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كلمة الرئي�س العاّم

مخّل�صّيون مميَّزون! 
وكيف؟

اء،
ّ
اإخوتي الأحب

�أتوّجه �إليكم في هذه �لر�سالة �سائاًل �لمخّل�ص �أن يحفظكم ويبارك �أعمالكم 

ومقا�سدكم.

بقلب �أبوّي ومحّب، مليء بالأمل و�لرجاء، �أكتب لكم لأت�سارك و�إيّاكم 

تنا 
ّ
�إلى روحاني نعود  فعله كي  ما يجب  �إلى  تنا وروؤيتنا 

ّ
بم�سيرة رهباني �لتفكير  في 

 و�لآباء �لذين خّطو� 
ّ
ة موؤ�ّس�سنا �ل�سعيد �لذكر �لمطر�ن �أفتيميو�ص �ل�سيفي

ّ
وروحاني

ة، كانت منارة 
ّ
ة كاثوليكي

ّ
ة �سرقي

ّ
�سهم، تاريخ رهباني

ّ
لنا، بدمائهم و�سهادتهم وتكر

ومنبع قد��سة لعالمنا في �ل�سرق و�لنت�سار.

الأر�شمندريت اأنطوان ديب ب.م.
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، هو �للتز�م في 
ّ
 و�لفكرّي و�لثقافي

ّ
�لتجّدد �لروحي �إليه هو  �أ�سبو  �إّن ما 

عَديها 
ُ
بب ة 

ّ
ة فيها. فاإّن حياتنا �لرهباني

ّ
ة �لحّقة، و�إحياء �لحياة �لجماعي

ّ
�لحياة �لرهباني

هو  ة 
ّ
�لرهباني حياتنا  وقلب  به،  نقوم  عمل  كّل  �أ�سا�ص  هي   

ّ
و�لجماعي  

ّ
�لروحي

�لمخّل�ص �لذي نحمل ��سمه. فكّلما كّنا �أ�سّحاء في �لد�خل وكان �لمخّل�ص محور 

ين له.
ّ
حياتنا وركيزتها، كّنا ر�ساًل و�سهوًد� ورهبانًا حقيقي

ة هي �أ�سا�ص ر�سالتنا، فاإن لم نع�سها كما يجب، فال ر�سالة 
ّ
فحياتنا �لرهباني

ة لنا في كّل ما نقوم به.
ّ
ول فعالي

�أّما �لهدف �لثاني �لذي ن�سبو �إليه جميعنا فهو جذب �لدعو�ت. �لعديد من 

ر برهبان وكهنة طبعو� في حياته ووجد�نه �سورة 
ّ
بيننا �كت�سف دعوته نتيجة �لتاأثـ

ته، �إّن �أّول محّفز لجذب �لدعو�ت هو �للتز�م 
ّ
جميلة عن �لم�سيح وكني�سته ورهباني

ة، كي ير�سل 
ّ
ا مع كّل ذبيحة �إلهي

ًّ
و�لفرح �لذي نعي�سه. فالدعو�ت همٌّ نقّدمه يومي

�هلل لنا دعو�ت تكّمل م�سيرة �آبائنا وم�سيرتنا. ومن هذ� �لمنطلق علينا �أن ن�سّب كّل 

�لعاّم  �لمجمع  قر�ر  ق 
ّ
�سنطب ة، 

ّ
رهباني كاإد�رة  ونحن  �لدعو�ت.  �أجل  من  جهودنا 

�لأخير وما تن�ّص عليه فر�ئ�سنا �لمقّد�سة حول هذ� �لمو�سوع.

. �إّن ميزة 
ّ
، �لفكرّي و�لجتماعي

ّ
�لهدف �لثالث هو تن�سيط �لعمل �لر�سولي

.
ّ
 و�لفكرّي و�لجتماعي

ّ
ين هي عملهم �لر�سولي

ّ
ة و�لرهبان �لمخّل�سي

ّ
�لرهباني

ًز� يقوم به �آباوؤنا �أينما حّلو�. لكن بد�أنا 
ّ
ا ممي

ًّ
ل �سّك �أّن هناك عماًل ر�سولي

 
ّ
نفقد هويّتنا �سيئًا ف�سيئًا، حّتى �أ�سبح من �ل�سعب �لتمييز بين ر�هب وكاهن مخّل�سي

�أنا �لر�هب  زني 
ّ
، وهذ� لي�ص للتف�سيل بل للتمايز. فماذ� يمي

ّ
وكاهن غير مخّل�سي

 ،
ّ
ة �أم في �لمدر�سة �أم في مركز �جتماعي

ّ
 في ر�سالتي؟ �أكنت في �لرعي

ّ
�لمخّل�سي

مع �ل�سبيبة �أو �لم�سّنين �أو مع �لعائالت، حّتى في مر�كزنا و�أديارنا بد�أنا نفقد �سيئًا 

ة. لذلك علينا �أن نعود �إلى �لأ�سل، �إلى �لنبع، �إلى �لجذور، 
ّ
ف�سيئًا �لهويّة �لمخّل�سي
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ور�ساًل  رهبانًا  نكون  �أن  لالآخرين جمال  ونظهر  نحن،  َمن  مجّدًد�  نكت�سف  كي 

ين.
ّ
مخّل�سي

�أّما من �لناحية �لفكريّة، فهناك �لكثير �لذي يجب فعله، �سحيح �أّن عدًد� ل 

باأ�ص به من �آبائنا يدّر�سون في �لجامعات و�لمد�ر�ص، ولكن نرى من ناحية ثانية �أن 

 ،
ّ
 لي�ص في �لم�ستوى �لمطلوب، وهذ� لي�ص باأمر طبيعي

ّ
�لإنتاج �لفكرّي �لمخّل�سي

�إنتاجنا �لفكرّي  ة، ولكّن 
ّ
�آبائنا هم �أ�سحاب �خت�سا�سات لهوتي ة من 

ّ
�إّن �لغالبي �إذ 

، يفتح �لآفاق ويعطي �لأمل، ويطّور �لمجتمع 
ّ
قليل. فاإّن �لفكر �لمنتج هو فكر حي

تنا بالذ�ت هذ� 
ّ
ات هذ� �لدور ولعبت رهباني

ّ
و�لكني�سة. فمنذ �لقدم، لعبت �لرهباني

ة د�ر ن�سر خا�ّص بها لكثرة ما كانت تنتج، و�ليوم �أين نحن 
ّ
�لدور، فكان للرهباني

من ذ�ك �لتاريخ �لعريق؟

ة، 
ّ
تنا، فاإّن �لرهباني

ّ
 فال �سّك �أنّه عالمة قّوة في رهباني

ّ
�أّما �لعمل �لجتماعي

ا  ح�سًّ �أظهرت  �لأخرى،  ة 
ّ
�لجتماعي و�لمر�كز  �لدور  خالل  من  خا�ّص  وب�سكل 

�أّن  ًد� 
ّ
جي نعلم  نحن  ولكن  �لعمل.  هذ�  وتطّور  تعمل  نظيره. وهي  قّل  ا 

ًّ
�جتماعي

�ل�ستمر�ر، وهذه  تتمّكن من  كبيرة كي  تحّديات  تو�جه  ة 
ّ
�لجتماعي �لموؤ�ّس�سات 

�لعمل  عن  �لمبا�سرين  �لم�سوؤولين  ة 
ّ
م�سوؤولي فقط  لي�ست  جميًعا،  تنا 

ّ
م�سوؤولي

 .
ّ
 و�لجتماعي

ّ
�لإن�ساني �لعمل  ة كّل ر�هب لإنجاح هذ� 

ّ
بل م�سوؤولي  ،

ّ
�لجتماعي

 هو �لم�سيح نف�سه: �ألي�ص هذ� ما قاله �لم�سيح في �إنجيل 
ّ
�إّن ركيزة عملنا �لجتماعي

�لدينونة �لعاّمة؟

زين.
ّ
ين ممي

ّ
�إخوتي، علينا �أن نكون مخّل�سي

بماذ� نمتاز نحن �لمخّل�سيون؟

�سوؤ�ل قد نجد �إحر�ًجا في �لإجابة عليه، لأّن �لجو�ب لي�ص بال�سهولة �لتي 

نفتر�سها م�سبًقا.
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ز بالعلم؟ وغيرنا �سبقنا في م�سماره.
ّ
�أنتمي

ز بالر�سالة؟ وغيرنا ي�ساركنا في خدمة �لرعايا و�إد�رة �لمد�ر�ص و�لدور 
ّ
�أنتمي

ة.
ّ
�لجتماعي

ز بقد��سة �ل�سيرة، كيف وفينا �لكثير من �ل�سعفاء و�لمر�سى على حّد 
ّ
�أنتمي

قول �لر�سول )1كور 30/11(.

ا  ين؟ �أي�سً
ّ
ة �أخويّة، كما ينقل �إلينا �لتقليد عن �لمخّل�سي

ّ
ز بمحبة مخّل�سي

ّ
 �أنتمي

في هذه لنا عيوب فا�سحة.

ز؟
ّ
 �أين نتمي

ة بامتياز.
ّ
�لتمايز �سفة قّلت فينا، مع �أنّه ف�سيلة �إنجيلي

يحلو على قلب ي�سوع �أن »يو�سع على �لمنائر«. في�ست�سيء �لآخرون بنوره 

)مت 15/5(.

بالنباهة و�لحكمة )مت  �لآخرين  في�سبق  بوزناته  يتاجر  ي�سوع من  يطّوب 

.)20/25

)لو  �لدهر  هذ�  �أبناء  من  �أحكم  يكونو�  �أن  �إلى  مدعّوون  �لملكوت  �أبناء 

8/16(، هم من يطالَبون باأكثر لأنّهم �أُودعو� كثيًر�.

اأهم �لرّب ويرف�سهم 
ّ
�لفاترون منهم، �لذين بال نكهة ول طعم ول لون، يتقي

)روؤ 16/3(.

يقول  تفوزو�«  حّتى  »ف�سابقو�  ميد�ن  في  �سباق  ة 
ّ
�لرهباني �لحياة  بكلمة، 

بول�ص �لر�سول )1كور 24/9(.

ة في �لع�سر 
ّ
عدّو �لتمايز هو �لتماهي، ومن �أخطر تجارب �لحياة �لرهباني

�لحالي هو تماهيها مع �لعالم و�ن�سهارها في قو�لب هذ� �لدهر.
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�أكون في �سالل عظيم عندما �أعمل ما يعمله �لنا�ص، و�أفّكر بما يفّكر به 

�لنا�ص، و�أملك ما يحّق للنا�ص �أن يملكوه...

فنا 
ّ
وت�سر كالمنا  في  »غير«  »غير«،  نكون  �أن  يطالبون  �أنف�سهم  �لنا�ص 

تنا و�سالتنا وثقافتنا... �لغير �لمطلوب لي�ص �لمختلف 
ّ
و�أديرتنا... »غير« في روحاني

�أن  مّنا  يريدون  �لنا�ص  لل�سماء.  �لأنفع  للملكوت،  �لأف�سل  �لأف�سل،  هو  ما  بقدر 

ر�ت في �لعالم، و�سط جيل معوّج ومنحرف« )فل 15/2(.
ّ
ز، �أن »ن�سيء كالني

ّ
نتمي

�لتمايز يطال مّنا كّل �سيء: �لقلب و�لعقل و�لفكر و�لروح... حّتى �لمظهر.

ز قلبه بالحّب، وروحه بالتقوى، وعقله بالحكمة، 
ّ
 هو من يتمي

ّ
�لمخّل�سي

ونف�سه بالغيرة، ومظهره بالب�ساطة. �لكني�سة �ليوم، و�أكثر من �أّي وقٍت م�سى، تحتاج 

ون بطهارة، وي�سّلون بعمق وي�سهدون بغيرة وّقادة.
ّ
�إلى رهبان وكهنة يحب

�لكني�سة تحتاج �إلى رهبان وكهنة �أتقياء ول يّدعون �لتقوى، �إلى كهنة �سهود 

ل �إلى رجال �أعمال، �إلى كهنة فقر�ء يالقون �لفقر�ء، �إلى كهنة ير�سدون، يُ�سغون، 

ي�سجدون، يعظون بكالم جديد...

�لكني�سة تحتاج �إلى رهبان كهنة يالزمون �لهيكل

�ل�سارية  �لمعارك  »�سّلم ف�سائل«... في  باٌب �سيٌق،  �لتمايز جهٌد ومثابرة، 

�لكني�سة  حياة  في  يين  كمخّل�سّ ز 
ّ
نتمي لم  �إذ�  ز... 

ّ
للمتمي لالأف�سل،  لالأقوى،  �لحياة 

وخدمتها، فما هو م�سيرنا؟

على �أبو�ب عهد جديد كثيرون يطلبون �لتغيير.

زقاق جديدة«  �لجديدة  »للخمر  �لأف�سل هو خ�سبة خال�سنا  نحو  �لتغيير 

)مر 22/2(. �لجّدة �لمبتغاة تطال �لم�سمون و�ل�سكل، �لمحتوى و�لوعاء مًعا.

ة جديدة 
ّ
ة جديدة، روٌح جديدة، رهباني

ّ
قلوٌب جديدة، �أفكار جديدة، منهجي

لعالٍم جديد.
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المجمع العاّم النتخابّي )تّموز 2013(

�ل�سابع   
ّ
�لنتخابي  

ّ
�لرهباني �لعاّم  �لمجمع  �لتاأم   ،2013 تّموز   13 �إلى   8 من 

�ل�سرع  بقّوة  دخلو�  منهم   10 ر�هبًا،   29 وح�سره  �لعامر.  �لمخّل�ص  دير  في  و�لثمانون 

)غاب منهم �لأب مارتن حياة( و20 كمندوبين. 

�لأب  �ألقاه   
ّ
روحي وبحديث   ،

ّ
�لإلهي و�لقّد��ص  �ل�سحر  ب�سالة  �لمجمع  �فتُتح 

ة«. �فتُتَحت �لجل�سة 
ّ
عبدو رعد رئي�ص مدر�سة دير �لمخّل�ص تحت عنو�ن »عناوين رهباني

و�أعلن  بالح�سور  فيها  رّحب  فرج،  جان  �لأر�سمندريت  �لعاّم  للرئي�ص  بكلمة  �لأولى 

ة �نتخاب 
ّ
 وتّمت عملي

ّ
ت من �لن�ساب �لقانوني

ّ
�فتتاح �لمجمع �لمقّد�ص، تّم بعدها �لتثب

 �لمجمع �لأب مكاريو�ص هيدمو�ص وم�ساعَديه �لأبوين عماد بركة و�أغابيو�ص 
ّ
�أمين �سر

�لمنتخبة  ة 
ّ
�لمالي �للجنة  �إلى جانب  لجاٍن ثالث  �لآباء على  توّزع  ثّم  �سعدى. ومن  �أبو 

للت�سويت  و�لقتر�حات  �لتو�سيات  وعر�ص  �لمطروحة  �لملّفات  كّل  لدر�ص  �سابًقا، 

و�لآخر  قر�ر  �سيغة  في  جاء  ما  فمنها  �لقتر�حات،  هذه  على  �لآباء  و�سّوت  عليها. 

�لتو�سيات  و�أتت  �نتخابها.  �لمزمع  �لجديدة  ة 
ّ
�لقانوني �لهياأة  �إلى  كّلها  تُرفع  كتو�سيات. 

على �ل�سكل �لآتي:
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تو�صيات المجمع العاّم االنتخابّي ــ تّموز 2013
ة:

ّ
يو�سي �لمجمع �لعاّم �لهياأة �لقانوني

دة، 
ّ
1 ــ  »يو�سي �لمجمع �أن يُ�سار �إلى ترميم بناء مر�ح �لماعز قرب دير �ل�سي

باإد�رة معّلم �لبتد�ء، في حال  ة 
ّ
�إلى بيت للريا�سات �لروحي وتحويله 

ة ذلك«.
ّ
�رتاأت �لهياأة �لقانوني

ة 
ّ
ة بدر��سة جدوى نقل �لإكليريكي

ّ
2 ــ  »يو�سي �لمجمع �لعاّم �لهياأة �لقانوني

�لقر�ر  لأخذ  �لقادم  �لمجمع  �إلى  بذلك  تقرير  ورفع  روما  �إلى 

�لمنا�سب«.

ة بدر��سة و�سع معهد د�ر �ل�سد�قة 
ّ
3 ــ  »يو�سي �لمجمع �لعاّم �لهياأة �لقانوني

في  ة 
ّ
�لرهباني كنف  �إلى  �إد�رته  و�إعادة  زحلة،  في  ة 

ّ
�لالهوتي للتن�سئة 

للتن�سئة   
ّ
�لمخّل�سي �لمعهد  ت�سميته  و�إعادة  �لبقاع،  في  مر�كزها  �أحد 

ة«.
ّ
�لالهوتي

ل�سرح وتعديل  بتعيين لجنة  �لجديدة  ة 
ّ
�لقانوني �لهياأة  �لمجمع  4 ــ  »يو�سي 

�لفر�ئ�ص ورفعه �إلى �لمجمع �لقادم«.

5 ــ  »يو�سي �لمجمع �لعاّم بر�سد مو�زنة �سنويّة لتحرير �لإيجار�ت �لقديمة 

ة«.
ّ
حيث �أمكن و��ستبد�لها باإيجار�ٍت جديدٍة ُحر

ة ببيع �أر��ٍص في كند� و��ستثمار ثمنها في 
ّ
6 ــ  »ي�سمح �لمجمع للهياأة �لقانوني

عقار�ت �أخرى ُمثمرة في كند� نف�سها«.
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7 ــ  »يو�سي �لمجمع �لعاّم لجنة تعديل �لفر�ئ�ص ب�سياغة مو�ّد تَدر�ص 

ة �نتخاب �لرئي�ص �لعاّم من قبل جميع �لرهبان ذوي �لنذور 
ّ
�إمكاني

 قبل رفعه �إلى روما«.
ّ
�لموؤبّدة، وتقديمه �إلى �لمجمع �لعاّم �لن�سفي

�أبناء  جماعة  ملّف  در��سة  ة 
ّ
�لقانوني �لهياأة  �لعاّم  �لمجمع  8 ــ  »يخّول 

ته«.
ّ
ة �لن�سمام وكيفي

ّ
�ل�سليب �لرحيم من ناحية �إمكاني

ة لجنة لتفعيل ومر�قبة كّل ما يخت�ّص بالأب 
ّ
ــ »ت�سّكل �لهياأة �لقانوني  9

ب�سارة �أبو مر�د، برئا�سة نائب مر�فع �لدعوى«.

