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  املطران روبري رّط
  بنعمِة هللا

  مطران الّروم امللكّيَني الكاثوليك يف أسرتاليا ونيوزيلندا
  زمالئي َخَدِم املذبحالكهنِة والشمامسة، إىل 

  ةكومؤمين أبرشيِتنا املباَر  وراهباتِ  ورهبانِ 
  حمبويب املسيح

يد،    2017رسالٌة رعويٌَّة مبناسبِة عيِد الفصِح املقدَِّس وا
 
  

  خويت وأخوايت يف املسيح، أُ 
ا اآلَن ساعٌة لنستيقَظ مَن النَّ هذا وإنَّكم عارفوَن الوقتَ  "... َّ   ،مِ و ، أ

  .)11: 13 آمنَّا" (روا اآلَن أقرُب ممَّا كاَن حنيَ نفإنَّ خالصَ 

ألماكن. مثاًال على ذلك، إنَّنا مل نعْد نشرتي املواَد تمِعنا َيكِشُف لنا الضبابيَة اليت طالِت األزمَنَة املومسّيَة واإنَّ جمرََّد مسٍح عشوائيٍّ   
ا، يف بعِض األحيان، متوافرٌة يف األسواِق على مداِر السنة. كما أنَّ وسائَل النقِل احلديِث  َّ َجعلْت الوروَد الغذائيََّة يف موِمسها فقط، إذ أ

حيٍة أخرى، لقد أفقَد نظاُم العمِل اْلُمْقَتطََفَة يف أمريكا اجلنوبيَِّة َتصُل إىل شخٍص ما يف اسرت  اليا يف غضوِن أربع وعشريَن ساعة. ومْن 
ٍم يف األسبوِع  إمكانَيَة الرَّاحِة مع األهِل واألصدقاء. فعلًيا، مل يـَُعْد هناَك يوُم راحٍة مشرت  َّ   ٌك لألفراِد أو اُألَسر.املتواصِل ملدَِّة سبعِة أ

ٌد غريًا، تُعاُد هيكليَُّة الزَّمن، وهذا يُلِحُق ضررًا حبياتِنا العلمانيَِّة اليوميَِّة وحياتِنا الروحيَّة. هذا الضََّرُر مؤَكَّ اليوم، يف عاملِنا الذي أصبَح ص  
  اليومي.  ودِ إْن نظَْر إىل عاِمنا الليتورجي، الذي هو دورٌة مَن اَألصواِم واألعياد، على أنَّه نتاُج زمٍن أُعُتِربَ فيه الدِّيُن قلَب الوج

اقع، ما إْن رأيُت مؤخَّرًا بطاقًة لعيِد الفصح تتمىنَّ للمتَلّقي يوًما سعيًدا يف أحِد التفتيِش عِن البيِض املخبَّئ، أّي أحِد الفصح. يف الو   
لفصح، وذلَك دوَن انتظاِر أُزيلْت زينُة امليالِد مَن األسواق، بدأْت بعُض احملالَِّت التجاريَّة بيَع كعِك الفصِح على شكِل صليب، وبيِض ا

ِمسها، بل، وبكلِّ بساطة، متَّ حذُفها وجَ  ِم العادية، املوسم. يف بعِض مراكِز التسوُّق، مل تـَُعْد ُتسمَّى الفرتُة الزمنيَُّة لعيِد الفصِح  ْعُلها مَن األَّ
 ِت الدينيَِّة يف األماكِن العامَّة وخاصًَّة الشعاراُت املسيحيَّة.وذلَك متاشًيا مَع شعاِر عدِم جرِح شعوِر األقليَّاِت اليت َترفُض كلَّ الشعارا

ُء الكني  فهًة. مَع ذلك، هي مبثابِة إنذاٍر لنا لكي ال ُتصبَح عاداٍت مقبولة. تكلََّم آ نيَِّني بدايًة، قد تَبدو هذه األمثلُة وغريُها  سِة اليو
م): "إنَّ جممَل عوائِق هذا 435-360ِل والتَّعِب الّروحي. كتَب القّديُس يوحنَّا كاسيان ( اإلهتماِم واإلمهاعدمِ أّي  ،ἀκηδία األوائل عن 

 "، وهذا نتيجُة عدِم االهتمام". نفسي تَِعبٌة مَن الضَّجراملرض عربََّ عنها بوضوٍح داووُد يف آيٍة واحدٍة حينما قال: "

