
 
 ھباتارھبان ورو وشمامسة وكھنة رك موسكو وسائر روسیا إلى أساقفةالبطریرك كیریل بطریقداسة رسالة 

 المجید وأبناء الكنیسة األرثوذكسیّة الروسیّة بمناسبة عید الفصح
 

 أصحاب السیادة، وقدس اآلباء والشمامسة، ایأ
 الرھبان والرھبات،

 !اءخوات األعزّ خوة واألواإل
 

من  علويّ ال ھانورینبجس السنّي.  ألقھاق عبوالطافح عید القیامة  بفرح المفعَم"، المقّدس مدعوّ الالیوم "في ھذا 
حیث ترفرف في من فم إلى فم ومنتقلة البشرى الجوھریّة  فیھ حیث تصدح فجر مضيءالومیض لإللھّي في 

 :شجیّة اللحن وب نغماتقلال خلجات
 

 اً قام!المسیح قام! حقّ 
 

أمام  مصلّین ضارعین بذاك الذي انتصبناونعترف  ،الثابتالحّي  ناإیمان ات نعلنمبھذه الكل ننطقوإذ   
في ھذا . فمالت الطیبانسوة حالمع رسلھ و جنبًا إلى جنبیوم الجمعة العظیمة  وأمام اإلیبیتافیون صلیبھ الكریم

: بغبطة ال ندّ لھا ، ھاتفینوالسماویّةوحدة الكنیسة األرضیّة ى لع ةیّ ات المالئكقوّ ال مع طغماتنشھد  المقدَّس الیوم
" (من إرموس األودیة الرابعة لقانون شيء قدیر ألّن المسیح قد قام بما أنّھ على كلّ  ،الیوم خالص للعالم"

 الفصح).
 
 ةمتناھیّال خالق السموات واألرض ومحبّتھ ال لحكمة هللا ال ریب أّن قیامة المخلّص ھي الشھادة األبرز 
لقت غیة تاریخ البشریّة، عندما سقط جدّانا األّوالن، وأُ ادكناء، في بدكیف خیّمت سحابة  كلّنا یعلم. لجنس البشريّ ل

 اب بدیھيّ قكعاآلالم ت وطغالموت   ، ساد. ومنذ ذلك الوقتع إلیھیمولوج الج تمنع أبواب الفردوس من جّراء ذلك
 .الرّب ینبوع الحیاة ورحمتھ بداعي السقوط ةمحبّ نسغ  وافقدیلم بید أّن البشر  ئة اإلنسان،یلخط

وال ال حدود لھا  ة هللامحبّ إّن : "المحبّة اإللھیّة بقولھ س (القرن الرابع عشر)نیقوال كافاسیال القدّیس ویصف
 ھذا، .(سبع كلمات عن الحیاة في المسیح. الكلمة السادسة)" ھاعنتعبیرالعن األقوال كافّة عجز بل وت ،قیاس

، من أجل اآلخر ، واستعداد اإلنسان لبذل نفسھأقربائناأعمال الخیر حیال  ة ھي تنمیةالمحبّ  مترجخیر وسیلة تو
، ولنا في ذلك مثال الرّب یسوع، الذي ، بما في ذلك اآلالم والضغوطتصادفھ التي صعوباتال كلّ  ومشاطرتھ

یس القدّ  یذّكرناو. وسطوتھ الشرّ  ا من سلطاننقذھأ وبصلیبھئة، یالخطأفسدتھا  التي د طبیعة جنس األنامجدّ  بتجّسده
دّمھ طھّرنا بر الشجرة.. لقد ه بدالً من ثمقنا جسدذوّ وت الحیاة في المسیح،ھكذا قبلنا : "بقولھ أفرام السریانيّ 

 ).21(تفسیر اإلنجیل،  ة األبدیّةحیاوالالقیامة  رجاء ، فبتنا نحیا علىاللعنةمن  الكریم
 
بمعنى  الكیان اإلنسانّي المادّيّ  امتألف ،ملكوت السمواتالمعبر إلى  للبشریّة قیامة المخلّصلقد فتحت  

هللا  لقد بذل:"في ھذا الصدد یس مكسیموس المعترفالقدّ  أن أطیّب أقوالي بما كتبھ ، ھنا،وال بأس. روحّي أبديّ 
(أمبیغوا،  "ینطریقھ جمیع المخلَّصولكي یتبع على عدم الفساد،  واحصلالمؤمنین بھ لیجمیع عن فدیة نفسھ 

