
 كاثولیك لمطرانیّة نیوتن لكنیسة الملكیّین ا
 

 ۲۰۲۰عام   –رسالة راعي األبرشیّة لعید الفصح 
 

 : إخوتي األحبّاء، أعضاء اإلكلیروس وجماعة المؤمنین
 المسیح قام! حق�ا قام!

 
: "الیوم یوم القیامة یقول قانون الفصح الذي الّفھ القّدیس یوحنّا الّدمشقيّ مطلع  إّن 

نظًرا لوباء   ،ل في ھذا العامتھلّ  قلّمافلنتھلّل أیّھا الشعوب." غیر أّن شعوب العالم 
وكأنّنا   ثیرة.كصاب ألوفًا من النّاس وسبّب ضحایا أف  المسكونةالكورونا الذي اجتاح 

 ! ھ حربًا من نوع جدیدنجاب
احتفاالت الّصوم الكبیر وأسبوع اآلالم المقّدس، ألنّنا مرَغمون   وقفوقد أّدى ذلك إلى  

، فأصبحت معظم االحتفاالت الّرسمیّة مقصورة على النّاس تجّمع نتجنّب على أن 
 "النّقل المباشر"  بواسطة اإلنترنت. 

وحتّى المشاركة االنسانیّة الحیویّة التي نشعر كلّنا بحاجة إلیھا قد توقّفت،  لوقایة أنفسنا 
خرین من العدوى. وال حاجة بي إلى الّدخول في مزید من التّفصیل، ألّن وسائل  واآل

 ات.ماإلعالم تقوم بھذه المھّمة، بل تبالغ في تكرار المعلو
الّسلطات   الّصادرة عنت اإّن الواجب یملي علینا أن نقف موقف الحذر ونتبع التعلیم

ھذا الوباء   حیلولة دون انتشارلل مسیحّي، لْدر الذي ال یناقض إیماننا ا، بالقَ المدنیّة
    .الّشامل

، بعد أربعین یوًما من قیامتھ   اآلبیسوع إلى الّسماء، عائًدا إلى  الربّ  قبل أن یصعد
إلى انقضاء الّدھر."  كلَّ األیّام : "ھاءنذا معكم قال فیھالمجیدة، قطع لتالمیذه وعًدا 

 ذلك ھو إیماننا. "أنا معكم." ).۲۰: ۲۸(متّى 
 

أبوابھا  الكنیسة، یقرع وفي رتبة الھجمة، بعدما یتلو المحتفل إنجیل القیامة خارج  
رّب الجنود ھو ملك  الرّب العزیز في القتال،  المغلقة معلنًا: " الرّب العزیز الجبّار،

لینا  فعال ریب أّن الرّب سیكون عزیًزا  مقتدًرا في مكافحة وباء الكورونا.   المجد."
واحد  كل  أن یتعاون نحن أیًضا أن نبقى أشّداء مواظبین على الّصالة، معتمدین على  

 ا، في ھذه اآلونة العصیبة، لننتصر ونقوم مع المسیح. معن
نرفع الّصالة إلى الرب خاّصة ألجل جمیع الذین یعملون في العنایة الصحیّة، من إنّنا  

، إلقدامھم على  ، إعرابًا لھم عن خالص الشكر واالمتنانءن وأطبّایمین وممّرضمستخدَ 



ي ألجل القائمین بالخدمات المدنیّة، ال المخاطرة بحیاتھم من أجل حمایتنا. كما نصلّ 
 على أمننا.  یسھرونالذین   وجمیعسیّما دوائر اإلطفاء والشرطة 

 عاجل التاّم.ل فاء اعلیھم بالشّ  نصلّي أیًضا ألجل المصابین، سائلین هللا أن یمنّ 
ورونا، سائلین الرّب أن یمنحھم كالب اإلصابة اءونصلّي ألجل الذین توفّوا من جرّ 

 الحیاة الخالدة.
 في ما قالھ یوحنّا الذّھبّي الفم في عظتھ ألحد الفصح: انالّسلو نجدُ لَ وإنّنا 

أین شوكتك یا موت؟  أین  فموَت أحد، ألّن موت المخلّص قد حّررنا... لا ینَّ یخشَ  ال"
بقیامتھ من بین األموات،   ،ألّن المسیح !قام المسیح وأنِت ُصِرعتِ  یا جحیم؟  غلبتكِ 

 "رة الّراقدین.صار باكو
الوباء، فإننا نستطیع بفضل  إیماننا  سبّبھا یاعب واألحزان التي تالمعلى الرغم من و

ھ لمسیح باحتمالالعالَم بالّصلیب. ألّن ا لَ أن نعلن أن الفرح قد شمِ  ورجائنا بالمسیح،
 الّصلب من أجلنا أباد الموت بالموت. (سَحر الفصح).

 غلبة ھي للرّب. ل قین من أّن ایومع  كل ما ینتابنا من ألم في ھذه اآلونة فإنّنا على 
ركم جمیعًا في صلواتي، سائًال لكم حمایة الرّب. وحتّى لو كانت احتفاالتنا إنّي أذكُ 

فرح القیامة. أطلبوا إلى الرّب أّال یسمح   م العاّمة محدودة، فإنّھ یسعدني أن أنقل ألیك
 ذه القیود أبًدا. بأن نرى مثل ھ 

 المسح قام! حق�ا قام!
 المسیح في  الُمْخِلصخادمكم 

 + نیقوالوس 
 

  نیوتن  أبرشیّة راعي  سمرا نقوال المطران
 

 ساعات الفصح:
ِه عن الخطیئة وحده.   "لقد رأینا قیامةَ المسیح، فلنسجْد للرّب القّدوس، یسوَع المنزَّ
نسجُد لصلیبك أیّھا المیسح، ونسبّح ونمّجد قیامتَك المقّدسة. فإنّك أنت إلُھنا وال نعرُف 
آخَر سواك ونُشید باسمك. ھلّموا یا جمیَع المؤمنین، نسجْد لقیامة المسیح المقّدسة.  

فرح قد شِمَل العالَم كلَّھ بالّصلیب. فنبارك الربَّ دائًما ونسبّح قیامتھ. فإنّھ فھوذا ال
 َب من أجلنا أباد الموَت بالموت." باحتمالھ الّصل

 


