذل ،الطوارىءو  االطفاء ونساءرجال مجابهتها بتضحيات بطولية من قبل خدمات  تقد تمّ  ،عديدة في استرالياجتاحت مناطق ا
 . لكاتهملممتنهم مالبعض  ةر اخسبالرغم من واجهوا الحرائق ببسالة  نعون والعائالت الذيالثبات الالفت للنظر الذي أبداه األفراد المتطوّ ب

ت الخيرية ع للجمعياتبرّ يا عندما أن يكون سخي   على ،تنا المقدسةمن أفراد أبرشيفرد  أشجع كلّ إنني ، هذاالمجيد في عيد الميالد 
هذه نضع ن أونحن نرفع صلواتنا الى هللا القدير، شيء، دعونا أضرار الحرائق. وفوق كل ّ من لتخفيف ها لكلّ المعترف بها والتي تعمل 
 ة للبشر. حبّ لهية المُ حة أمام القدرة اإلالحاجات المستعجلة والملّ 

 ت تعرضااديانبأن الديانة المسيحية هي أكثر ال ،بصورة منتظمةو  أّكدت،العالم عبر اإلستقصائية إن اإلحصاءات والدراسات 
ين من المؤمنقد يقوم البعض فدة. بطرق متعدّ  هاعلي نستطيع أن نردّ  ،الكنيسة ضدّ  اتاإلضطهادهذه نواجه إذ د. ونحن اضطهلال

هم صبحون مسيحيين مجهولين يمارسون شعائر اب من المجتمعات التي يتعرضون فيها بإستمرار الى اإلضطهاد، وبالتالي يُ باإلنسح
عصر ب ”:حينه  في تسمىكانت هذه الحالة  كماكما كانت األوضاع أثناء العصر السوفياتي، أو  تماما   ،الدينية خلف ابواب مغلقة

 ، ومع بيالطسالمسيح اإلستسالم بدون إعتراض، وترك حقيقةب  ،رخآلوقد يقوم البعض ا . (Religious museum)"المتحف الديني
 أن نحصل على المغفرة عن خيانتنا. بذلك نغسل أيدينا وكأننا نستطيع  ومثله

المذود  مأما نايق النظر في أيقونة الميالد، ونركع على ركبتحدّ نُ  نحنفي مثل هذه األخطاء.  و   ا جميعا  منّ  أصّلي بأن ال يسقط أحد  
 بلناه.وق لقيناهتالذي االلهي أن نبقى أوفياء للنداء ب ،من كل قلوبناو  ،وبعزم ،نقرّ دعونا  ،حيث وضعت القديسة والدة هللا طفلها اإللهي

 نحن الذين وضعنا يدنا على المحراث.، ونخسر كل شيء أن ننظر إلى الوراءب ال يسمح نسأل هللا أنو 

، (2:9) "أشرق عليهم مجد الربّ  نّ ت ساحور، يقول لوقا اإلنجيلي: "إعندما ظهر المالك على الرعاة في بي ،إخوتي وأخواتي األعزاء
 ؟بعد هدمه ة طويلة عن الهيكلولمدّ  هللا، الذي كان غائبا  حضور أي عالمة  (Shekina) "السكينة" أليس هو؟ "ماذا كان هذا "المجدف

 ورأينا مجده،": البشري  ة أخرى الى العالم وسكن بين الجنسمرّ هلل  الحضور الدائمعاد ، لحمفي بيت  سقدّ ذلك الليل المُ في ف ،ومع ذلك
 (. 14:  1المملوء من النعمة والحقيقة" ) يوحنا بنه المولود مجد اآلب ال

  .للفرح والسالم قتا  و والعام الجديد هذا المجيد يالد يكون عيد المأن  ،منزل عائلة ولكلّ  كلّ ل –ة لكل واحد منكم إن صالتي الحارّ 

Christ is born! Glorify Him! Χριστός γεννάται! Δοξάσατε ُدوه!  ُوِلد المسـيُح َفَمـجِّ  
 مَع بركتي األبويَّة  وصالتي، 

  المطران روبير ربَّاط 
 صَدَر عن كرسِينا في غرين إيكر، نيو ساوس وليز

ل/ديسمبر  24  2019كانون األوَّ