في  �أ�سهم  ب�سر�ء  �لجديدة  ة 
ّ
�لقانوني للهياأة  �لعاّم  �لمجمع  10 ــ  »ي�سمح 

�آبل �لقمح«.

في  �ل�سروع  ة 
ّ
�لقانوني وللهياأة  روما  لوكيل  �لعاّم  �لمجمع  11 ــ  ي�سمح 

�لبحث عن ��ستثمار�ت في روما، مع مر�عاة ما يجب مر�عاته«.

ة بتح�سير در��سة حول ما هي 
ّ
12 ــ  »يو�سي �لمجمع �لعاّم �لهياأة �لقانوني

، وما �إذ� كان 
ّ
�لطرق �لأنجع لإدخال �لكهنة في �ل�سمان �لجتماعي

ين على ��سم موؤ�ّس�ساتنا«.
ّ
جائًز� ت�سجيل �لعلماني

مع  يتو��سل  كاهن  بتعيين  ة 
ّ
�لقانوني �لهياأة  �لعاّم  �لمجمع  13 ــ  »يو�سي 

ة 
ّ
ملكي نقل  �إلى  للو�سول  �لثالث  غريغوريو�ص  �لبطريرك  غبطة 

و�لمبا�سرة  ة 
ّ
�لمخّل�سي ة 

ّ
�لرهباني ��سم  على  �ل�ساهر«  »م�ست�سفى 

باإد�رته«.
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القرارات
�لكاردينال  نيافة  رغبة  مع  وتما�سيًا  �لعاّم،  �لمجمع  رغبة  عند  1 ــ  »نزوًل 

ر �لمجمع �لعاّم 
ّ
ة، قر

ّ
ليورناردو �ساندري، رئي�ص مجمع �لكنائ�ص �ل�سرقي

ة �لجديدة تعيين لجنة تُعنى بالدعو�ت«.
ّ
تكليف �لهياأة �لقانوني

ة بال�ستح�سال على رخ�سة 
ّ
ر �لمجمع �لعاّم �أن تقوم �لهياأة �لقانوني

ّ
2 ــ  »يقر

ة، وبالمبا�سرة 
ّ
�لبيزنطي  و�لفنون 

ّ
لتاأ�سي�ص معهد للتعليم �لكن�سي ة 

ّ
ر�سمي

�إ�سافة  ة 
ّ
�إمكاني مع  ة، 

ّ
�لبيزنطي و�لمو�سيقى  �لر�سم  ما 

ّ
�سي ل  بالدرو�ص 

فروع �أخرى وفق �لحاجة«.

تقرير  في  �لو�رد  �لقتر�ح  على  �لمو�فقة  بالجماع  �لعاّم  �لمجمع  3 ــ  قّرر 

و�سع  يتّم  �أن  �للجنة  »تقترح  و�لمد�ر�ص:  �لجتماعّية  �لموؤ�ّس�سات  لجنة 

 خا�ّص بكّل موؤ�ّس�سة ياأخذ بعين �لعتبار �لوجهتين �لرهبانّية 
ّ
نظام د�خلي

ة على ��ستخال�ص �أفكار تو�سع في  و�لمدنّية. و�نطالًقا، تعمل لجنة خا�سّ

�سكل �أطر قانونّية عاّمة، كاعتبارها بيوتًا رهبانّية، و�سرورة �أن يعّين فيها 

�أكثر من ر�هب لح�سن �سير �لأمور و�لمر�قبة �لمالّية �ل�سفاّفة ولتعزيز روح 

 و�لهرب من �لعمل �لإفر�دّي و�سرورة �لعمل 
ّ
�لأخّوة و�لتر�بط �لرهباني

 بعي�ص حياة م�ستركة... وتعمل كذلك على ت�سّور م�سروع قانون 
ّ
�لجماعي

 و�لعالقة مع �ل�سلطات �لمدنّية«.
ّ
 بال�سّق �لمدني

ّ
ينّظم تر�بط �ل�سّق �لرهباني

ــ  �إعادة بناء كني�سة �لمالك ميخائيل في دير عّميق  ر �لمجمع �لعاّم 
ّ
4 ــ  قر

�ل�سوف، في مكانها �ل�سابق د�خل �لدير.

ر �لمجمع �لعاّم �إن�ساء جناح خا�ّص بالم�سّنين في دير �لمخّل�ص.
ّ
5 ــ  قر
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وفي �ليوم �لأخير من �لمجمع، في 13 تّموز، وعند �ل�ساعة �لر�بعة و�لن�سف بعد 

ة جديدة، في كني�سة �لدير �لكبرى. 
ّ
�لظهر، ُعقدت جل�سة �نتخاب رئي�ص عاّم وهيئة قانوني

�لن�ساب. و�أق�سم �لأب �سامي د�غر �لذي ُكلِّف بتدوين  �لتحّقق من  �أُقفلت �لأبو�ب وتّم 

ة. ثّم �أق�سم جميع �لآباء على �لإنجيل �لمقّد�ص باأن 
ّ
�أ�سماء �لمنتََخبين على �لأور�ق �لنتخابي

ينتخبو� لمن�سب �لرئي�ص �لعاّم �ل�سخ�ص �لذي يرونه منا�سبًا.

ة بالنتخاب )مو�ّد  ثّم قر�أ �لأب �لعاّم �ل�سابق جان فرج من �لفر�ئ�ص �لمو�ّد �لخا�سّ

و�لتاأّمل  و�ل�سالة  �لخلوة  من  جّو  في  �لعاّم  �لرئي�ص  �نتخاب  جرى  بعدها   ،)95  ��  94

خلف  وذلك  د�غر،  �سامي  �لأب  �أمام  �أدو�رهم  بح�سب  ون 
ّ
يمر �لآباء  فكان  و�لتر�نيم. 

�لمذبح �لكبير.

وفاز بالرئا�سة �لعاّمة، من �لدورة �لأولى، �لأب �أنطو�ن ديب. ثم تال �لأب �لعاّم   

�إلى  �لجميع، دخل  هّناأه  �أن  وبعد  �لجديد،  �لعاّم  �لرئي�ص  بتن�سيب  ة  �لخا�سّ �لفقرة  �ل�سابق 

ًر� وقال:
ّ
�لهيكل لي�سّلي بينما �لآباء يرنّمون. ثم خرج متاأثـ

ة. �أ�سكر �لأب �لعاّم 
ّ
»�آبائي، �أ�سكر �أّوًل �لمخّل�ص �لذي جمعنا لنكمل م�سيرة �لرهباني

ة �إلى كّل �أماكن تو�جدها. ل 
ّ
ة �لمخّل�سي

ّ
جان و�لآباء �لمدبّرين على حملهم م�سعل �لرهباني

�أخفي عليكم �أنّي كنت �أرتجف في د�خلي �أثناء فرز �لأ�سو�ت، وكنت كاإن�سان يلتقي مع 

�سيء مهّم، �إنّه لقاء مع �لرّب، مع �لمخّل�ص. دخلت �إلى �لهيكل وتذّكرت كّل �لآباء �لذين 

 
ّ
�سبقونا، �آباءنا و�أجد�دنا �لر�قدين هنا في �لكمنتير. نحن �أبناء �لمطر�ن �أفتيميو�ص �ل�سيفي

و�لأب ب�سارة �أبو مر�د، وهذ� ِحمل كبير على كاهلنا. �أنا و�لأب �أنطو�ن �سعد ن�سترك بال�سم 

�أحًد� من  �أخذل  �أن ل  � وع�سى  ثقتكم بي غالية جدًّ ة و�حدة. 
ّ
�أبناء رهباني �لو�حد، ونحن 

�لذين �نتخبوني، كما من �لذين �نتخبو� غيري.

ة، 
ّ
نعم، �إّن لدى �لرئي�ص �لعاّم خّطة وت�سّور ولكن �لأهّم هو تحقيق نهج �لرهباني

نهج �لفر�ئ�ص.
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�سوف  وتو�سيات  قر�ر�ت  فيه  �أخذنا  جديدة،  �آفاًقا  فتح  ا، 
ًّ
ديناميكي مجمعنا  كان 

بح�سب  عامًّا  �أبًا  �لآن  �أ�سبحُت  �أنا.  عليها  �ساأحا�َسب  �لأولى  وبالدرجة  عليها  نحا�َسب 

ولّى  �لما�سي  �أقولها.  كلمة  كّل  و�أق�سد  منكم،  و�حد  لكّل  �أًخا  �أبقى  ولكّني  �لفر�ئ�ص، 

تي
ّ
ا كّل �آبائنا في �لخارج و�أهديهم محب وننظر �إلى �لم�ستقبل وهذ� هو �لأ�سا�ص. �أذكر �أي�سً

�إلى روحنا  �لعودة  �لمدبّرين هو  �إخوتي  بالتعاون مع  �أعمله  �أن  �أحاول  �سوف  ما 

 
ّ
�أّما �لوقود �لد�خلي ا. 

ًّ
ة، ننطلق فكريًّا وثقافي

ّ
ة، �إلى �لجماعة، �إلى �لروح �لمخّل�سي

ّ
�لرهباني

ة و�لفر�ئ�ص و�أبونا ب�سارة. هذ� �أملي ورجائي وثقتي كبيرة 
ّ
ة، و�لرهباني

ّ
فيبقى حياتنا �لروحي

بالمخّل�ص وباأبنائه.

نترك �لآن وقتًا للتد�ول ثّم نبد�أ بانتخاب �لمدبّرين«.

ة بانتخاب �لمدبّرين )�لمو�ّد 96 �� 102(. ثّم تال �لب �لعاّم من �لفر�ئ�ص �لماّدة �لخا�سّ

ثّم جرت �لم�ساور�ت ب�ساأن �لتح�سير لنتخاب �لمدبّرين. بعدها تّم �نتخاب �أربعة 

مدبّرين، وهم:

�لأب عبدو رعد: مدبّر �أّول ونائب عاّم؛

�لأب نبيل و�كيم: مدبّر ثاٍن؛

�لأب جوزيف جبور: مدبّر ثالث؛

�لأب جوزيف و�كيم: مدبّر ر�بع.

في �لختام، جرت حفلة تجديد �لنذور، بدًء� بالرئي�ص �لعاّم، ومن ثّم �سائر �لرهبان، 

َور تذكاريّة وُقرعت �لأجر��ص. وتُبوِدلَت �لتهاني. و�أُخذت �سُ
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»م������ن الأن�����ي�����ن اإل�������ى ال���ح���ن���ي���ن«

�آبائي �لأجاّلء، �أيّها �لقارئ �لكريم

�ساد  مي�سال  �لأب  حياة  �سيرة  فيه  تناولت  كتابًا  ة 
ّ
�لمخّل�سي ة 

ّ
�لرهباني �أ�سدرت 

. �أُن�سئ �لكتاب بناًء على طلب �لرئي�ص �لعاّم �ل�سابق �لأر�سمندريت جان فرج، 
ّ
�لمخّل�سي

ع  نوزِّ  .
ّ
�لحي  

ّ
�لمخّل�سي  

ّ
�لرعوّي/�لروحي �لتر�ث  �إحياء  بهدف  بتاأليفه،  كّلفني  �لذي 

ملّخ�سنا هذ� على ثالثة �أبو�ب:

1 ــ  �لكتاب و�لظروف �لمحيطة به.

ة �لأب مي�سال �ساد.
ّ
2 ــ �سخ�سي

ة و�لكني�سة.
ّ
3 ــ رمزيّة �لأب مي�سال في �لرهباني

ة و�لأر�سيف، 
ّ
عندما بد�أ �لأب مكاريو�ص هيدمو�ص بالهتمام بالمكتبة �لمخّل�سي

ع بين يديه �لدوؤوبتين  وبالتز�من مع �إقامتي في �لدير �لعامر بعد وفاة و�لدي، ر�حت تتجمَّ

ات للكهنة �لذين �فتقدهم �هلل ونقلهم �إلى رحمته �لقّدو�سة. ذ�ت 
ّ
متروكات فكريّة ويومي

كر�ري�ص  فهَر�َسَة  مّني  ليطلب  هيدمو�ص  �لأب  ي�سحبه  �لعاّم  �لرئي�ص  ��ستدعاني  �سبيحة، 

�لأب مي�سال �ساد وكتابة �سيرة حياته.

بقلم الأب نعمان قزحيّا المخلّ�صي

الكتاب1
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ّ
ما �إن بد�أنا �لتوّغل في كتابات �لأب مي�سال، حّتى وجدناها بحًر� من �لغنى �لروحي

و�سارت  حياته،  �سيرة  كتاب  خريطة  �أعيننا  �أمام  ترت�سم  وبد�أْت  و�لتربوّي،  و�لرعوّي 

 ثانيًا ورونًقا مختلًفا. �تخذُت لذ�تي �لغرفة �لأولى من مم�سى 
ً
�ل�ساعات و�لأيّام تّتخذ معنى

ة، �أغو�ص فيها في �أجو�ء �لأب مي�سال، 
ّ
ة �لجنوبي

ّ
 من �لناحية �لغربي

ّ
�لرئا�سة �لعاّمة �لحالي

وكاأنّه يجال�سني ويمالأ �لغرفة ل بل �لرو�ق ل بل �لدير.

عين على  ��ٍص ودفتر، موزَّ
ّ
�ثنتين و�سّتين وثيقة بين كر ترك لنا �لأب مي�سال �ساد 

�بتد�ًء  �أي  1938 و1980،  �سنة  بين  ُكتبت  ة، 
ّ
تربويّة وروحي ات وعظات و�أحاديث 

ّ
يومي

اته �لم�سبعة 
ّ
ة �لكبرى حّتى قبيل وفاته �سنة 1988. كثُرت يومي

ّ
من وجوده في �لإكليريكي

ة 
ّ
�لروحي �لأحاديث  �أّما   .)1942 )�سنة  ة 

ّ
�لكهنوتي �سيامته  قبل  ما  �سنو�ت  في  ات 

ّ
بالروحي

�لتن�سئة وعمل  بيوت  ن في 
ّ
ُعي ة مبا�سرًة لكثرة ما 

ّ
�لكهنوتي �ل�سيامة  بعد  و�لتربويّة، فكتبها 

ن كاهن 
ّ
ُعي ما حين 

ّ
�سي �لرعويّة ل  فامتّدت طيلة خدمته  �لمو�عظ  �أّما  فّعال.  ب�سكل  فيها 

ة �لفرزل بين �سنة 1951 و�سنة 1957، و1971 حّتى �سنة 1979 �أثناء خدمته في بيت 
ّ
رعي

�ساحور وبعدها في حيفا �إلى �أن توّفاه �هلل �سنة 1988.

ة �لترقيم على �لنحو �لتالي: مثاًل »�ساد 1« للدللة على رقم 
ّ
لقد �عتمدنا منهجي

فيما  �أّما  �ل�سفحة.  ووجه  ورقم  ��ص 
ّ
�لكر رقم  على  للدللة  �أ«   1 �ص  و»�ساد1  ��ص 

ّ
�لكر

ة بيني وبين �لأب مكاريو�ص هيدمو�ص �لذي بذل 
ّ
ة تعاوني

ّ
يخ�ّص �لطباعة فقد كانت عملي

جهًد� كبيًر� يُ�سكر عليه وبالتعاون مع �لإخوة �لمبتدئين. وفي �آخر �لمطاف ُعر�ص �لن�ّص 

�لكامل على �لأب فايز فريجات لي�سلِّحه م�سكوًر�.

�لعريكة، محّب للخفاء، محّب للخدمة،  ن 
ّ
لي بالفطرة؛  �لأب مي�سال �ساد ر�هب 

ق  ة، مثابر ومتابع دون ملل �أو كلل، �سليم �لقلب وي�سدِّ
ّ
ة و�أمانة بطولي

ّ
يتمّتع ب�سالبة روحي

�شخ�شّية الأب مي�شال �شاد2
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كّل �سيء. من مو�طن �لجمال في حياة هذ� �لر�هب و�لكاهن �أنّه عا�ص نذوره قبل �إبر�زها 

�عتنقها  �لتي  ة 
ّ
�لرهباني �لحالة  ويجّلي  يطّور  بحياته  ور�ح  ر�هبًا،  ُولد  وكاأنّه   ،

ّ
�لقانوني

و»�عتنقته«. محّب لل�سالة بجميع �أ�سكالها، متفّنن بالإماتات، غيور على خال�ص �لنفو�ص 

ولم ين�َص ر�سالته مع �ل�سبيبة رغم فارق �لعمر. �لأب مي�سال �ساد كاهن كريم �ن�سّم بذلك 

 �لأ�سيل �لذي ��ستهر بكرمه وروح �ل�سيافة.
ّ
�إلى �لرعيل �لمخّل�سي

يعي�ص  بكّل �سدٍق وجّديّة، وكان  �لكبار  و�لقّدي�سات  �لقّدي�سين  بحياة  قرن حياته 

ب�سركة د�ئمة معهم، وكثيًر� ما �أطلق عليهم ت�سمية »�أ�سدقاوؤنا �لقّدي�سون«. لقد زيّّنا �لكتاب 

ا لما كتبه هو بنف�سه.
ًّ
ة �لتي �أتت تاأكيًد� عملي

ّ
بالكثير من �ل�سهاد�ت �لحي

كان �أبونا مي�سال مربّيًا من �لطر�ز �لأّول بمثله �ل�سالح �أّوًل، وبتوجيهاته �ل�سديدة 

�سريع  �ساعًر�  ة، 
ّ
�لبيزنطي ة 

ّ
�لكن�سي �لمو�سيقى  »�أنطكة«  على  عمل  ملَهًما،  ا 

ًّ
مو�سيقي ثانيًا. 