إلعجابمنذ بضِع سنوات، كاَن مَن الشَّائِع أن      . يف جمتمِعنا الذي فيه والدهشة ُيَشدَِّد احملاضروَن على احلفاِظ على الشعوِر 
إلعجاب. لسوِء احلظ، مَن السَّهِل يـَُنظُِّم الّسوُق يتصاعُد املنحى التجاريُّ و  ت، يُعتدى، وبشكٍل متواصل، على إحساِسنا  املواسَم واملهرجا

" بعيًدا عن فصِح املسيح. إنَّ جمرََّد املروِر يف املمرَّاِت اليت يُعَرُض فيها بيُض الشوكوال وأرانُب عيِد الفصح، جدا أْن َنستسِلَم إىل الفصِح "الع لماّينِ
إلمهاِل والتَّعِب الروحّي، قد يُنسينا معىن العيد.   مرفًقا 
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ا عجائبيَّة، وهذا يناقَش الالهوتّيوَن وغريُهم بعَض التفاصيِل اإلميانيَِّة ومدى صحَِّة الظواه   َّ ِر احملليَِّة وبعِض احلوادِث اليت تُفَرتُض أ
نَّنا خمتلفوَن عن يَّة، علينا أْن ن الليرتجالسنةِ  أمٌر مقبول. ولكنَّ اجلدَل حوَل األسراِر الكريستولوجيَِّة فأمٌر مرفوض. يف هذا املوسِم منَ  تذكََّر 

 قاَم ينا أْن نتذكََّر هذا ألنَّنا نتبُع ر مَن الصَّليب. عل ه هَربَ ٍد ولكنَّ ولكنَّه فاشل، سيٍِّد أو نيبٍّ جيِّ لٍِّم عظيٍم أولئَك الذيَن يَعتربوَن املسيَح جمرََّد مع
: لليهوِد  ملسيِح مصلوً ُر  نيّ ثرٍة و عمبجٍد مَن املوت. كما يُذكُِّر القّديُس بولس: "حنُن نُبشِّ   ).23: 1كور1َني جهالة" (لليو

ُد الربَّ ا يف   يد، دعو نستيقُظ مَن التَّعِب الّروحي، مَن اإلمهاِل اْلُمنِهك. دعو منجِّ لقائَم هذا الفصح، فصِح الرَّبِّ املباَرك وا
لعجِب الذي هو من صميِم إمي   ا قام!".ق  "املسيَح قام! ح، وهو أنَّ انِناعجاٍب جديد. صاليت لكلٍّ منكم، أنَّ متتلَئ قلوُبكم وعقوُلكم 

لفصح. حببٍّ وفرٍح عظيم، ُحنَّيي أخوتَنا وأخواتِنا األرثوذكس. نؤكُِّد هلم أنَّ الكني   سَة امللكيََّة هذه السنُة مبارَكٌة إذ فيها حنتفُل مًعا 
  الكاثوليكيََّة يف مجيِع أحناِء العامل ُتصّلي من أجِل وحدِة االحتفال. 

  

  أخويت وأخوايت األعزَّاء،  

ُت يف صدِد كتابِة رسالِة عيِد الفصِح هذه، تلَقيُت نبًأ عِن الفظائِع اليت ارُتِكَبْت ضدَّ إخوتِنا األقباِط يف مصر. َأحثُّكم بينما كن  
خَذ بعنيِ َن األفضلِ مّرِر. على عدِم التماهي مَع طبيعِة هذه اجلرائِم ُمنخدعَني مبا تبثُّه نشراُت األخباِر بشكلٍّ متك ذيَر الّنيب االعتباِر حت  أْن 

، قُِتلوا كَرهم يسوعلى مثاِل الكهنة، الذيَن ذ ع). لنصلِّ من أجِل شهدائِنا اجلدد، الذيَن 20ملوك  2أشعيا القائل: "يف احلياة، حنن أموات" (
لنا  خطَّه الطريق الذي الصحيح، قَ الذيَن ضّلوا الطري ). كما، مبحبَِّتكم، صلُّوا من أجِل ارتداِد أولئَك القتلةَ 35: 23بَني اهليكِل واملذبح (مىت

  سيُِّد يسوُع املسيح. 
  

  أيُّها األصدقاُء األعزِّاء، ليكن هذا الفصُح لكلٍّ منكم وألعزِّائكم، وقَت نِعٍم عديدٍة وبركاٍت ُفضلى مَن األعايل.   

Christ is Risen!  ! قام املسيحُ    Χριστός ἀνέστη!  
 

  ،ةالفصحيَّ  مَع بركيت األبويَِّة وصاليت
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