 ناخلع"أنّنا  بما على األرض، ونحن ما زلنا ،ة منذ اآلنأن نتنّشق ھواء األبدیّ  أمر أساسكم ھو  ). لذلك،42
رك في تونش ،إلنجیل المقدّسلتأتي مطابقة ل حیاتنا ، إذًا،صلحلنُ ف. )3: 9 (كولوسي "عمالھأنسان العتیق مع اإل

 وعود هللا العظیمة. ، میراثالمقدّسة أسرار الكنیسة
إلى االرتفاع فوق غرور الدنیا  داعیاً إیّانافیطفئ شعلة الھموم الیومیّة،  أّما اإلیمان بقیامة المخلّص،و
ب على الخوف. فحرّي التغلّ الخطیئة و اتأغراء على كبح جماح ، ویساعدناختنق بمھّماتھا الزائلة نّال لئ وغوغائھا

: 5 تیموثاوس 1(" یمان بال ریاءأة من قلب طاھر وضمیر صالح والمحبّ ظھر "أن نُ  ،لمحبّة اإللھیّةل استجابةً ، بنا
 تقویم جھادنا أن یمسي عنوانُ  ،رعایتھ. ومقابلةً لأقربائنا بأفعال الرحمة مع مأل عمرنانأن  ،رحمتھل . ومبادلةً )1

 ل السامیّة لإلنجیل المقدّس.ثُ حسب المُ بحیاتنا 
 

 



مالیین المؤمنین  ،الحدود الوطنیّة واإلقلیمیّة متجاوزاً روحی�ا،  یوّحدغنّي عن القول بأّن الفصح 
، ترفع مع سائر المالئكة دةالمتعدّ  ھاأصواتإّن ھذه الجوقة األرضیّة بن في بلدان مختلفة. یمنتشرین الالمسیحیّ 

(أكتویخوس، اللحن  "افتدى العالم بثمن محیيجمیع والأراق دّمھ من أجل "الذي المجد للمسیح اإللھ  السماویّین
 السادس، إستیشارات في سحر السبت).

 مالعال تلفّ  ، فھيةة إلى ألفیّ من ألفیّ وومن قرن إلى قرن، سنة، من سنة إلى  متداولةال الشكر كلماتأّما و
لت اوالصعوبات، فما زوالضغوط القاسیة  رغم التجارب والمحنو .األرض برّمتھافي  صوتھا طنّ یبأسره و

 الوباء الخطیر. ویالت من ، والعالم یئنّ في یومنا ھذاال سیّما  الحمد تتناھى إلى مسامعنا، نغمات
صرف وجھنا ن أعمال المحبّة محطّ أنظارنا، فال تبقى اً أندّ ج من المھمّ  ،بالذات في ھذه الفترة الحالكةف

بفقدانھم ال تعوض  جسیمة خسارةالذین ُمنوا ب محزونینال مؤاساة، وینجزاالع شدّ أزرو ىضمرال ةساندم عن
وال مؤازر،  ال معین لھم عوز شدید الذین یتضّورون منأولئك  ال یفوتنا أن نذكر. كما األعّزاءوأعز  األحبّةأحبّ 

، ھم العذابات، غیر صاّمین األذنودعونا، أیًضا، نعضد من اكتنفتذھاب إلى الكنیسة. ال العاجزین عنال سیّما 
 ون إلى سند بشرّي واالھتمام بھم ورعایتھم.كذلك، عّمن یتطلّع

  
راً، من المشاركة في الخدم  والغرف من معینھا الذي  الكنسیّة ال شّك في أّن الكثیرین منكم لم یتمّكن، مؤخَّ

 ةساھمنا للماتأمكنیّ  كافّة تجییش مدى أھّمیّة ھذه الخبرة ظھرالوقایة من العدوى الوبائیّة. تُ تدابیر بسبب  ال ینضب
مع  نادحّ وسّر اإلفخارستیا، الذي ی الجوھرة اإللھیّة أير المقدّسة، وباألخّص المشتركة وفي األسرا في الصلوات

 المسیح ومع بعضنا البعض.
 جید، سائالً الرّب یسوع المسیح مانح الحیاة أنمالقلبیّة بعید الفصح الاألبویّة  أبثّكم تھانيّ ي، ائا أعزّ أی 

وأن  واالنعتاق من كّل شّر ووجع مفسد، العافیةدوام یخّولكم ة والصحّ  یكلّل حیاتكم بوفورو یغمركم بغیث مراحمھ
، مرنّمین بشفاه االبتھاج "نساھمھ بأوفر حقیقة، في نھایة ملكھ الذي ال یغرب أبداً أن "ب ینعم علینا أجمعین

 :والحبور
 

 المسیح قام!
 �   قام المسیح!حقا

 
 كیریل،

 روسیا البطریرك موسكو وسائر 
 

 ،الفصح المجید
2021 
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