ة موؤ�تية، حلو �لمع�سر خفيف �لظّل.
ّ
�لخاطر، يطلق في كّل منا�سبٍة رّدًة زجلي

 
ّ
ة. �إّن تجربة �لأب مي�سال نتاج عمٍل مخّل�سي

ّ
ة ب�سخ�ص، و�سخ�ص برهباني

ّ
�إنّه رهباني

. ربّما يكون �ساد �أحد �أبرز 
ّ
 و�لتربوّي و�لرعوّي و�لمو�سيقي

ّ
�أ�سيل على �ل�سعيد �لروحي

ة من �أيّام �لبطريرك بّحوث و�سوًل �إليه.
ّ
عت هامة �لرهباني �لجو�هر �لتي ر�سّ

 ،
ّ
ما على �ل�سعيد �لروحي

ّ
ة، ل �سي

ّ
جمع �لأب مي�سال بتجربته بين �لثقافة �لكاثوليكي

ة، وبرز ذلك من خالل: تركيزه على فح�ص 
ّ
ة �لم�سرقي

ّ
و�لحياة �لتربويّة و�لرعويّة و�لروحي

ة، 
ّ
ة و�لريا�سات �لإيقاعي

ّ
ة �لإخوة، زيار�ت �لقربان و�ل�سلو�ت �لعقلي

ّ
مير، محوريّة محب �ل�سّ

و�لعمل  �لمنفتحة  ة 
ّ
�لإكليريكي ة 

ّ
�لتربي ة، 

ّ
�لمريمي �لمحّطات  ة، 

ّ
�لذ�تي �لإر�دة  �لإماتات وقهر 

�لرعوّي �لفريد.

رمزّية الأب مي�شال �شاد3
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ة 
ّ
ة �سديدة �لنقاء، ز�د على بناء �لهويّة �لمخّل�سي

ّ
يُعتبر �لأب مي�سال �ساد �أيقونة مخّل�سي

 ور�أى فيه وما 
ّ
ه �لن�ساأُ �لمخّل�سي

ّ
ا ل يُمحى. في حياته كما بعد �نتقاله، �أحب

ًّ
مدماًكا �أ�سا�سي

 
ّ
ب �أمل �أحد. كما �أّن �لجمهور �لمخّل�سي

ّ
يز�ل �سورة على قدر �لآمال و�لتوّقعات ولم يخي

 ر�أى فيه �أيّام وجوده على �لأر�ص وبعد �نتقاله حياة رفيعة و�أماًل كبيًر�.
ّ
و�لعلماني

عهدين  بين  �لحنين«  �إلى  �لأنين  »من  �ساد،  مي�سال  �لأب  حياة  �سيرة  كتاب  �أتى 

�آخذٍة في  ة 
ّ
لعهٍد جديد في رهباني تتويًجا لخدمة عهٍد م�سى وعنو�نًا  ن كريمين، 

ّ
رهبانيي

.
ّ
�لبحث �لجاّد في تركيز هويّة �لكائن �لمخّل�سي

�لأب  �أّن  ًة  خا�سّ  ،
ّ
مخّل�سي كّل  لحياة  ا 

ًّ
روحي دفًعا  �لكتاب  هذ�  ي�سّكل  �أن  ع�سى 

، �أي في زمن �لتحّديات نف�سها �لتي نعي�سها 
ّ
مي�سال عا�ص في زمن ما ز�ل يُعتبر زمننا �لحالي

�أن  �لأدر�ج، بل   
َّ
�آباوؤنا طي �لذي ج�ّسده   

ّ
�لروحي �لغنى  يبقى  �أّل  تقريبًا. كما نرجو  �ليوم 

ون �لقّدي�سون �سحابة �لدخان و�لنار �لتي ر�فقت 
ّ
ل لنا �آباوؤنا �لمخّل�سي يُك�سف عنه كي ي�سكِّ

 �لعابر من �أر�ص �لقحط �إلى �أر�ص �لخ�سوبة.
ّ
�ل�سعب �لعبر�ني
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القدا�سة عالمة الرجاء الم�سيحّي

يتوّجه �لقّدي�ص بول�ص في ر�سالته �لأولى �إلى �أهل قورنث�ص ومن خاللهم �إلى »كّل 

�لذين ُقّد�سو� في �لم�سيح ي�سوع، د�عيًا �إيّاهم ليكونو� قّدي�سين مع جميع �لذين يدعون في 

كّل مكان با�سم ربّنا ي�سوع �لم�سيح« )1كور 2/1(.

 بها �لإن�سان لي�سبح قّدي�ًسا. 
ّ
�أريد في هذ� �لمقال �أن ندر�ص مًعا �لمر�حل �لتي يمر

�أرّكز في مرحلة �أولى على �كت�ساب م�ساعر �لرّب ي�سوع، ثانيًا على ثمار �لروح �لقد�ص، 

بالنتيجة  خاتًما  ة، 
ّ
و�لمحب و�لرجاء  �لإيمان  �لثالث:  ة 

ّ
�لإلهي �لف�سائل  �كت�ساب  على  ثالثًا 

ة لهذ� �لنهج �أعني به �لتقدي�ص و�لقد��سة.
ّ
�لحتمي

ف و�لتركيز على م�ساعر �لم�سيح �لتي 
ّ
�إّن �لخطوة �لأولى نحو �لقد��سة تكون بالتعر

ا  يطلب مّنا �لقّدي�ص بول�ص �أن نعي�سها فيما بيننا: »فليكن فيما بينكم �ل�سعور �لذي هو �أي�سً

في �لم�سيح ي�سوع« )فل 5/2(. من �ل�سرورّي �إًذ� �أن تبد�أ م�سيرة �لقد��سة بتعّلم كيف ن�سعر 

ف �أ�سلوب تفكيرنا 
ّ
كما كان ي�سعر ي�سوع �أمام �لأحد�ث و�لأ�سخا�ص. بكلمة �أخرى، �أن نكي

وعملنا وقر�ر�تنا على �سعور و�أ�سلوب ي�سوع �لم�سيح نف�سه. 

بقلم الأب المدبّر جوزيف جبّور المخلّ�صي

اكت�شاب امل�شاعر التي يف امل�شيح ي�شوع1
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ــ  بندكتو�ص �ل�ساد�ص ع�سر )بابا(، تعليم م�صيحّي عاّم، في 26 ت�سرين �لأّول 2005، �ساحة �لقّدي�ص بطر�ص،   1

�لفاتيكان.

�لبابا  تعليم  بح�سب  فينا  �لقد��سة  بذ�ر  تنطلق  منها  �لتي  �لأ�سّح  �لطريقة  هي  هذه 

.
)1(

�ل�سابق بندكتو�ص �ل�ساد�ص ع�سر

»نتعّلم  �أن   � جدًّ �لمهّم  من  �إنّه  بول�ص  �لقّدي�ص  يقول  �أف�س�ص،  �أهل  �إلى  ر�سالته  في 

�لم�سيح« )�أف 20/4(. يجب �أّل نكتفي فقط ب�سماع تعاليم �لرّب فح�سب، �أو بتالوة كلماته 

ا، �أي �أن نغو�ص 
ًّ
ف عليه �سخ�سي

ّ
�لمقّد�سة �أو حفظها عن ظهر قلب، بل من �لو�جب �أن نتعر

ته. �لم�سيح، في �لحقيقة، 
ّ
ه وجماله لكي ينقلنا هو �إلى �ألوهي

ّ
ته في �سر

ّ
ونتعّمق �أكثر في �إن�ساني

د معّلم للمبادئ �لجميلة، �أو و�حًد� من كبار �لفال�سفة، بل هو، قبل كّل �سيء، 
ّ
لي�ص مجر

ف على 
ّ
�ل�سديق ل بل �لأخ. �ل�سوؤ�ل �لذي يتبادر �إلى �أذهاننا: كيف يمكن لالإن�سان �أن يتعر

ب 
ّ
ة �لدوؤوبة للتقر

ّ
�لم�سيح �إذ� كان بعيًد� عنه؟ فقط �لعالقة �لحميمة معه، و�لمحاولة �ليومي

منه ت�سمحان لنا باكت�ساف هويّة ي�سوع �لم�سيح كما �كت�سفها من قبلنا �لقّدي�سون جميعهم، 

وه ل بل �أُغرمو� به حّتى ن�سيان �لذ�ت، حّتى �لموت و��ستعذ�ب �ل�ست�سهاد.
ّ
فاأحب

�أجل  من  و�لإر�دة.  بالفكر  و�لم�ساركة  �لتقارب  تعني  ي�سوع  �لرّب  مع  �ل�سد�قة 

�لكثير  �إلى  �لإن�سان  يحتاج  �لرّب،  مع  �لفكريّة  �لم�ساركة  من  �لحالة  هذه  �إلى  �لو�سول 

ا 
ًّ
� عقلي

ً
�أمر من �لتمارين و�لتدريب )�أنظر فل 2/2 �� 5(. هذه �لم�ساركة �لفكريّة لي�ست 

�أ�سلوب  مبا�سرة على  يوؤثّر  مّما  و�لإر�دة،  و�لأحا�سي�ص  بال�سعور  م�ساركة  بل هي  فقط، 

ة، �أن ن�سغي �إليه 
ّ
�لحياة و�لعمل. هذ� يعني �أنّه من �ل�سرورّي معرفة ي�سوع معرفة �سخ�سي

�لقّدي�سون في  �لقّدي�سون وكما فعل ويفعل  �لر�سل  ونعي�ص معه ونمكث معه كما فعل 

كّل زمان ومكان. هوؤلء �لب�سر �سكنو� ولزمو� �لرّب طيلة �أيّام حياتهم، حّتى �سار ل�سان 

« )غل 
ّ
حالهم �سدى ل�سرخة �لقّدي�ص بول�ص: »فما �أنا �أحيا بعد ذلك، بل �لم�سيح يحيا في

.)20/2
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2

1 ــ  بندكتو�ص �ل�ساد�ص ع�سر )بابا(، تعليم م�صيحّي عاّم، في 15 ت�سرين �لثاني 2006، قاعة بول�ص �ل�ساد�ص، 

�لفاتيكان.

Saint Basile Le Grand, Les commandements et le commandement, POC �� 2

 ،
ّ
 �لف�سحي

ّ
�إّن �لروح �لقد�ص �ل�ساكن فينا ي�ساعدنا على �إيجاد �لم�سيح وفهم �ل�سر

د عن �أمور هذه �لأر�ص �سهاًل في 
ّ
ة. عندئذ ي�سبح �لتجر

ّ
 للحياة �لحقيقي

ً
مّما يعطي معنى

ا �أن يَ�سكت عن هذ�  �سبيل ربح �لم�سيح، كنز �لحياة. لذلك لم ي�ستطع �لقّدي�ص بول�ص �أي�سً

�لتغيير �لجذرّي في حياته، فقال: »ما كان في كّل ذلك ربح لي عددته خ�سر�نًا من �أجل 

�لم�سيح، بل �أعّد كّل �سيء خ�سر�نًا من �أجل �لمعرفة �ل�سامية، معرفة ي�سوع �لم�سيح ربّي. 

من �أجله خ�سرت كّل �سيء وعددت كّل �سيء نفاية لأربح �لم�سيح« )فل 7/3 �� 8(.

ة في �لمرتبة �لأولى: »ثمار �لروح 
ّ
يعّدد �لقّدي�ص بول�ص ثمار �لروح و��سًعا �لمحب

ة و�لفرح و�ل�سالم... �إلخ« )غل 22/5(. �إّن �لروح �لقد�ص يحّثنا لكي نن�سج 
ّ
�إنّما هي �لمحب

للروح  �لمجال  �أف�سحنا  �لآخر  فيها  �أحببنا  ة 
ّ
مر كّل  بحيث  �لب�سر.  مع جميع  ة 

ّ
محب عالقة 

.
)1(

تنا
ّ
ر عن ذ�ته ويكّمل هو ما نق�ص من محب

ّ
�ل�ساكن فينا �أن يتفاعل ويعب

لكّن  ة و�ل�سر�عات و�لخالفات. 
ّ
�لع�سبي �إلى  ينجرف  �أن  �لإن�سان  �ل�سهل على  من 

د�ئًما دعوة  �لإنجيل كانت  �لوفاق و�لتّفاق. لذلك فدعوة  فينا هو روح  �ل�ساكن  �لروح 

لالتّفاق و�لوحدة مع �هلل ومع �لقريب. وقد عّلمنا �آباء �لكني�سة �أّن �ل�سريعة كّلها تجد كمالها 

.
)2(

ة
ّ
فقط بالمحب

ة تولّد �لإ�سالح �لأخوّي 
ّ
ة تتطّلب �سجاعة. هذه �لمحب

ّ
ة �لم�سيحي

ّ
في �لو�قع �إّن �لمحب

ًد� نقائ�سه. �لن�سح �لأخوّي 
ّ
ًد� ذ�ته �أو يدرك جي

ّ
�لذي هو من ثمار �لرحمة. فال �أحد يرى جي

ة، لأّن من خالله �لو�حد ي�سند ويكّمل �لآخر، لكي ي�ساعد �لإخوة بع�سهم 
ّ
ي�سبح عمل محب

ا ليرو� ذو�تهم بطريقة �أف�سل وتكون لديهم �سجاعة �لتغيير بود�عة. بع�سً

اإعطاء ثمار الروح القد�س
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ا كَرًما. من �لحكمة و�لف�سيلة �أن ل يتعّلق قلُب �لإن�سان بخير�ت  ة تتطّلب �أي�سً
ّ
�لمحب

�لذي   
ّ
�لحقيقي �لكنز  بينما  ة. 

ّ
نهاية حتمي له  باطل، وكّل �سيء  �لعالم، لأّن كّل �سيء  هذ� 

�لم�سيح قد  �لعلى حيث  �لتي في   هو موجود »في �لأمور 
ّ
�لم�سيحي �إليه  �أن ي�سعى  يجب 

جل�ص عن يمين �هلل« )كول 1/3(.

»�هلل يحّب �لمعطي �لمتهّلل« )2كور 7/9(. »�إفرحو� بالرّب د�ئًما و�أقول �فرحو�، لأّن 

�لرّب قريب« )فل 4/4 �� 5(. هنا يمكننا �أن نفهم لماذ� يتهّلل ويفرح �لقّدي�سون رغم �لآلم 

هذ�  وم�سدر  د�خلهم،  من  ينبع  فرًحا  يعي�سون  كانو�  فالقّدي�سون  بها.  يمّرون  �لتي  و�لمحن 

�لفرح لي�ست �لعذ�بات بحّد ذ�تها، بل لأّن �لمحبوب قريب منهم �أكثر من ذو�تهم ولأّن �لمحّبة 

�لإلهّية �لتي هي �أكبر ِنعم حياتهم قد �ن�سكبت في قلوبهم. �إذ� ُقّدر لأّي �إن�سان �أن يكون مع 

�لحبيب �لمع�سوق، فهو �سي�سعر بالفرح من �أعماق قلبه بالرغم من �لألم �أو �ل�سعوبات �لتي 

يتعّر�ص لها. لذلك �سرخ �لر�سول بول�ص: »�إفرحو�«، لأن �لرّب قريب من كّل و�حد منكم.

�ص 
ّ
هذ� �لإ�سر�ر على �لفرح ينتج ثباتًا في عمل �لخير. بالرغم من �أّن �لخير قد يتعر

�لنهاية ي�سّع نوًر� وخ�سوبة و�سالًما. »من  �أنّه في  �إّل  �لتفّهم و�لمعار�سة،  للكثير من عدم 

زرع للروح ح�سد من �لروح �لحياة �لأبديّة. فلنعمل �لخير ول نمّل، فنح�سد في �لأو�ن 

�إن لم نكّل« )غل 8/6 �� 9(.

. من يعي�ص هذ� 
ّ
من �أهّم ثمار �لروح �لذي يختبره �لقّدي�سون هو �ل�سالم �لد�خلي

لذلك  �لآخرين.  ومع  �لعالم  في  �سالم  �سانع  يكون  �أن  وحده  ي�ستطيع   
ّ
�لد�خلي �ل�سالم 

طّوب �لم�سيح �سانعي �ل�سالم قبل �أن تطّوبهم �لكني�سة: »طوبى ل�سانعي �ل�سالم فاإنّهم �أبناء 

�هلل يدعون« )مت 9/5(.

�هلل  �لأر�ص. ملكوت  �أن يحّقق ملكوت �هلل على   
ّ
�لم�سيحي ي�ستطيع  �لثمار  بهذه 

ن 
ّ
17/14(. من تمر �لقد�ص« )رو  بالروح  �لقّدي�ص بول�ص: »عدل و�سالم وفرح  بح�سب 

على زرع هذه �لثمار في حياته على �لأر�ص، �سوف يكون قّدي�ًسا من �أبناء �لملكوت.
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1 ــ بندكتو�ص �ل�ساد�ص ع�سر )بابا(، عظة 28 �أيّار 2006، �لفاتيكان.

