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أبرشیّة نیوتن للروم الملكیین 
في الوالیات المتحدة األمیركیة 

دیوان المطران 

عید الفصح المجید لعام 2017 

أحبّائي الملكیّین، 
المسیح قام!  حقًّا قام! 

بھذا الھتاف  النّابض بالحیاة، الذي یشّكل الخلفیّة الموسیقیّة لحیاتنا، نعلن قیامة المسیح. 
فكلّما زرت رعیّة من رعایانا في الّزمن الفصحّي، أسمع جمیع أبنائنا، كباًرا  وصغاًرا، 
یرنّمون مندفعین "المسیح قام من بین األموات..." باالنكلیزیّة والعربیّة والیونانیّة. یا لھا 

من نغمة أّخاذة تنتشي بھا القلوب. بل ھي في الواقع أكثر من نغمة: إنّھا فعل إیمان، بھ 
نعلن أنّنا سنحیا مدى األبد. حتّى ولو متنا، فسوف نحیا! في المعمودیّة نُدفَن مع المسیح 

للخطیئة والموت، ثم نقوم معھ بجّدة الحیاة. كما أّن هللا یدعونا ألن نكون نور العالم وملح 
األرض. 

إنّي ال أزال أذكر جیًّدا، أّن والدتي، عندما كنت طفالً، كانت في كّل عام تصطحبنا أنا 
وإخوتي، في أواخر الّصوم الكبیر، إلى سوق باترسون، لیشتري كّل منّا عّدة كاملة من 

المالبس الجدیدة، كي نرتدیھا یوم أحد الفصح. كان ال بّد أن یكون كّل شيء جدیًدا: 
المالبس الّداخلیّة، والجرابات، واألحذیة، واألقمصة، بما في ذلك ربطات العنق والبناطلین 

والجاكیتات للصبیان، مع فستان جمیل لشقیقتي. كانت تلك المالبس الجدیدة رمًزا یذّكرنا 
بالثّیاب البیضاء التي لبسناھا عقب المعمودیّة في أیّام طفولتنا. ذلك أّن القیامة ھي تجدید 

لكوننا قد لبسنا المسیح بالمعمودیة.  وما ارتداء المال بس الجدیدة احتفاال بھذا الحَدث 
العظیم، سوى رمز لتجدیدنا بالمسیح: 

 "إنّنا نحتفل  بإبادة الموت والقضاء على الجحیم وبدء حیاة جدیدة أبدیّة." وكما نقول في 
خدمة الّسَحر لیوم األحد ولكّل یوم من أیّام الّزمن الفصحّي: 

"إْذ قد رأینا قیامة المسیح، فلنسجْد للرّب القّدوس، یسوع البريء من الخطیئة وحده. نسجد 
لصلیبك أیّھا المسیح. ونسبّح ونمّجد قیامتك المقّدسة. فإنّك أنت ألھنا وال نعرف آخر 

سواك... ھوذا الفرح قد شِمل العالم كلّھ بالّصلیب. فنبارك الرّب دائًما ونسبّح قیامتھ، ألنّھ 
باحتمالھ الّصْلب من أجلنا 

أباد الموَت بالموت." 
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إّن السیّد الذي خلّصنا بقیامتھ، ال یزال یرافقنا یومیًّا بكلمتھ، في الكتاب المقّدس. كما أننا 
نتناولھ حیًّا، بجسده ودمھ، في القربان المقّدس. وھو یظھر لنا بتعلیمھ ورحمتھ. ویأتي 

لتعزیتنا إذا كنّا محزونین. ویؤازرنا في أیّام الشّدة والمحن لیُنعش فینا الّرجاء، ویشّددنا في 
المخاوف. فیسوع لم یمت، بل إنّھ ال یزال حیًّا. وھو لیس فقط معلًّما عظیًما وِمثاالً جمیالً 

نقتدي بھ. إنّما ھو أیًضا ابن هللا، رّب المجد، النّاھض من الموت. إنّھ یسارع لیبّدد ظلمات 
الشّك واالرتیاب، ویھدینا سواء الّسبیل، وینھض عزیمتنا إذا ساوَرنا الیأس، ویصفح عنّا 

إذا خطئنا، ویكون حیاتنا عند الممات. 
وفي ھذا الموسم المفَعم بالفرح، ال یسعنا إالّ أن نرفع الّصالة ألجل إخوتنا المسیحیّین 

المتألّمین في الّشرق األوسط، الذین ال یزالون ھدفًا لقذائف الضغائن واالضطّھاد من أجل 
إیمانھم، وعرضةً للموت والیأس في كّل یوم. فلنسأل هللا أن یحتضنھم بمحبّتھ ویعضد 

ضعفھم حیثما تعّرضوا للمخاطر. 
كما نسأل السیّد المسیح قاھر الموت أن یُنیر بسناء قیامتھ أعداء إیماننا 

لیدركوا مدى محبة إلھنا وسالمھ. 

"المسیح قام من بین األموات..." نشید الظّفر ھذا، ھو الموسیقى الخلفیّة التي تُبھج  حیاتنا 
كلّھا. أَنِشدوه عالیًا خفّاقًا، معلنین أّن المسیح قام، وأنّنا قائمون معھ ألنّنا نحیا فیھ. كلٌّ منّا 

ھو المسیح لعالَمنا، وعائالتنا، وأصدقائنا، وحتّى ألعدائنا! 

"ھوذا یوم القیامة، فلنتھلّل أیّھا الّشعوب، ولنصافح بعضنا بعًضا، 
قائلین: أیّھا اإلخوة، إنّنا ألجل القیامة نصفح لمبغضینا عن كّل شيء. 

ولنھتف ھكذا مرنّمین: المسیح قام من بین األموات، ووطئ الموت بالموت، 
ووھب الحیاة للذین في القبور. 

ختاًما، أحیّیكم في المسیح النّاھض، وأسألھ أن یبارككم وعائالتكم، ویحفظكم في تمام 
الصّحة، ویقّدركم على أن تنقلوا بشرى الخالص لكّل من تلتقون بھ. أعلنوا ھذه البشرى 
عالیةً واضحة. وال یفوتنّكم أن تضیفوا: "قام المسیح، وأنا كذلك أقوم شخًصا جدیًدا مع 

یسوع المسیح!" 

مع صلواتي وبركتي 
خادمكم الُمْخلِص في الرّب النّاھض من الموت 

+ نیقوالوس سمرا 
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مطران أبرشیة نیوتن والمدبّر الّرسولي ألبرشیّة المكسیك