2 ــ �أف�ص 2: 12

و�لرجاء  �لإيمان  �ل�سماء:  �إلى  �لأر�ص  من  معه  �لإن�سان  ينقلها  فقط  �أ�سياء  ثالثة 

ة، على حّد تعبير �لقّدي�ص بول�ص )1كور 13/13(.
ّ
و�لمحب

اأ ــ الإيمان

�إّن �هلل وهب �لإن�سان روَح فهم وحكمة لكي يجعله يعي �إلى �أّي رجاء دعاه، و�أّي 

كنز عظيم يحويه مير�ث �لقّدي�سين، و�أّي قدرة عجيبة �أظهرها �هلل للموؤمنين به بالم�سيح 

)�أنظر �أف 17/1 �� 20(. »�لإيمان يعني �ل�ست�سالم بين يدي �هلل، و�أن ن�سع ثقتنا �لكاملة 

وفادينا  بخالقنا  تربطنا   � �إن�ساء عالقة حميمة جدًّ يعني  �لإيمان  لنا.  يعّده  �لذي  بالم�ستقبل 

.
)1(

بو��سطة �لروح �لقد�ص، ونجعل من هذ� �لرباط �أ�سا�ًسا لكّل حياتنا«

و�ل�سد�ئد  �ل�سعوبات  في  وحدنا  �أبًد�  نُترك  لن  �أنّنا  من  و�ثقين  نكون  �أن  علينا 

�ص لها، و�أنّنا لن ن�سقط �أبًد� من بين يدي �لرّب، لأّن �لإيمان يقول 
ّ
و�لمحن �لتي قد نتعر

لنا �إّن �ليدين �للتين �سنعتانا �ستر�فقنا طو�ل �أيّام حياتنا. يوؤّكد �لقّدي�ص بول�ص �أّن هذ� �لأمر 

� �لذي بد�أه �هلل فينا �سوف يو�سله �إلى تمام كماله )فل 6/1(. �لر�عي �ل�سالح  �لح�سن جدًّ

يعمل في �لنفو�ص �لموؤمنة به من خالل نعمته. لذلك قال للقّدي�ص بول�ص: »تكفيك نعمتي« 

�لإيمان  �أن توقظ  ة كفيلة 
ّ
�لإلهي �لنعمة  قّدي�سيه. هذه  رها لكّل 

ّ
9/12( ، وهو يكر )2كور 

لدى �لقّدي�ص وتحّثه على �لبحث �لمتو��سل للو�سول �إلى عمق وجوهر �لحياة �لمتفائلة 

�لأحلك  �للحظات  في  �لقّدي�سين  حياة  في  تجّلى  �لإيمان  هذ�  ة. 
ّ
�للهي ة 

ّ
�لمحب بانت�سار 

�أثناء جهادهم، ولذلك  باأّن �هلل لم يغب لحظة  �أنّهم ي�سهدون  �إّل  و�لأ�سعب من حياتهم، 

�نت�سرو� بح�سوره �لرهيب.

اإكت�شاب الف�شائل الإلهّية الثالث: الإيمان والرجاء والمحّبة3
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ب ــ الرجاء

�لم�سيح، كانو� كمن  فو� على 
ّ
يتعر �أن  قبل  �أف�س�ص  �أهل  �أّن  بول�ص  �لقّدي�ص  يخبرنا 

زة 
ّ
. �لرجاء هو �لعالمة �لممي

)1(

ل رجاء لهم، لأنّهم كانو� يعي�سون في �لعالم من دون �هلل

من  هناك  ينتظرهم  وما  �لفردو�ص  نحو  �لطريق  يعرفون  �أ�سبحو�  به  لأنّهم  ين، 
ّ
للم�سيحي

�سعادة. هذ� ل يعني �أنّهم يعرفون بالتفا�سيل ما ينتظرهم، لأّن هذ� �لأمر لم تره عين قّط 

حياتهم  �أّن  يعرفون  لكّنهم   ،)9/2 )2كور  ب�سر  بال  على  يخطر  ولم  �أذن  به  ت�سمع  ولم 

ا  لن تنتهي في �لعدم. فعندما ي�سبح �لم�ستقبل موؤّكًد� كحقيقة و�قعة، ي�سبح �لحا�سر �أي�سً

و��سًحا. م�ستقبل �لقّدي�سين �نطلق من حا�سرهم، فعا�سو� كّل لحظة على رجاء و�أمل هذ� 

�لم�ستقبل �لآتي.

لذلك �سعى �لقّدي�سون لكي يعّززو� ويبنو� �لرجاء لدى �لنا�ص �لذين ل رجاء لهم. 

ين نحو �لم�ستقبل، مع تعميق جذوره في حدث عظيم ح�سل 
ّ
وقد وّجهو� رجاء �لم�سيحي

في �لما�سي، �أي عندما حّل ملء �لزمان وجاء �بن �هلل مولوًد� من �مر�أة )غل 4/4(.

ج ــ المحّبة

ة هي �لتي دفعت بالآب لإر�سال �بنه �لوحيد �إلى �لعالم. هذ� �لبن �أتى وقّدم 
ّ
�لمحب

في  �لقد�ص  �لروح  �سكبها  قد  نف�سها  ة 
ّ
�لمحب هذه  �أجلنا.  من  �ل�سليب  على  للموت  ذ�ته 

قلب �لقّدي�سين، فحّققو� دعوة معموديتهم. كّل معّمد، في �لحقيقة، هو كالغ�سن �لمّتحد 

بالكرمة، ي�ستطيع �أن ي�سارك في ر�سالة �لم�سيح. هذه �لر�سالة هي �لإعالن لجميع �لب�سر باأّن 

ة«، وب�سفته هذه، يريد خال�ص �لعالم.
ّ
»�هلل محب

ولو  �أمو�لي،  كّل  وّزعت  »لو  ب�سيطة:  تقويّة  �أفعال  د 
ّ
مجر من  �أكثر  هي  ة 

ّ
�لمحب

ة، ل �أنتفع �سيئًا« )1كور 3/13(. �لممار�سات 
ّ
 �لمحب

ّ
حرق، ولم تكن في

ُ
�أ�سلمت ج�سدي لي

 مع 
ّ
ة تتغّذى فقط من �للقاء �ليومي

ّ
ة لالإن�سان، هذه �لمحب

ّ
كها محب

ّ
تبقى عقيمة �إن لم تحر

ة بحاجات و�آلم �لآخر ت�سبح بذًل للذ�ت، لكي ل يجرح �لعطاء 
ّ
�لم�سيح. �لم�ساركة �لفعلي
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م�ساعر �لآخر، فعلى محّب �لم�سيح �أن ل يكتفي باعطاء �سيء مما يملك بل باإعطاء ذ�ته، 

ا في عطائهم للفقر�ء و�لم�ساكين.
ًّ
لذلك كان �لقّدي�سون حا�سرين �سخ�سي

مجتمعنا �ليوم هو باأم�ّص �لحاجة لهذه �لر�سالة �لجوهريّة، �لمتج�ّسدة في �لم�سيح 

ة«. كّل �سيء يجب �أن ينطلق من هنا، وعلى كّل �سيء �أن يعود 
ّ
ي�سوع، �أعني بها: »�هلل محب

ة، ل �أنتفع �سيئًا«. 
ّ
 �لمحب

ّ
ة هي �لبد�ية و�لنهاية لكّل نهج قد��سة، »�إن لم تكن في

ّ
�إلى هنا. �لمحب

ة، وبف�سلها وحدها ي�ستطيعون 
ّ
ون يفقدون معنى وقيمة وجودهم من دون �لمحب

ّ
�لم�سيحي

ّي.
ّ
�أن يبنو� ج�سد �لم�سيح �ل�سر

�لإن�سان يحتاج �إلى حّب من دون �سروط، �إنّه يحتاج �إلى هذه �لقّوة �لتي تجعله يقول: 

»ل موت ل حياة، ل مالئكة ول �سياد�ت، ل حا�سر ول م�ستقبل، ل قدرة، ل علو ول عمق، 

ول �أيّة خليقة �أخرى يمكنها �أن تف�سلني عن محّبة �هلل �لتي هي في �لم�سيح ي�سوع ربّي« )رو 

38/8 �� 39(. عندما يح�سل �لإن�سان على هذ� �لنوع من �لمحّبة، عندها فقط ي�سبح قّدي�ًسا.

�أن  �ل�سروري  لي�ص من  �لقد��سة،  و�ل�سير في طريق  لالإن�سان  �هلل  للرّد على دعوة 

يكون �لإن�سان كاماًل وقّدي�ًسا منذ �لبد�ية. �إنّها م�سيرة تبد�أ من �لإن�سان �ل�سعيف لتنتهي بعد 

نحو  عائًقا  يقفا  �أّل  �لب�سريّة يجب  و�لمحدوديّة  �ل�سعف  �لم�سيح...  قامة  �إلى ملء  �لجهد 

�إلى نعمة �لم�سيح �لمخّل�سة. هذ�  �أن يعي �لإن�سان ب�سببهما حاجته �لما�ّسة  �لقد��سة، �سرط 

ا ما �ختبره �لقّدي�ص بول�ص، فعلى �سالته �لحاّرة باأن ينّجيه  هو �ختبار �لقّدي�سين، وهذ� �أي�سً

�لرّب من �سفعات �ل�سيطان �لموؤلمة يجيبه �لم�سيح: »تكفيك نعمتي؛ �إّن قّوتي في �ل�سعف 

تكمل« )2كور 9/12(.

تظهر  لكي  باأوهاني،  �إًذ�  �أفتخر  »�إنّي  قائاًل:  هذ�  �لرّب  قر�ر  على  بول�ص  يجاوب 

 قّوة �لم�سيح« )2كور 7/12 �� 9(. على طريق بول�ص �سار جميع �لقّدي�سين، معترفين 
ّ
في

خاتمة: النتيجة تقدي�س العالم وقدا�شة ال�شخ�س



23

ب�سعفهم من �أعماق قلبهم، ومدى محدوديّة قّوتهم، ومدى �لآلم �لتي عليهم �أن يعانونها، 

�لتي وحدها  بقدرته  ثقتهم  كّل  و��سعين  �لرّب،  من  قربًا  �أكثر  يكونو�  �أن  �أجل  من  فقط 

�إلى قّوة حياة. بف�سل هذه �لقّوة يقّد�سون �لعالم كّله باأنفا�سهم  �ستكّمل �سعفهم وتحّوله 

�لطاهرة ويغلبون �ل�سيطان.

بالم�سيح لم يعد �لقّدي�سون ي�سعرون �أنّهم غرباء �أو �سيوًفا عليه، بل �أ�سبحو� مو�طني 

�لمالئكة و�أهل بيت �هلل، فنَمو� كهياكل مقّد�سة �أهل ل�سكنى �لرّب �لإله )�أنظر �أف 19/2 

نو�حي ومتطلبات  بكّل  يلتزمون  بالم�سيح جعلتهم  �لمّتحدة  �ل�سامية  �لحالة  �� 22(. هذه 

ة. هكذ� تحّولو� بالفعل ليكونو�: �سورة �هلل، كائنات مخلوقة ليكونو� »مر�آة« 
ّ
�لحياة �لم�سيحي

 
ّ
�إيمانهم �لم�سيحي  على �لأر�ص. لذلك لم يعي�سو� 

ّ
من خاللها يعك�ص �لرّب نوره �لإلهي

بح�سب �لحرف، �أي لم يكن �لكتاب �لمقّد�ص بالن�سبة �إليهم حرًفا ي�سعب تحقيقه، �أو كالًما 

ليحّلقو� ويّتحدو�  �لحا�سرة،  �لحرف و�لوقائع  ا، بل تخّطو� 
ًّ
يجب تحليله ومناق�سته عقلي

.
ّ
بالم�سيح كلمة �هلل �لحي

، في �لو�قع، هو م�سروع قّدي�ص بف�سل �لمعموديّة �لتي وّحدته بي�سوع 
ّ
كّل م�سيحي

»كّل  �أكثر:  يوم  كّل  به  ه 
ّ
يت�سب �أن  نف�سه  �لوقت  في  عليه  لكن   .

ّ
�لف�سحي ه 

ّ
وب�سر �لم�سيح 

نكون  �أن   .)4/1 )�أف  �لرّب«  عيني  �أمام  ة 
ّ
بالمحب ومطّهًر�  قّدي�ًسا  ليكون  مدعّو   

ّ
م�سيحي

ي�سوع  بالتبني، بف�سل  بالكامل ما نحن عليه من �سمّو كاأبناء هلل  �أن نحّقق  قّدي�سين يعني 

�لم�سيح ربّنا )رو 14/8�� 17(.
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المكّرم الأب اأبو مراد والتعليم الم�سيحّي

�لذكر  ب 
ّ
�لطي تعالى  لرحمته  �نتقل  قد  كان   1886 �سنة  �لثاني  ت�سرين   18 »في 

ة ردًحا من �لزمان مترّملة )�أي 
ّ
ثاو�سو�سيو�ص قيومجي مطر�ن �سيد�، وبقيَت هذه �لأبر�سي

بال ر�ٍع(. وقد �سعى غبطة �لبطريرك غريغوريو�ص �لأّول ]يو�سف[ في تر�سيح ثالثة من 

�فر�د  لكن  لون[.  يف�سّ َمن  على  ]و�لوقوف  �لأبر�سية  ��سو�ت  �خذ  لأجل  �لكهنة  �أفا�سل 

ة عموًما طلبو� باتفاق من غبطته وم�سف �لأ�ساقفة نقل �لمطر�ن با�سيليو�ص حجار 
ّ
�لأبر�سي

مّدة. وكان  بعد  ذلّلت  قد  �أنها  �إل  �لطلب �سعوبة كلية  ا عليهم. فالقى هذ� 
ًّ
�سرعي ��سقًفا 

ة 
ّ
�بر�سي �إلى  نقله  تم  �إذ  �سنة...  �ست ع�سرة  �بر�سية حور�ن  �سا�ص  قد  با�سيليو�ص  �لمطر�ن 

ا عليها وذلك في 16 حزير�ن 1887 من بعد ر�سى ]�لبطريرك[
ًّ
�سيد� ليكون ر�عيًا �سرعي

�لمغبوط ومو�فقة �لكر�سي �لر�سولي على نقله هذ�...

»وما ��ستقر في كر�سي �أبر�سيته هذه حّتى �بتد�أ يدر�ص �أحو�لها وينظر في �حتياجاتها. 

و�أول عمل �أجر�ه هو �أنه �فتتح �لمدر�سة �لأ�سقفية ب�سيد� بالقرب من �لكني�سة وعزز �ساأنها 

فامتالأت من تالمذة �لطائفة و�سو�هم حّتى �نها في مدة وجيزة نالت من �لنجاح بالف�سيلة 

�لأبر�سّية  وكامل  �لقمر  دير  في  �لمد�ر�ص  عّمم  حّتى  يلبث  لم  و�فًر�...ثم  ق�سًطا  و�لعلوم 

ترجمة الطيب الآثار المطران  )نقول عوده:  �لأولى«  �لرعائية  �لزيارة  قر�ياها  وقد ز�ر 

با�شيليو�س حجار، مطبعة �لقّدي�ص بول�ص في حري�سا، بال تاريخ، �ص 13 �� 15(.

بقلم الأب فايز فريجات المخلّ�صي
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للبروت�ستنت  مدر�سة  بل  �لقمر.  دير  في  مدر�سة  �لكاثوليك  للروم  يكن  »لم  �إًذ� 

ومدر�سة للمو�رنة... وقد �سعب على �لمرحوم �لمطر�ن با�سيليو�ص حجار �أن ل يكون 

�لمثلث  ر�أى  ولما  �لنطو�ص...  من  بالقرب  مدر�سة  ففتح  طائفته.  لأبناء  مدر�سة  عنده 

�لرحمات �لمطر�ن با�سيليو�ص حجار �قبال �لتالمذة من جميع �لطو�ئف على مدر�سته هذه 

قد �سعى �سعيًا حثيثًا بم�سترى د�ر بطر�ص كر�مه �ساعر �لمرحوم �لأمير ب�سير �ل�سهابي. وقد 

تّم له ذلك في �لعام نف�سه وقد �سمعت باأنه ��ستر�ها ب�ستين �لف غر�ص... ففتحها في نف�ص 

)�لخوري  باهًر�«  �لتالمذة نجاًحا  �لمخّل�ص... فنجح  �لخو�رنة من دير  لها  �ل�سنة وجلب 

بول�ص �لخوري ب. م. في مذّكر�ته �لتي َعْنونها الروزنامة اليومّية لدير النبي اليا�س 

في ر�شمّيا، وقد �بتد�أها »من �سهر ت�سرين �لول �سنة 1934«، و»�أوقفها لمكتبة مدر�سة دير 

ة، 496 �� 497(. 
ّ
�لمخل�ص �لخطية« �سنة 1948، وهي �لآن في محفوظات �لرهباني

�زد�د  �لقمر  دير  في  �لمطر�ن«  »مدر�سة  �سهَدْته  �لذي  �لباهر«  »�لنجاح  هذ�  ب�سبب 

عدد طاّلبها، فم�ّست �لحاجة �إلى زيادة عدد معّلميها. وكان �لأب ب�سارة �أبو مر�د قد �نتقل 

ين ويرعاهم 
ّ
�لإكليريكي يناظر تالميذها  14 �سنة  �لمخّل�ص، حيث ق�سى  من مدر�سة دير 

�أو  �أّي و�جب  د و�ل�سالة ل ي�سرفه عنهما 
ّ
غ للتعب

ّ
�إلى دير �لمخّل�ص حيث تفر ويعّلمهم، 

تقديرهم  لعظم  وكانو�،  �لأمر،  �لم�سوؤولون  وتد�ول  �إليه.  �لأنظار  فاتّجهت  �آخر.  عمل 

لف�سيلته، يخ�سون �أن يظلموه باإ�سد�رهم �أو�مر له على طرف نقي�ص من َميله �ل�سديد �إلى 

�لت�ساور  �لعالم و�لنا�ص. فبعد  �لتاأّمل ومناجاة �هلل بعيًد� عن  �إلى حياة  �لختالء و�لنقطاع 

�لقمر[ ر�سالة  دير  في  �لمدر�سة  ]رئي�ص  اغ 
ّ
�سب �ثنا�سيو�ص  �لب  �ليه  »كتب  �لنب�ص  وج�ّص 

لطيفة بتاريخ 25 ت�سرين �لأول 1891... يلتم�ص بها منه بحب ورجاء �لح�سور �إلى دير 

�هلل  �لجر من  بذلك بجميل  �لأ�سقفية ويرغبه  �لمدر�سة  في  �ل�سغار  �لولد  ليعلم  �لقمر 

و�إر�ساء خاطره بما يحب ويرغب بممار�سة �لعبادة و�ل�سلو�ت. ويخبره بطلب �لمطر�ن 

]حجار �لز�ئر �لر�سولي[ له من �لأب �لعام...

انتقال الأب ب�شارة اإلى دير القمر
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»وما طال �لأمر حّتى �وعز �لمطر�ن �إلى �لرئي�ص �لعاّم �لخوري غريغوريو�ص نعمة 

�أن ير�سل �لأب ب�سارة باأمر �لطاعة �إلى دير �لقمر معلًما في �لمدر�سة. فكتب له �لأب �لعاّم 

فا�ستلم  �إلى محله.  و�ل�سفر  باإتمامه  بيده و�سّجعه ورّغبه  �ليه  �لقانوني و�سلمه  �لطاعة  �أمر 

ل يد �لب �لعام. وما قال له كلمة �سوى قوله: �مركم.
ّ
له وقب

ّ
�لأب ب�سارة �مر �لطاعة وقب

»وثاني يوم بعد �سالة �لفر�ص و�لقد��ص �سافر �إلى دير �لقمر« )�لخوري ق�سطنطين 

: �شيرة الأب البار ب�شارة ابي مراد المخّل�شي، ط2، 1997، �ص 71(.
ّ
�لبا�سا �لمخّل�سي

ا 
ًّ
�إلى دير �لقمر فاتحة عهد جديد في حياته �لطويلة ن�سبي �نتقال �لأب ب�سارة  كان 

)77 �سنة(.

في دير �لقمر»�أخذ ]�لأب ب�سارة[ في �أول �لأمر يعلم �لولد �ل�سغار مبادىء �لقر�ءة 

�لعربية و�لفرن�ساوية ]كما كان يفعل في مدر�سة دير �لمخّل�ص[ ومبادىء �لتعليم �لم�سيحي 

وبع�ص �ل�سلو�ت ب�سبٍر وطول �أناٍة. بل كان فرًحا جذًل بذلك لتمام �مر �لطاعة ومر�ساة 

ويرثو�  عبادته  ويعبدوه حّق  يعرفوه  حّتى  �هلل  نحو  و�جباتهم  �ل�سغار  �لولد  بتعليم  �هلل 

�سعادته �جر عبادتهم له« )با�سا: �لمرجع �لمذكور �أعاله، �ص 72(.

�لذين  �أحد  �ل�سدد خّطها  هذ�  في   � ثمينة جدًّ �سهادة  و�كت�سفنا  �لحّظ  �أ�سعدنا  وقد 

 �بن دير �لقمر )�لمولود 
ّ
در�سو� على �لأب ب�سارة، وهو �لأب بول�ص �لخوري �لمخّل�سي

�سنة 1883 و�لمتوفَّى �سنة 1951(؛ فقد كتب في مذّكر�ته يقول عن �أيّام حد�ثته:

�لم�سيحي  و�لتعليم  بالفرن�سية،  �لب�سيطة  �لقر�ءة  ا 
ًّ
يومي يعلمنا  ب�سارة[  ]�لأب  »كان 

مدر�سة  �ل�سبر  بفارغ  ينتظرون  �لم�سيحي  �لتعليم  في  وكان زمالئي  �لأ�سبوع.  في  مرتين 

�لتعليم �لم�سيحي، لأن �لب ب�سارة رحمه �هلل كان ي�سرح لنا �لتعليم بب�ساطة كلية فيجعل 

في قلوب �لجميع تاأثيًر� ل يو�سف. ففي �حد �ليام بعد �أن �سرح لنا �لمثولة، بد�أ يق�ص 

الأب ب�شارة والتعليم الم�شيحّي
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علينا ق�سة يو�سف �بن يعقوب وكيف بيع من �خوته �إلى �لإ�سماعيليين ب�سفرهم �إلى م�سر 

�لخ �لخ ثم طبق �لق�سة على بيع ي�سوع �لم�سيح من يهوذ� �ل�سخريوطي �لخ �لخ مما كان 

له وقع كبير وتاأثير عظيم في قلوبنا جميًعا. وعندئذ قد �لتفتُّ �إلى رفيقي وزميلي �أنطون 

و�أنا  فاأجابني:  ر�هبا.  �لمخل�ص لأعمل  دير  �إلى  �ذهب  �ن  �أريد  �نا  �لنجار وقلت:  فار�ص 

كذلك...« )�لمرجع �لمذكور �سابًقا، �ص 495(. وفي �لو�قع ر�سخت هذه �لفكرة في قلب 

�إلى دير �لمخل�ص �سنة   بول�ص وظّلت تعمل فيه حّتى حّققها بعد كم �سنة: ذهب 
ّ
�ل�سبي

1897 وترّهب فيه، و�رت�سم كاهنًا في 2 ني�سان 1905.

 عن طريقة �لأب ب�سارة في 
ّ
هذه �ل�سهادة �لبديعة يزيدها �إي�ساًحا وقّوة َمثٌَل و�قعي

 وتاأثيرها �لبليغ في �لم�ستمعين و�لفائدة �لعظيمة �لتي 
ّ
�إلقاء �أحد درو�ص �لتعليم �لم�سيحي

�أف�سل مدخل للحديث في  ة ت�سوى كنًز� ل يفنى(، ت�سّكل 
ّ
ة كهنوتي

ّ
�أنتجتها )دعوة رهباني

هذ� �لمو�سوع �لخطير.

لكن نظًر� �إلى تركيزنا على �لأب ب�سارة �أبي مر�د في هذ� �لباب، ل بّد من تقديم 

ثالث �إ�سار�ت:

بعد  تالزمه حّتى  « ظّلت 
ّ
�لم�سيحي للـ»تعليم  �سديدة  ة 

ّ
بمحب �هلل  �إمتاز خادم  �أوًل: 

خه وتلميذه �لأب ق�سطنطين با�سا، في  �نتهائه من در��سة �لفل�سفة و�لالهوت؛ فقد ذكر موؤرِّ

معر�ص كالمه عّما در�سه �لأب ب�سارة وهو فتى في حو�لي �لعا�سرة من عمره في مدر�سة 

ا مخت�سر �لتعليم �لم�سيحي برغبة بقيت ر��سخة في نف�سه �إلى  ة في زحلة: »وتعلَّم �ي�سً
ّ
�لرعي

ما بعد در�سه �لالهوت �لدبي و�لنظري و�لفل�سفة. فكان كثيًر� ما يرغب �لينا ونحن تالمذة 

�ن نتلو هذ� �لتعليم على �سماعه في كّل فر�سة منا�سبة« )�لمرجع ذ�ته، �ص 18(.

ينا مزيًد� من �لدّقة في �لكالم توّجب علينا �لقول �إّن �لأب ب�سارة كان 
ّ
ثانيًا: �إذ� تحر

ة علًما وعماًل. ودليلنا 
ّ
�لم�سيحي �لتن�سئة  �لتعّلم عموًما، ويرّكز على �سرورة  ة 

ّ
�أهّمي يدرك 

على هذ� �أنّه، على ب�ساطته وم�سكنته، ما كاد ينتهي من بناء كني�سة لأبناء رعاياه �لكثيرة في 
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و�دي بمحليه، قرب دير �لقمر، حّتى �أن�ساأ بجو�رها لجهة �ل�ّسرق »مدر�سة لتعليم �لولد 

يقوم  وكان  بنفقتها.  قام  �لم�سيحي  و�لتعليم  و�لح�ساب  و�لكتابة  �لقر�ءة  مبادىء  �ل�سغار 

عاد  �لحرب  نهاية  وبعد  �لمدر�سة.  فاأقفلت  �لعامة  �لحرب  وقعت  �أن  �إلى  �لمعلم،  باأجرة 

ففتحها على نفقته �إلى �ن خرج من دير �لقمر و�نتقل �إلى �سيد� �سنة 1922. وكان يوّزع 

�أهالي  كان  وما  �لكتب.  بع�ص  عد�  وم�سابح  و�سلبانًا  �سوًر�  جو�ئز  بر�سم  �لولد  على 

�لولد يعرفون بذلك ول من �أين ياأتيه �لمال لذلك« )با�سا: �لمرجع ذ�ته، �ص 97(. فما 

�أعظم �قتد�ر رجال �هلل!

ثالثًا و�أخيًر�: في ر�سالة بعث بها بول�ص �لخوري عاز�ر، �أحد �لمعّلمين في مدر�سة 

»كان  يلي:  ما  ب�سارة  �لأب  عن  روى  منه،  طلب  عن  با�سا،  �لأب  �إلى  هذه،  �لّدير  و�دي 

� نحو �ل�سغار تالمذة �لمدر�سة وكان د�ئًما بعد �لقّد��ص ي�ساألهم ��سئلة بالتعليم  حنونًا جدًّ

ا بالتعليم �لم�سيحي« )با�سا: �لمرجع  �لم�سيحي ويو�سيني غالبًا بالجتهاد عليهم وخ�سو�سً

ذ�ته، �ص 260(.

ل�سنا هنا في معر�ص �لتاريخ لأجل �لتاريخ، بل نحن نرى في �لتاريخ مدر�سة حياة 

ة على وقائع ثابتة ل يُغِفل �لإفادة منها �إّل كّل جاهل �أحمق. وعليه 
ّ
تعلِّم مثائل وحقائق مبني

 لأولدنا، 
ّ
ننطلق مّما قّدمنا في �ل�سفحات �ل�سابقة للتركيز على �سرورة �لتعليم �لم�سيحي

ة ل�سبيبتنا، و��سعين ن�سب �أعيننا �لأب ب�سارة مثاًل لنا في هذ� �لمجال.
ّ
و�لثقافة �لديني

بال  لأجلهم  ون�سّحي   � جدًّ �أولدنا  نحّب  هلل،  �لحمد  نز�ل،  ل  �ل�سرق  في  نحن 

ب و�للبا�ص 
ّ
ح�ساب: نحرم �أنف�سنا عند �ل�سرورة، ونتعب فوق �لحّد لنقّدم لهم �لغذ�ء �لطي

�لح�سن ونوؤّمن لهم من �لعلم �أف�سله في �أرقى �لمد�ر�ص و�لجامعات )و�أغالها طبًعا(. وهذ� 

�أمر حميد، قد حمدنا ونحمد �هلل عليه. لكن على �لأهل �أن يعلمو� حّق �لعلم �أّن و�جبهم 

نحن والتعليم الم�شيحّي
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ة 
ّ
 �لذي �سوف يحا�سبهم �هلل عليه هو �أن يربّو� �أولدهم �لتربية �لم�سيحي

ّ
�لأّول و�لأ�سا�سي

وفوق  هّم  كّل  ومع  هّم  كّل  قبل  هّمهم  �أخالقهم،  على  �ل�سهر  كّل  وي�سهرو�  �ل�سالحة، 

كّل هّم �أن يو�سلوهم جميًعا �إلى �ل�سماء. ول يمكنني �أن �أفهم كيف يجاهد �أهٌل موؤمنون 

كون �ساكنًا وهم 
ّ
لي�ستحّقو� �ل�سعادة �لأبديّة ورغًما عن ذلك يقفون مكتوفي �لأيدي ل يحر

يرون �أبناءهم �أو بناتهم، فلذ�ت �أكبادهم، ي�سلكون �لطريق �لموؤّدية �إلى �ل�سقاء �لأبدّي، كاأّن 

ة �أن تتنّعمي 
ّ
�أيّتها �لأّم �لم�سيحي �لأمر ل يعنيهم! �أّي حٍبّ هذ� و�أّي منطق؟! هل ير�سيِك 

�لهتمام  من  بّد  ل  هذ�  كّل  لأجل  �لأبد؟  �إلى  جهّنم  في  تتعّذب  �بنتك  فيما  �ل�سماء  في 

للنا�سئة ولل�سبيبة، ول غنى عن ذلك.   
ّ
�لديني  و�لتثقيف 

ّ
�لم�سيحي �لتعليم  بتوفير  �ل�سديد 

، وْلي�سحبوهم �إلى �ل�سلو�ت و�لحتفالت 
ّ
فْلير�سل �لأهل �أولدهم �إلى �لتعليم �لم�سيحي

في  ليندفعو�  ة؛ 
ّ
�لر�سولي و�لحركات  �لأخويّات  �إلى  �لن�سمام  على  وْلي�سّجعوهم  ة، 

ّ
�لديني

�أغلب  د�م  ما  ة:  �لخا�سّ »م�سلحتهم«  فالأجل  منهم  قناعة  عن  يكن  لم  �إن  هذ�  كّل  فعل 

�ص �لحياء« عندهم، فال �سيء �سوى 
ْ
�أجيالنا �لطالعة تن�ساأ، في زمن �ل�سوء هذ�، وقد »طق �ُسر

ر�ت وعبادة   و�لمخدِّ
ّ
�لتديّن �لعميق باإمكانه �أن يقي �لبنات و�لأبناء �أخطار �لفلتان �لأخالقي

�ل�سيطان، �لخ...، وي�سمن لالأهل كر�متهم و�سرفهم ور�أ�ًسا مرفوًعا، فال ت�سوّد وجوههم 

ول ي�سحقهم �لخزي و�لعار...

�أخو�ت  �أو  و�لِدين  �لأهل،  يفر�سان على  و�لمنطق  ة 
ّ
�لحقيقي »�لم�سلحة«  �أن  على 

و�إخوة كباًر�، �أن يبد�أو� باأنف�سهم ويقّدمو� لل�سغار و�ل�سباب �لمثَل �لجّذ�ب في �ل�سعي �إلى 

ا في هذ�  فائدة تُرجى، خ�سو�سً ة. فال 
ّ
�لديني �لممار�سة  ة، عالوة على 

ّ
ثقافة م�سيحي �إحر�ز 

�لمجال، من �أقو�ل ل تقترن باأعمال، �سو�ء �سدرت عن �أفر�د �لعائلة �أو معّلمي �لمدر�سة. 

ول �أنفّك �أ�ستغرب كيف تنفق �أغلب عائالتنا ب�سخاء على �لطعام و�للبا�ص و�لزينة و�سّتى 

ة، �أو �ل�ستماع 
ّ
، �أو �ل�ستر�ك بمجّلة م�سيحي

ّ
�أنو�ع �لت�سلية ول يخطر لها ببال �سر�ء كتاب ديني

ب من �هلل )�سوت �لمحبة، 
ّ
ة، �أو م�ساهدة بر�مج �أو �أفالم تنع�ص �لروح وتقر

ّ
�إلى �إذ�عة ديني

عن  و�سبيبتهم  �سغاَرهم  �لكبار  بع�ص  يحّدث  كيف  �أ�ستهجن  �أنّي  كما  لوميار...(.  تيلي 
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كّل �سيء: عن �ل�سيا�سة و�لقت�ساد و�لعاد�ت �لجتماعية و�لمغّنين و�لممّثلين، �لخ... ول 

�لإله  و�لدة  مريم  �أو  مخّل�سنا  �لم�سيح  عن  �ل�سنة  في  حّتى  �أو  �ل�سهر  في  ة 
ّ
مر يكّلمونهم 

�أو غير هذ� من   
ّ
�لإلهي �لقّد��ص  �أو  �أّمنا،  �لكني�سة  �أو  و�أمثلتنا  �إخوتنا  �لقّدي�سين  �أو  �لحنون 

ا  ذي �لمغالة ول �لإ�سهاب في هذ� �لباب، وخ�سو�سً
ّ
ة!... ل�ست من محب

ّ
�لمو��سيع �لديني

مع �لمر�هقين، لكن هل يُعَقل �أن نُْغفل �إلى هذ� �لحّد �لحديث عّما وعّمن نحّب؟!

ز�ر  )فرن�سا(:  ْفو�ُرن  في  حو�دثها  َجَرْت  �لتي  ة 
ّ
�لو�قعي ة  �لق�سّ هذه  �لختام  م�سك 

بانتظام  �بنك  لي  تر�سلين  بالِك ل  »ما  �لبيت:  لربّة  �لعائالت وقال  �إحدى  ة 
ّ
�لرعي خوري 

؟ �إْن لم تفعلي لن يمكنني قبوله للتقّدم �إلى �لقربانة �لأولى«. فرّدت 
ّ
�إلى �لتعليم �لم�سيحي

 ول �إلى �لقربانة �لأولى. فاإّن �ل�سنديانات 
ّ
عليه �لمر�أة: »�إبني ل يحتاج �إلى �لتعليم �لم�سيحي

تكبر في �لغابة دون �أن تحتاج �إلى �لديانة«! فما كان من �لكاهن �إّل �أن حّذرها بهذه �لكلمة 

�ل�ساخرة: »كذلك �لعجول في �ل�سطبل لي�ست بحاجة �إليها«. فلم تجد �لمر�أة ما تجيب به 

�سوى هّز كتفيها. وكبر عجلها �ل�سغير و�سار ثوًر�. وبعد ع�سرين �سنة على �لحو�ر �لذي 

ذكرنا �أعاله حكمت محكمة �لجنايات بالإعد�م على هذ� �لبن �لثور ب�سبب �إقد�مه على 

خنق �أّمه لأنّها رف�ست مّده بالمال لي�سكر!!
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مدر�شة دير المخّل�ص ـــ جون

)�س.ب. 503 �صيدا، ت: 07/97507١، ت/ف: 07/975049(

المدبّر الأول والنائب العاّم، ورئي�س الإكليريكّية ال�شغرى  الأب عبدو رعد 

abdoraad@yahoo.com خ: 03/665012  ومدر�شة دير المخّل�س، وكاهن رعّية �شّيدة النتقال في ج�ن   

م�شاعد في الإكليريكّية ال�شغرى وفي مدر�شة دير المخّل�س،  الأب ميخائيل حداد 

justchaos8@hotmail.com خ: 71/874436  وكاهن رعّية �شّيدة النتقال المحتقرة   

دير ال�شّيدة

)�ص.ب. 503 �شيدا، ت: 07/975070، 07/975570(

fr_nabilwakim@hotmail.com خ: 03/292590    الأب نبيل واكيم  المدبّر الثاني ومعّلم البتداء 

المبتدئون: �شليمان ك�شا�شة، وروني حّداد، وجورج عنتر

الطالبّية: الأب اأنطوان لّطوف والإخوة اإيلّيا دوره وعامر ديب و�شربل يو�شف

ديرا المالك ميخائيل ــ عّميق

)ت/ف: ٢٨0١60/05، 05/340١60(

charlchamie@hotmail.com  03/213816 :خ رئي�س دير المالك ميخائيل، وكاهن رعّيتي عّميق وكفرقطرة  الأب �شارل �شامية 

ديرا النبّي اليا�ص ـــ ر�شمّيا

خ: 03/626694 رئي�س دير النبّي اليا�س وكاهن رعايا ر�شمّيا وب�شّرين  الأب جورج ميما�شي 

دير القّدي�ص جاورجيو�ص ـــ المزيرعة )كفرحونة(

)ت/ف: ٨٢0057/07(

خ : 03/631628 خ: 71/336131 المدبّر الرابع ورئي�س الدير  الأب جوزيف واكيم 
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دار العناية  ـــ ال�شالحّية

)�ص.ب. ١7 �صيدا، ت: 07/7٢04٢0، 07/7٢5١04، ف: 07/7٢٢509(

 nisagh1@hotmail.com خ: 03/465353   مدير الدار  الأب نقول ال�شغبيني 

نائب مدير الدار ، وم�ش�ؤول عن المدر�شة المهنّية، وكاهن الأب حبيب خلف 

khalafha@hotmail.com خ: 70/980776  رعّيتَي ميالد ال�شّيدة ــ القريّة، والنبّي اإبراهيم ــ جن�شنايا   

   pandalaimon84@hotmail.com خ: 71/966292  وكيل الدار، وم�ش�ؤول عن العمل الر�ش�لّي، وكاهن رعّية اأنان  الأب جيلبير وردة 

م�شاعد في الدار ومر�شد لالإكليريكّية الكبرى ــ جعيتا الأب مي�شال فرحات 

خ: 76/321855 والبتداء ــ دير ال�شّيدة   

خ: 03/242055 متقاعد في ماأوى مار اليا�س عبرا  الأب �شمعان ن�شر 

رعّية مار اليا�ص ـــ دير القمر

)ت/ف: 05/5050١0(

النائب الأ�شقفّي في الجبل ورئي�س دير مار اليا�س، وكاهن  الأب نعمان قزحيا 

      fathernaaman@gmail.com  71/060355 :خ رعايا دير القمر، �شرجبال، وادي بنحليه، بن�يتي وال�دايا   

البقاع

دير القّدي�شة تقال ـــ عين الجوزة )�شغبين(

)ت: 0٨/670٢60، ف: 6700١5/0٨(

      frpaulbso@gmail.com   76/698601 :خ رئي�س الدير  الأب عبداهلل الحمدّية 

     nabihsafi@hotmail.com خ: 03/375200  نائب اأ�شقفّي في البقاع الغربّي، وكاهن رعّية باب مارع  الأب نبيه �شافي 

  saloumf@hotmail.com خ: 70/747227  م�شاعد رئي�س الدير  الأب �شالم فرح 

مدر�شة ورعّية القّدي�ص يو�شف ــ حو�ص الأمراء )زحلة(

الرعّية: ت: 0٨/٨١٨٢9٨، المدر�شة: ت: 0٨/٨١0١١7، ف: 0٨/٨١٨٢9٨

      aboudy29@hotmail.com خ: 03/600699  رئي�س مدر�شة مار ي��شف ح��س الأمراء وكاهن الرعّية  الأب عبداهلل عا�شي 
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دير مار اليا�ص المخّل�شّية

)زحلة ــ ت: 0٨/٨٢07١٨(

رئي�س دير مار اليا�س المخل�شّية وكاهن رعّيتي مار اليا�س  الأب ن�شال جبلي 

jabalynidal_444@hotmail.com خ: 70/153574  والقّدي�شة تقال، ومدير المعهد المخّل�شّي للتن�شئة الاله�تّية   

      aboul7in@hotmail.com      70/231979 :خ كاهن م�شاعد في الدير وفي رعّيتي مار اليا�س والقّدي�شة تقال  الأب حّنا كنعان 

          bounawassim@hotmail.com خ: 03/192252  اأمين �شّر في مطرانّية الفرزل وزحلة والبقاع  الأب و�شيم المر 

دار ال�شداقة ــ زحلة

�س.ب. ٢4٨ زحلة، ت: 0٨/٨06060، 0٨/٨05997، ف: 0٨/٨063٨5

قرية ال�شداقة: ت: 0٨/٨١٢955 مهنّية الفرزل: ت: 0٨/950474، ف: 950475/0٨

www.fdamitie.org,    info@fdamitie.org

مدير الدار، ورئي�س المحكمة البتدائّية الم�ّحدة  الأب جورج ا�شكندر 

abounag@hotmail.com خ: 03/572367  للروم الملكّيين الكاث�ليك في لبنان   

كاهن رعّيتَي القّدي�س ي�حّنا المعمدان ــ ح��س الزراعنة،  الأب فادي البركيل 

fadyalmaalouly@hotmail.com خ: 03/940379   ت/ف: 08/802460  والقّدي�س جاورجي��س ــ المعّلقة    

رعّية  الفرزل

    j.saghbini@melkite.ps خ: 03/359911  كاهن الرعّية  الأب جوزيف ال�شغبيني 

رعّية  ال�شّيدة ـــ اأبلح

  fadyfahel@hotmail.com خ: 03/438522  كاهن الرعّية  الأب فادي الفحل 

رعّية المالك ميخائيل ـــ جديتا  

القّيم في مطرانّية الفرزل وزحلة والبقاع، وكاهن رعّيتَي الأب اإيليان اأبو �شعر 

elianour@hotmail.com   03/470650 :خ المالك ميخائيل ــ جديتا وال�شّيدة ــ عّميق )البقاع الغربّي(   
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مقام �شيدة زحلة والبقاع

p-talal@hotmail.com خ: 03/034349  كاهن مقام �شّيدة زحلة والبقاع  الأب طالل تعلب 

ماأوى دار ال�شعادة ـــ ك�شارة

)ت: 0٨/506٨٢7 ــ ت: 506٨٢٨/0٨(

كاهن متقاعد   الأب اليا�ص كويتر 

بيروت وجبل لبنان وك�شروان

الإكليريكّية الكبرى »بيت الأب ب�شارة اأبو مراد« ــ جعيتا

)�س.ب. 5٢0 ذوق مكايل، ت: 237345 ــ 09/6، ف: ٢37347/09(

المدبّر الثالث، ورئي�س الإكليريكّية الكبرى، ونائب المرافع  الأب جوزيف جبور 

  jo_jabbour@hotmail.com خ: 71/552106  عن دع�ى تط�يب الأب المكّرم ب�شارة اأب� مراد   

  nidaaibrahim_1@hotmail.com خ: 71/513298  كاهن م�شاعد في الإكليريكّية وم�ش�ؤول عن معهد الإيق�نات  الأب نداء اإبراهيم 

الإخوة: ثيودور�ص زّخور، 

يتابع�ن درو�شهم في الفل�شفة والاله�ت في جامعة الروح القد�س ــ الك�شليك. ورامي حجار، واأغابيو�ص نخلة 

كني�شة ال�شليب المقّد�ص ــــ جعيتا

      eliasaliba@hotmail.com خ : 03/480706  كاهن رعّية ال�شليب  الأب اليا�ص �شليبا 

مدر�شة �شان �شوفور ــ جعيتا

    www.cssvj.edu.lb )0٩/٢3604ت: 233٩74ـــ 09/5، ف: ١(

p.youssefnasr@hotmail.com        03/767714 :خ رئي�س المدر�شة  الأب يو�شف ن�شر 

كني�شة �شّيدة النتقال في و�شط بيروت 

       jdaraj@aol.com خ: 03/131811  ت: 01/970751  كاهن الرعّية  الأب جان فرج 
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المقّر البطريركّي في عين تراز )ت: ٢٨004٢/05(

tony_constantin@hotmail.com خ: 03/754282  رئي�س دير عين تراز البطريركّي وكاهن رعّية حبرم�ن  الأب اأنطون ق�شطنطين 

�شــورّيـا

الوكالة المخّل�شّية )مركز اأفتيميو�ص ال�شيفّي( ـــ دم�شق

باب توما ـــ الق�شبة 39، ت: 54١7607/١١

كاهن رعّية القّدي�س جاورجي��س،  الأب توفيق عيد 

   ptoufice@hotmail.com  00963/944 خ: 306303 ــ وم�ش�ؤول عن دير القّدي�شين �شركي�س وباخ��س ــ معل�ل   

اع )دم�شق( رعّية القّدي�ص كيرّل�ص ــ الق�شّ

kyrillos@net.sy ،١١/444١667 :اع ــ دم�شق، ت: ١١/444٨55٢، ١١/447546٢،  ف �س.ب. ٢٢459 الق�شّ

      jlajin@yahoo.de خ: 399319 ــ 00963/988   كاهن الرعّية والم�ش�ؤول الرهبانيّ  الأب يو�شف لجين 

     gergesabud@yahoo.com خ: 333597 ــ 00963/933  كاهن م�شاعد  الأب جورج عّبود 

   tarraj@hotmail.com, tsaidarraj@yahoo.com خ: 527227 ــ 00963/933  كاهن م�شاعد  الأب طوني اأبو عّراج 

الأرا�شـي المـقّد�شـة

رعّية النبّي اليا�ص ــ حيفا )عين دور 32 حيفا، ت/ف: ٨5٢30١٢/04 )0097٢((

 abouna.agapios@yahoo.com خ: 00972/547880590  الم�ش�ؤول الرهبانّي في الأرا�شي المقّد�شة وكاهن الرعّية  الأب اأغابيو�ص اأبو �شعدى 

  chdb90@hotmail.com  00972/544880601 :خ كاهن في رعّية مار اليا�س  الأب �شارل ديب 

fatherarmali@hotmail.com خ: 00972/544469733  كاهن م�شاعد م�ؤّقتًا  الأب موفق اأرملي 

imadelhage77@hotmail.com خ: 71/720311  كاهن في رعيَّة مار اليا�س  الأب عماد الحاج 

رعّية بيت �شاحور 

�س.ب.: ٢١0 بيت �شاحور، ت: ٢/٢77٢505 )0097٢(، 2/647٢505 )0097٢(

souhailf75@hotmail.com خ: 2/2772505 )00972(  كاهن الرعّية  الأب �شهيل فاخوري 
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رعّية يافا

frkarim70@gmail.com,  fr-karim70@hotmail.com خ: 00972/544380302  كاهن الرعّية  الأب اأنطونيو�ص )كريم( خوري 

رعّية �شيدة الب�شارة ــ رام اهلل

abunajuliu@gmail.com كاهن الرعّية   الأب جوليو عبداهلل برونيالّ 

اإيطـاليـا

عنوان: الوكالة المخّل�شّية ــ روما

Procura dei Padri Salvatoriani
Via Felice Cavallotti 72 00152 Roma, Tel/Fax: (0039) 06-581-0518 

وكيل الرهبانّية لدى الكر�شّي الر�ش�لّي،  الأب �شليمان اأبو زيد 

procura@alice.it خ: 2972 ــ 777 ــ 0039/339  والمرافع عن دع�ى الأب المكّرم ب�شارة اأب� مراد   

كني�شة �شانتا مارّيا اإن كوزمدين ــ روما

 Catedrale Santa Maria in Cosmedin, Bocca della Verità 00186 Roma
Tel/Fax: (0039) 06-678-1419

المعتمد البطريركي لدى الكر�شّي الر�ش�لّي،  الأر�شمندريت مطانيو�ص حّداد 

santamariaincosmedin@gmail.com  0039/334 خ: 9721 ــ 774 ــ وكاهن كني�شة �شانتا ماريّا اإن ك�زمدين   

بلجيكا

رعية القّدي�ص يوحنا الذهبّي الفم

Paroisse Saint Jean Chrysostome, Rue de l'Orient 41, 1040 Bruxelles-Belgique 

كاهن رعّية القّدي�س ي�حّنا الذهبّي الفم  الأب ميالد الجاوي�ص 

mjawich@hotmail.com ت/ف: 6405272 ــ 2 ــ 0032  ويتابع اأطروحة الدكت�راه في جامعة ل�فان لن�ف   
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كندا

رعّية القّدي�َشين بطر�ص وبول�ص ــ اأوتاوا

1161 North River Road, Ottawa, Ontario K1K 3W5
Tel: (001)-613-746-6091, (001)-613-862-8994, Fax: (001)-613-749-7396

النائب الأ�شقفّي والرئي�س الرهبانّي في كندا،  الأب مكاريو�ص وهبي 

makariosw@hotmail.com خ: 6916061 ــ 514 ــ 001  وكاهن رعّية القّدي�َشين بطر�س وب�ل�س   

      ib_haddad@hotmail.com    001 خ: 2529333 ــ 613 ــ كاهن م�شاعد في رعّية القّدي�شيَن بطر�س وب�ل�س  الأب اإبراهيم الحّداد 

رعيَّة المخّل�ص ـــ مونتريال

Place de la Minerve, Montréal, Québec H4J 1X3 12315
   Tel: (001)-514-332-3542

 Boul. De l'Acadie, Montréal, Québec H4N 2S1 10025 عنوان مكاتب الرعّية   

Tel: (001)-514-288-7753,  Fax: (001)-514-332-1032  - Paroisse.saint.sauveur@bellnet.ca

 bounarabih@hotmail.com   001 خ: 3583132 ــ 514 ــ كاهن رعّية المخّل�س في م�نتريال  الأب ربيع اأبو زغيب 

خ: 6687959 ــ 514 ــ 001 متقاعد    الأب مي�شال �شيدة 

     mkardouh@yahoo.com   001 خ: 6006902 ــ 661 ــ كاهن م�شاعد في رعّية المخّل�س  الأب مروان قردوح 

 bernarbasset@hotmail.com خ: 7462110 ــ 514 ــ 001  كاهن رعّية لفال  الأب برنار با�شط 

antoun_semaan@yahoo.com خ: 9696559 ــ 514 ــ 001   كاهن رعّية �شّيدة الب�شارة، وي�شت اأيالند والقّيم في كندا  الأب اأنطون �شمعان 

الوليات المّتحدة الأميريكّية

اإكليريكّية القّدي�ص با�شيليو�ص  ــ ميثون

Saint Basil Seminary, 30 East ST  Methuen, MA 01844    

Tel: (001)-978-683-2471, (001)-978-682-1963, Fax: (001)-978-794-3452

الم�شت�شار الأّول في الإقليم الأميركّي،  الأب فار�ص خليفات 

     fatherfares@hotmail.com خ: 9059065 ــ 978 ــ 001  ورئي�س دير القّدي�س با�شيلي��س في ميث�ن   
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 Stbasil@comcast.net                001 خ: 8356672 ــ 978 ــ الم�شت�شار الثاني في الإقليم الأميركيّ  الأب مارتن حياة 

      fr.clement.bso@gmail.com القّيم في الإقليم الأميركيّ  خ: 3530156 ــ 508 ــ 001   الأب كليمان يو�شف 

     Notalways15@yahoo.com متقاعد  خ: 8619737 ــ 352 ــ 001  الأب جان جدع 

     irenaiosbso2002@cs.com خ: 8856840 ــ 978 ــ 001  متقاعد  الأب جوزيف توما�ص 

 stbasil@ziplink.net م�ش�ؤول عن ن�شاطات ال�شبيبة في مركز الريا�شات   الأب لري تومينيللي 

رعّية القّدي�ص نيقول�ص ــ ديل راي

 St. Nicholas Church, 5715 Lake Ida Road, Delray Bch, FL 33484

اإك�شرخ��س بطريركّي لأبر�شّية المك�شيك،  الإك�شرخو�ص غبريال غّنوم 

melkite126@gmail.com                   001 خ: 7945716 ــ 305 ــ وكاهن رعّية القّدي�س نيق�لو�س   

رعية القّدي�ص با�شيليو�ص الكبير ــ رود ايلند

St. Basil the Great Church, 15 Skyview Dr. Lincoln, RI 02865
Tel: 001-401-722-1345

imabarak@hotmail.com خ: 7716633 ــ 617 ــ 001  كاهن م�شاعد في رعّية القّدي�س با�شيلي��س الكبير  الأب عماد بركة 

رعّية القّدي�ص يو�شف ــ اأكرن

                                                                            St. Joseph Melkite Church Address: 600 W. Exchange ST. Akron, OH 44302
Tel: 001-330-535-7364

    pastor@stjosephakron.org خ: 8808314 ــ 330 ــ 001  كاهن رعّية القّدي�س ي��شف  الأب اأوجين ميت�شيل 

رعّية النبّي اليا�ص ــ كليفالند )اأوهايو(

St. Elias Melkite Church, 8023 Memphis Ave. Brooklyn, OH 44144
Tel: 001-216- 661-1155  Fax: (001)-216-661-3838

     nnkhalil@hotmail.com خ: 2993897 ــ 216 ــ 001  كاهن رعّية النبّي اليا�س  الأب نعيم خليل 
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رعّية العذراء مريم ــ بروكلين )نيويورك(

The Virgin Mary Melkite Church, 216 Eighth Ave. Brooklyn, NY 11215
      Tel: 001-718- 788-5454 Fax: (001)-718- 499-7702

Fr_antoine@hotmail.com خ: 6586077 ــ 347 ــ 001  الرئي�س الإقليمّي وكاهن رعّية العذراء مريم ــ بروكلين  الأب اأنطوان رزق 

Gmurphy7@tampabay.rr.com                                                                                                             نائب ق�شائّي الأب جرا�شيمو�ص مورفي 
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♱ الر�شامة الكهنوتيَّة لل�ّشما�س ميخائيل حّداد
الأحد 2 حزير�ن 2013، كان دير �لمخّل�ص على موعد مع فرحة ولدة كاهن 

في  �لر�سامة  ة )طر�بل�ص(، وتّمت 
ّ
�لقب �ل�سّما�ص ميخائيل حّد�د، من   جديد، هو 

ّ
مخّل�سي

كني�سة �لعامر بو�سع يد �سيادة �لمطر�ن �إيلي ب�سارة �لحّد�د. ح�سر �لحتفال جمع من �أبناء 

�لتهاني  ل 
ّ
لتقب �لمدر�سة  باحة  �لى  �لجميع  توّجه  �لر�سامة  بعد  �لمرت�سم.  و�أهل  ة 

ّ
�لرهباني

وتناول �لكوكتيل.

♱ زيارة الأب العاّم اإلى بلدته القرية
بعد �نتخابه، قام �لرئي�ص �لعاّم، بعد ظهر �لأحد في 28 تّموز 2013، بزيارة �إلى 

م�سقط ر�أ�سه بلدة �لقريّة في منطقة �سيد�، برفقة �لآباء �لمدبّرين عبدو رعد ونبيل و�كيم 

�سليمان جرجورة وعدد من  �لأب  �لمخّل�ص  �إلى رئي�ص دير  بالإ�سافة  ور، 
ّ
وجوزيف جب

�لبلدة و�لجو�ر، على ر�أ�سهم �لأب حبيب خلف كاهن  �أهل  ��ستقباله  �لرهبان. وكان في 

�لطريق  في  �لمارونّية.  جرج�ص  مار  رعّية  كاهن  ور 
ّ
جب بيار  و�لأب  �ل�سّيدة  كني�سة  رعّية 

�لعاّم بالذبيحة  �لبلدة �حتفل �لأب  �لن�سر و�ليافطات �لمرّحبة. وفي كني�سة  �أقو��ص  ُرفعت 

�لإلهّية، محاًطا بجمهور �لآباء، بح�سور �لمون�سنيور �ليا�ص �لأ�سمر ممثِّاًل �سيادة �لمطر�ن 

����ة اأخ��������ب��������ار ره����ب����ان����يَّ
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ار، و�لنائب مي�سال مو�سى، و�لمحافظ نقول �أبو �ساهر، ورئي�ص �لبلديّة مارون  �ليا�ص ن�سّ

�إلى �سخ�سّيات  �لبلديّات و�لمخاتير، بالإ�سافة  �لعاّم، وعدد من روؤ�ساء  ديب �سقيق �لأب 

ر فيها عن م�ساعره �لبنويّة نحو 
ّ
�أخرى. بعد �لإنجيل �ألقى �لأب حبيب كلمة من �لقلب عب

قّدم  كما  �لكهنوت،  في  كعّر�ب  وقّدمه  �لعناية،  د�ر  في  كابن  �حت�سنه  �لذي  �لعاّم،  �لأب 

�لجديد،  �لعاّم  للرئي�ص  �لتهاني  �أحّر  و�لجو�ر  �لبلدة  �أبناء  جميع  وبا�سم   
ّ
�ل�سخ�سي با�سمه 

متمّنيًا �أن ت�ستمرَّ �لرهبانّيُة في خدمِة هذه �لبلدة �لتي �أعطت في �لع�سر �لجديد ثالثَة كهنة 

للرهبانّية �لمخّل�سّية وهم: �لأب �سليمان جرجورة و�لأب �أنطو�ن ديب و�لأب �سارل ديب.

�ليوم  بالم�سيح،  و�أخو�تي  �إخوتي  وقال:  �لقلب،  من  كلمة  �لعاّم  �لأب  �ألقى  ثّم 

ن�سّلي لن�سكر ونحتفل مًعا.

�لأر�ص  هذه  في  بوجودكم  وجوده  كرمه  على  �لمخّل�ص  لأ�سكر  �ليوم  �أ�سّلي 

رة و�لمعطاء.
ّ
�لخي

في  وترعرعنا  كبرنا  �لتي  �لعذر�ء  دة 
ّ
لل�سي لنقول  ولأجلكم  معكم  �ليوم  �أ�سّلي 

ة كّل و�حد منكم لها 
ّ
كنفها، �إّن تلك »�لنَعم« �لتي قالتها منذ �ألفي �سنة، تتجّلى �ليوم بمحب

ويتحّقق قولها »فها منذ �لآن تطّوبني جميع �لأجيال«.

�أ�سّلي �ليوم و�أ�سكر �لمخّل�ص لأنّه �أر�دنا �أن نكون في هذه �لأر�ص وفي هذه �لبلدة 

�لقريّة وفي هذه �لمنطقة بالتحديد لنكون �سهوًد� له في مجتمعنا وبيئتنا.

ة �آبائنا و�أجد�دنا �لذين �سبقونا �إلى �لحياة �لأبديّة، فهم 
ّ
�أ�سّلي �ليوم معكم على ني

�سهادتهم  فمن  للم�سيح،  �سهود  كانو� خير  �لإيمان، وهم  �سعلة  قلوبنا  في  �لذين زرعو� 

ومن م�سيرتهم نحن نكمل �لطريق.

�هلل  تخدم  �سنة،  وثالثين  ثالثماية  منذ  �لتي،  ة 
ّ
�لرهباني عائلتي  لأجل  �ليوم  �أ�سّلي 

د �لم�سيح.
ّ
ة لل�سي

ّ
و�لكني�سة و�لمجتمع و�لتي �ليوم �أحمل م�سعلها كي تكون �ساهدة حي
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�أ�سّلي �ليوم لأجل عائلتي، �أذكر بالتحديد �لمرحوم و�لدي �لذي و�سع �لم�سيَح 

حجر ز�وية هذه �لعائلة، �أ�سّلي لأجل �أّمي �لتي تحملني في �سالتها كّل يوم وتحمل كّل 

دة �لعذر�ء.
ّ
�أفر�د عائلتها كباًر� و�سغاًر� وت�سّلمهم لل�سي

ة عن 
ّ
�أ�سّلي لأجل �إخوتي و�أخو�تي وعائالتهم �لذين بحياتهم يعطون �سهادة حي

ة.
ّ
�لعائلة �لم�سيحي

�أ�سّلي لأجل كّل و�حد منكم كي يعطيكم �هلل غزير بركاته ونعمه.

وبقيت  و�لع�سور  �لتاريخ  عبر  عانت  ما  عانت  �لتي  �لمنطقة  هذه  لأجل  �أ�سّلي 

م�سعاًل م�سيئًا في هذ� �ل�سرق �لمتقّلب.

عند دخولي �ليوم �إلى �ل�سيعة �ساورني �سعور مزدوج:

ف�شعور  و�ل�سليب.  ة 
ّ
�لم�سوؤولي و�سعور  و�لنتماء،  و�لفتخار  �لفرح  �سعور  ــ   1

وتربّيت  ُولدت  �لذي  �لمجتمع  هذ�  ومن  �لأر�ص  هذه  من  �إنّي  �إذ   
ّ
طبيعي هو  النتماء 

ولعبة  �لطائرة،  �لكرة  لعب  على  دة 
ّ
�ل�سي �ساحة  ت�سهد  تز�ل  ول  فيه،  ولعبت  وترعرعت 

دة ومن كان للعذر�ء عبًد� لن يدركه �لهالك �أبًد�.
ّ
�لغّمي�سة، فنحن �أبناء �ل�سي

هذه  وفي  �لمجتمع  هذ�  في  للم�سيح  ة 
ّ
�لحي بال�سهادة  �أفتخر  جميًعا،  بكم  �أفتخر 

�لمنطقة، فاأنتم وبالرغم من كّل �ل�سعاب حافظتم ل بل طّورتم وجودكم باإيمانكم �أّوًل 

وبوحدتكم ثانيًا وبانفتاحكم ثالثًا.

�أما باإيمانكم، فاإّن �لقريّة وعين �لدلب وجن�سنايا �أعطت رهبانًا وكهنة يعملون في 

بة لما كانت هناك ثمار مباركة.
ّ
حقل �لرّب، فلول هذه �لأر�ص �لطي

كهنة �لقريّة: �لأب �سليمان جرجورة، �سارل ديب، طوني �سلهوب، جورج �أبو  ــ 

جري�ص، جوزيف �أبو زيد، طوني عيد.
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جن�سنايا: �لمطر�ن �إبر�هيم �إبر�هيم، و�لأبوين نقول وجوزيف �ل�سغبيني. ــ 

ا �سلهوب، فادي جبور، فادي �سميا.
ّ
عين �لدلب: �سمير نهر�، قزحي ــ 

�لحياة  �إلى  �لتقّدم  �أن ل يخافو� من  �ل�سباب و�ل�سابّات  �أطلب منكم ومن  و�ليوم 

�ص ذو�تنا لمن �أوجدنا 
ّ
ة فاإّن �أقد�ص و�أجمل �سيء نقوم به هو �أن نكر

ّ
ة و�لكهنوتي

ّ
�لرهباني

وخلقنا.

قر�نا  تز�ل  ول  موّحدة،  عائالتنا  تز�ل  فال  به.  يحتذى  مثال  فهي  وحدتكم،  �أّما 

د �لم�سيح في �سالته لالآب: »يا �أبتاه �أ�سّلي لأجلهم 
ّ
موّحدة، فبالتّحاد �لقّوة. �أما قال �ل�سي

هي  وحدتنا  و�سخرة  �إيماننا  من  نابعة  فوحدتنا  و�حد«.  نحن  كما  و�حًد�  يكونو�  كي 

�لم�سيح.

ة من معتقد�ت متنّوعة 
ّ
لبناني فيها عائالت  تعي�ص  �نفتاحكم، فنحن في منطقة  �أّما 

د، دور ن�سهد من خالله لهويّتنا  ونرى �أّن دورنا و�نفتاحنا عليهم هو دور جامع، دور موحِّ

ة وهو مخلوق على �سورة �هلل كمثاله.
ّ
باأّن �لآخر مهما �ختلف عّنا فهو �أخ لنا في �لإن�ساني

�أّما �ل�سعور �لثاني هو ال�شعور بالم�شوؤولّية.

لأّن  عاتقي،  ملقاة على  كبيرة  ة 
ّ
م�سوؤولي تكم هي 

ّ
ومحب و��ستقبالكم  فرحتكم  �إّن 

في  و�لطماأنينة،  بالأمان  ي�سعركم  جديد  بغد  ورجاء  �نتظار�ت  نتيجة  هي  �لفرحة  هذه 

ة 
ّ
�لرهباني مع  �أنّني،  هو  لكم  �أقوله  �أن  �أقدر  ما  مظلمة.  �لأحيان  وبع�ص  �سعبة  ظروف 

ة، لن ناألو جهًد� لإنعا�ص هذه �لمنطقة. وتثبيت �أبنائها في �إيمانهم وفي �أر�سهم، 
ّ
�لمخّل�سي

لخلق فر�ص حياة كريمة لهم.

كّل  ة 
ّ
�لمخّل�سي ة 

ّ
�لرهباني �ست�سع  باهلل،  �لر��سخ  �إيماننا  ومن  ة 

ّ
�لم�سوؤولي هذه  فمن 

ة �أّوًل و�لفكريّة ثانيًا و�لقت�ساديّة 
ّ
مقّدر�تها في خدمتكم وخدمة �أبنائكم، من �لناحية �لروحي

ثالثًا.
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و�لنهج  �لطريق  �سيكملون  ين 
ّ
�لمخّل�سي �لآباء  فاإّن  الروحّية،  الناحية  من  �أّما 

 كما �نتهجه �لأب ب�سارة �أبو مر�د في �سيد� وقر�ها، وكما 
ّ
 في عملهم �لر�سولي

ّ
�لمخّل�سي

ة فينا.
ّ
خّطه لنا �لمثّلث �لرحمة �لمطر�ن �سليم غز�ل �لذي ل تز�ل ب�سماته وكلماته حي

�لمنطقة  هذه  لوؤلوؤة  �لعناية  د�ر  مع  �إلينا،  و�لمعهودة  فيها  نخدم  �لتي  �لرعايا  فاإّن 

دة و�لمدر�سة �لمخّل�سية ودير �لمزيرعة �ستكون 
ّ
رة( ودير �ل�سي

ّ
ودير �لمخّل�ص )�لأكمة �لني

ة في �سحر�ء هذه �لحياة. فاإّن جميع 
ّ
مق�سًد� لكّل من يريد �أن يروي ظماأه بو�حة روحي

ل�سبابنا  لعائالتنا  ل�سيوخنا  د�ئم  ولقاء  د�ئم  عمل  ة 
ّ
وخلي �سالة  ة 

ّ
خلي �ستكون  مر�كزنا 

و�سابّاتنا ولأطفالنا.

باأن  تو�سية  �أخذ  قد  �لعاّم  �لمجمع  فاإّن  والثقافّية،  الفكرّية  الناحية  من  �أّما 

تلبية  �أخرى  وفروع  ة 
ّ
�لبيزنطي و�لمو�سيقى   

ّ
�لبيزنطي �لفّن  في  معاهد  ة 

ّ
�لرهباني �ص  توؤ�سِّ

ة ما�سية ُقدًما في تطوير �لعمل �لفكرّي في هذه 
ّ
لحاجات �لمنطقة. هذ� يعني �أّن �لرهباني

ا 
ًّ
وثقافي فكريًّا  مجتمعنا  وتطوير  و�سابّاتنا  �سبابنا  خدمة  في  لتكون  بالذ�ت  �لمنطقة 

و�قت�ساديًّا.

�ست�سّخر طاقتها وممتلكاتها وت�سّهل  ة 
ّ
�لرهباني فاإّن  الناحية القت�شادّية،  �أّما من 

�إعطاء �لأر��سي ل�ستثمارها و�ل�ستفادة منها لكّل �أبناء منطقتنا لتثبيتهم في �أر�سهم وخلق 

لأجل   
ّ
�لر�سولي �لإر�ساد  توجيه  ة، ح�سب 

ّ
�لجتماعي وتح�سين حياتهم  لهم  فر�ص عمل 

.
ّ
 �لر�سولي

ّ
لبنان وتوجيهات �لكر�سي

�لآباء  مع  تنا 
ّ
م�سوؤولي خالل  عليه  ن�سير  طريًقا  �ستكون  �لعري�سة  �لخطوط  هذه 

.
ّ
�لمّدبرين وكّل ر�هب مخّل�سي

ة ملتزمة 
ّ
�أدعوكم في هذه �لمنا�سبة �أن ت�سّجعو� �أبناءكم وبناتكم لعي�ص حياة م�سيحي

ة. فاأ�سدق 
ّ
ة و�لكهنوتي

ّ
بقيم �لإيمان و�لإنجيل، لأنّه في هذه �ل�سبيبة تنبت �لدعو�ت �لرهباني

تنا للم�سيح هو �أن نعطيه من بيننا خّد�ًما له ولكني�سته.
ّ
و�أجمل تعبير عن محب
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�إ�سمحو� لي في �لنهاية �أن �أ�سكر كّل �لذين تعبو� في تنظيم هذ� �لحتفال.

ور.
ّ
ة �لأبوين حبيب خلف وبيار جب

ّ
�أ�سكر كهنة �لرعي

�أ�سكر رئي�ص �لبلديّة �أخي مارون وجميع �أع�ساء �لمجل�ص �لبلدّي، ومختار �لبلدة.

�أ�سكر وكالء �لوقف، �أ�سكر �لأخويّة، �أ�سكر كّل �لمتطّوعين، �أ�سكر �لجوقة و�أ�سكر 

�أ�سكر �هلل على نعمه  �أو من قريب.  �أ�سكر لكم جميًعا مجيئكم من بعيد  نادي �لأ�سبال. 

�لو�فرة. ر�فقونا د�ئًما في �سالتكم لأنّكم �ستكونون معنا في �سالتنا. �آمين.

توّجه  ثّم  �لجديد،  �لكني�سة  �سالون  في  �لتهاني  �لعاّم  �لأب  ل 
ّ
تقب �لقّد��ص،  بعد 

�لجميع �إلى تناول �لع�ساء.

♱ عيد التجّلي في دير المخّل�س
م�ساء �لإثنين 5 �آب 2013، �حتفل �لأب �لعاّم �لجديد �لأر�سمندريت �أنطو�ن ديب 

. نهار �لعيد، �لثالثاء في 
ّ
 و�سعبي

ّ
ب�سالة غروب �لعيد وتبريك �لخبز�ت، بح�سور رهباني

ب�سارة  �إيلي  و�لأ�ساقفة:  �لثالث  غريغوريو�ص  �لبطريرك  غبطة  وبح�سور   ،2013 �آب   6

ا، و�لأر�سمندريت نقول حكيم، و�لأّم 
ّ
ار، �إبر�هيم �إبرهيم، جان عادل �إيلي حّد�د، �ليا�ص ن�سّ

ات، �حتفل �لأب �لعاّم، بقّد��ص �لعيد 
ّ
منى و�زن، على ر�أ�ص وفد من �لر�هبات �لمخّل�سي

�لذي تو�فد �إليه جمع غفير من �لموؤمنين من �أبناء منطقة �ل�سوف و�لجنوب، عاونه �لآباء 

�لمدبّرون �لأربعة، بالإ�سافة �إلى جمهرة من �لرهبان، وبعد �لإنجيل �ألقى غبطة �لبطريرك 

ة �لقديمة �لتي تربطهما منذ �أن �سغل 
ّ
نًا عالقة �لمحب

ّ
كلمة، هّناأ فيها �لرئي�ص �لعاّم �لجديد مبي

. وبعدها �ألقى �لأب �لعاّم عظة حول �لطريق 
ّ
�لأب �لعاّم من�سب رئا�سة �لديو�ن �لبطريركي

�إلى �لتجّلي مروًر� بالألم و�لموت، كما �سكر �لأب �لعاّم غبطة �أبينا �لبطريرك غريغوريو�ص 

�لثالث، وجميع �لحا�سرين. و�ألب�ص �لأُب �لعاّم بهذه �لمنا�سبة ثوَب �لبتد�ء للطلبة: �سليمان 

ك�سا�ص وروني حد�د وجورج عنتر، وذلك بح�سور �لأهل و�لأ�سدقاء.
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وهذه عظة �لأب �لعاّم:

�لإخوة و�لأخو�ت بالم�سيح

باقي  مثل  ا 
ً
حدثـ تعتبره  ل  فهي  ة،  خا�سّ مكانة  كني�ستنا  في  �لتجّلي  عيد  يحتّل 

مخت�سًر�  تعتبره  بل  �أخرى،  عقائد  بين  عقيدة  ول  �لم�سيح،  د 
ّ
�ل�سي حياة  في  �لأحد�ث 

لر�سالتها: فهو في �لوقت عينه �سليب وقيامة. هو جمع بين �لحا�سر و�لم�ستقبل. فالتجّلي 

د �لم�سيح لن يترك خليقته. فكما �أّن �لم�سيح لم يتخلَّ ولم يتخّل�ص 
ّ
هو �ل�سمانة باأّن �ل�سي

�لتاريخ.  �لب�سريّة وعن  �لتجّلي وكاأنّه رد�ء يرتديه، فهو لن يتخّلى عن  من ج�سده لحظة 

وثيًقا  �رتباًطا  مرتبط  فالتجّلي  �لتجّلي.  نحو  �لخليقة  ت�سير  وعتمته  �ل�سليب  ِظّل  فمن 

بالجلجلة. وغيمة طابور وليل �لجلجلة ينتميان �إلى �لحقيقة نف�سها. فاإذ� لم نَر مجد �هلل 

و�لمكّلل  �لمجلود  �لم�سّوه  �لوجه  �إلى  �لنظر  نتمّكن من  لن  �لإن�سان،  �بن  ي�سّع من وجه 

بال�سوك �لذي �أظهره بيالط�ص للنا�ص حين قال: »هوذ� �لرجل« )يو 19: 5(. فاأمام ي�سوع 

خالل  من  يّة 
ّ
و�لحر �لمجد  بطريق  �لمرور  قبول  �ختيار:  �أمام  �لإن�سان  يقف  ور�سالته 

�لم�سيح، �أو رف�سه.

ما ن�سّميه نحن »تجّلي«، ي�سّميه �لعهد �لجديد »تّحول«، هذ� يعني �أّن �لتجّلي لي�ص 

لأنّه  لحظة  كّل  في  يح�سل  �أن  يمكن  مّنا   � جدًّ قريب  ولكّنه  ح�سوله،  ننتظر  بعيًد�  �سيئًا 

�إيماننا  ة 
ّ
ماهي �أو�سح  ب�سكل  نرى  �لمتجّلي  فبالم�سيح  يتبعه.  وما  ي�سبقه  ما  مع  يتكامل 

 حياتنا يكمن في موتنا، �أن تعي�ص يعني �أن تموت، 
ّ
ور�سالتنا. فحياتنا في تحّول د�ئم، ف�سر

�أن حياتنا هي في تحّول د�ئم وثابت حّتى �لموت. هذه هي �لنظرة �لب�سريّة لمفهوم  �أي 

د �لم�سيح �أ�ساف حقيقة جوهريّة على 
ّ
�لحياة و�لبعيدة عن �لإيمان. لكن حدث تجّلي �ل�سي

مجد  هو  �لإن�سان  �بن  تمجيد  �إن  قيامة.  يعني  �لموت  �لم�سيح  فمع  �لب�سريّة،  �لنظرة  هذه 

ة �لقمح �لتي يجب �أن تقع على �لأر�ص وتموت لتعطي ثمًر�. 
ّ
�لموت و�لقيامة مًعا، ِمثَل حب

ففي قلب �لعالم �لذي ي�سّوهنا، هناك قّوة �لحّب �لتي ت�ستطيع �أن تحّولنا. لو لم نكن على 
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�ص: »َمن ر�آني ر�أى �لآب« )يو 14: 
ُّ
جبل طابور، حيث يمكننا �أن نفهم ما قاله ي�سوع لفيِلب

9(، هل يمكننا �أن نر�فق �لمعِلّم �إلى ب�ستان �لزيتون و�إلى جبل �لجلجلة؟

ّلي«  ُ�سَ
ِلي �لَجبََل  »�أخذ ي�سوع بطر�ص ويوحّنا ويعقوب و�سِعَد  لنا �لإنجيل:  يقول 

)28 :9(

دعاهم ي�سوع �إلى �أن ي�سعدو� �لجبل معه، ل من �أجل نزهٍة �عتياديّة، بل لل�سالة. 

يكتب بطر�ص �لر�سول في ر�سالته �لثانية: »لأَنّنا عايَّنا َجاللَه. فَقد ناَل ِمَن �هلِل �لآِب �إكر�ًما 

 �لَحبيُب �لذي َعنه 
َ
وٌت يقول: هذ� هو �بِني وَمْجًد�، �إذ جاَءه ِمَن �لَمْجِد ــ َجلَّ َجاللُه ــ �سَ

�ص«. ما  �آِتيًا ِمَن �ل�سماء، �إذ ُكّنا مَعه على �لَجبَِل �لُمقدَّ وُت قد �َسِمعناه  َر�سيت. وذ�َك �ل�سَّ

من �أحٍد ي�ستطيع �أن ي�سهد على بهاء �هلل غير �لذي عا�ص خبرة �لقّدي�ص بطر�ص، فقد ر�أى 

خبرًة  عا�سو�  �سهوٍد  �إلى  بل  معّلمين  �إلى  يحتاج  ل  �لعالم  �إّن  �ل�سوت.  و�سمع  �لمجد 

ة، �إلى �سهود عيان و�سامعين.
ّ
روحي

عندما نتحّول بهذه �لخبرة مع �هلل، حينها ن�ستطيع �أن ننزل من �لجبل �لمقّد�ص، ل 

�إلى  �هلل  مجد  نور  ولنجلب  ويتحّول،  يتجّلى  �لعالم  لنجعل  بل  وح�سب،  خبرتنا  لننقل 

�إخوتنا و�أخو�تنا �لذين ل يز�لون جال�سين في �لظلمة.

فكما دعا ي�سوع �لر�سل معه �إلى �لجبل لل�سالة، دعانا �لمخّل�ص نحن �أي�سا �أبناءه 

له  نتحّول معه ون�سهد  �لر�سل، كي  نعي�ص خبرة  �لأكمة كي  �إلى هذه  ة 
ّ
�لرهباني �أبناء هذه 

ر عالمنا من حولنا. هذ� ما فعله �آباوؤنا و�أجد�دنا، فمنذ ثالثماية وثالثين �سنة عا�ست 
ّ
ونغي

رت �لعالم من حولها. تجّلت في موؤ�ّس�سها 
ّ
ة وتجّلت باأبهى ُحللها وغي

ّ
ة �لمخّل�سي

ّ
�لرهباني

و�لتي  كثُر  هم  و�لذين  �لقّدي�سين  �آبائها  في  تجّلت  بالإيمان،  معترًفا  وموته  �سجنه  وفي 

تحت  عا�سو�  �لذين  �لأو�ئل  �آبائها  في  تجّلت  مر�د،  �أبو  ب�سارة  �لأب  م 
ّ
�لمكر ج�ّسدها 

�ل�سطهاد لأكثر من مئة وثالثين �سنة، تجّلت بالنكبات �ل�سّت �لتي عا�ستها في تاريخها. 

تجّلت في ر�سالتها �لتي �نت�سرت في �لقاّر�ت �لخم�ص من هذ� �لعالم، تجّلت في �لظروف 
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�ل�سعبة �لتي عا�ستها في تاريخها حيث كان ينبعث نور �لمخّل�ص من عتمة ظلمة وق�ساوة 

ة 
ّ
ة طريق جلجلتها كان �لتجّلي هّدية �لم�سيح لها، ففي كّل مر

ّ
عالمنا. كّلما �سارت �لرهباني

كانت تنف�ص عنها غبار �لألم لتلتحف بنور �لتجّلي، نور �لم�سيح.

بي�ساَء  ِثيابه  و�ساَرت  َوجهه،   
ُ
َمنَظر َل  تَبَدَّ يُ�سّلي  هو  »وبينما  �لإنجيل  ي�سيف 

كالثلج«. �إّن �لقّوة �لوحيدة �لتي ت�ستطيع �أن تحّولنا وتجعلنا نتجّلى هي قّوة �ل�سالة، �أي 

ر بقّوة �ل�ست�سالم و�ليدين 
ّ
رنا. فنحن نتغي

ّ
ا هلل، لأنّه هو وحده يغي

ًّ
�لقّوة �لتي ن�ست�سلم بها كّلي

يدّي  بين  ته 
ّ
بكّلي نف�سه  �سّلم  ي�سّلي،  ي�سوع  بد�أ  حين  ة. 

ّ
�لذ�تي بقّوتنا  ولي�ص  �لمفتوحتَين، 

ر هلل عن �أنّني له، و�أّن حياتي بين 
ّ
�لآب، فتبّدل منظره و�سارت ثيابه بي�ساء. حين �أ�سّلي �أعب

ه من 
ّ
�أحب �أن �أرى وجه �هلل �لذي  تاأّمٍل و�أرغب بحر�رٍة  �أق�سي �ساعة  �أن  يديه. ل يمكنني 

�سنا ور�سالتنا. 
ّ
ر و�أتحّول و�أ�سير �سبيًها بَمن �أحّب. �إّن �ل�سالة هي �أ�سا�ص تكر

ّ
دون �أن �أتغي

�إّن عالمنا �ليوم يحتاج �إلى رجال ون�ساء يع�سقون �لم�سيح يّتحدون به كي يتجّلى �لم�سيح 

من خاللهم، وهل هناك �أبهى من �سورة �لأب ب�سارة �أبو مر�د �لذي كان يم�سي وقته �أمام 

�لقربان �ساجًد� م�سغيًا مّتحًد� متجّليًا.

مو�شى واإيلّيا �شاِهدا التجّلي

�إن لكلٍّ منهما وجًها منيًر� بحكم �لترّدد �إلى �هلل. حين نزل مو�سى من �لجبل بعد 

�أربعين يوًما من �لحميمّية مع �هلل، �سارت ب�سرة وجهه م�سّعة من مخاطبة �لرّب له. وحين 

ر�أى �أّن �ل�سعب يخاف �أن يقترب منه، و�سع حجابًا كان يرفعه حين يكّلم �لرّب. فبحكم 

ئ 
ّ
اأ وجهه �أمام �لعّليقة �لم�ستعلة، عّليقًة م�ستعلة يخب

ّ
�أُلفته مع �لرّب �سار مو�سى، �لذي خب

 �لرّب �لذي 
ٌّ

�ل�سعب وجهه �أمامها. �أّما �إيلّيا، فيقّدم نف�سه على �أنّه »�لمت�سّرع« ويقول: »حي

�أنا و�قف �أمامه« )1 مل 17: 1(. فمن كثرة �لوقوف �أمام �لرّب ليت�سّفع لل�سعب �سار وجهه 

لألوهّيته  �سهود  له،  �سهود  نحن  �لتجّلي،  رهبان  �لمخل�ص،  دير  رهبان  ونحن  منيًر�. 

ولل�سجين  ولل�سعيف  وللمري�ص  للفقير  ته 
ّ
لمحب �سهود  وقيامته،  ل�سلبه  �سهود  و�إن�سانّيته، 
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وللم�سطَهد وللمعنَّف ولليتيم وللمعوز. �سهود له في عملنا وفي ر�سالتنا، �سهود له في 

تكّر�سنا وفي مر�كزنا وفي رعايانا. �سهود له في فكرنا وفي كتبنا وفي من�سور�تنا وموؤلّفاتنا، 

�سهود له في �ألحاننا وفي �أيقوناتنا، �سهود له في �أديارنا وفي موؤ�ّس�ساتنا �لجتماعّية، �سهود 

له في مجتمعنا و�نت�سارنا وكني�ستنا. و�سهادتنا تكون مزيّفة �إن لم تعك�ص وجهه و�سورته 

هو. هذه �ل�سهادة وهذه �ل�سورة ل يمكن �أن تتحّقق �إّل بال�سليب و�لألم.

ال�شليب والألم طريق التجّلي

على  يَتَكَلّماِن  و�أََخذ�  �لمجد،  في  تَر�َءيا  »قد  يقول:  �لتجّلي  عن  �إنجيله  في  لوقا 

َرحيِله �لذي �َسيِتمُّ في �أُوَر�َسليم« )لو 9: 31( كيف يتجّلى �ل�سخ�ص بالألم؟ فالألم للوهلة 

. ونعتقد �أّن �لألم يطفئ �لنور. بعد �لنزول من جبل 
ّ
�لأولى ي�سّوه ويُحِزن. �إنّه قا�ٍص ومر

�سَلُم �إلى �أَيدي �لنا�ص« )لو 9: 44(. ومو�سى 
ُ
طابور قال لهم ي�سوع: »�إِّن �بَن �لإن�ساِن �سي

ا يتكلمان عن »َرحيِله �لذي �َسيِتّم في �أور�سليم«، ويوؤّكد�ن هذه �لحقيقة. ووجه كّل 
ّ
و�إيلي

و�حد منهما كان منيًر� ل ثمرًة لل�سالة وحدها، بل لأّن كليهما تاألّم �آلًما �سديدة. فمو�سى 

�أمام �هلل  ليت�سّفع لهم  �لجبل  �إلى  �ل�سربات من �سعبه و�لعتاب من �هلل، ي�سعد  يتلّقى  كان 

يكن  لم  �سهلة.  تكن  لم  ر�سالته  فاإّن  ا، 
ّ
�إيلي �أّما  �هلل.  ليد�فع عن حقوق  �لجبل  من  وينزل 

علن كلمة �لرّب يُر�سُله �لملك 
ُ
ي�سعد �لجبل وينزل منه مثل مو�سى، بل كّلما فتح فمه لي

�إلى �لمنفى.

ة 
ّ
ونحن على مثالهما، تتحّقق ر�سالتنا وتثمر في م�سيرة �ل�سليب، وتاريخ �لرهباني

�لم�سيح من خاللنا.  �ل�سليب كثرت ثماره ونعمه وتجّلى  �ساهد على ذلك، وكّلما ثقل 

ر�سالتنا هي رحيلنا �لذي �سيتّم في �أور�سليم، �أي في مدينة �هلل، �أي رحيلنا عن هذ� �لعالم 

عن منطق هذ� �لعالم لندخل في منطق �هلل في منطق �ل�سليب. فبح�سب �لعالم �ل�سليب 

هو جهالة، �أّما بالن�سبة �إلى �هلل فهو حكمة كما يقول �لقّدي�ص بول�ص. فنحن كرهبان علينا 

�أن نرى �لم�سيح غالبًا �لموت من على خ�سبة  �أن ن�سير بمنطوقها،  �أن نعي هذه �لحقيقة، 

ر �لعالم.
ّ
هذ� �ل�سليب، وبذلك نغي
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بطر�س اأمام التجّلي

ن نَكوَن هُهنا.  �إن كلمات بطر�ص �ساعة �لتجّلي هي كلمات كّل و�حد مّنا: »َح�َسٌن �أَ

ا! ولم يَُكْن يَدري ما 
ّ
ولن�سنعّن ثالَث مظال، و�ِحَدًة لََك وو�حدًة ِلمو�سى وو�ِحدًة لإيلي

يَقول«. �أّما ي�سوع، فبقي �سامتا وكاأنّي ب�سمته يريد �أن يقول لنا وله: بدل �أن نن�سب ثالث 

ة، علينا �أن ننزل من �لجبل لن�سارك �لآخرين �لِنعمَة �لتي 
ّ
 في �سعادٍة �نعز�لي

ّ
مظال ون�ستقر

نلناها ونتابع عمل �لتجّلي.

الوحدة بعد التجّلي

وبقي  �ل�سوت  و�سَمَت  �لمبهر  �لنور  و�نطفاأ  �لغمامة  ز�لت  �لتجّلي،  لحظة  بعد 

ي�سوع وحده. هل ن�سعر باأّن ر�سالًة �سعبة �أُلقيت على عاتقنا: �أن نكون عنا�سر تجّلي في 

�أو  �أو رعٍد، وبدون غمامٍة  عالمنا �ليوم؟ قد ن�سعر بالعجز تجاه ر�سالٍة كهذه بدون برٍق 

ة 
ّ
�سوت �لآب. يكفينا ي�سوع كي ننزل من �لجبل ونتابع �لتجّلي حولنا، فخبرتنا �لروحي

ا لم يكن معهم  ة، �إنّها ر�سالة يجب �لقيام بها. �لر�سل �أي�سً
ّ
مع �هلل هي �أكثر من تعزية �سخ�سي

�سوى ي�سوع. ولكي ننزل »ون�سّع مجد �هلل« لي�ص لدينا �سوى يده �لتي تم�ّسنا. فلنتركه يم�ّسنا 

�لقّوة  ننال كّل  �لم�سيح  ا، وبتناولنا ج�سد 
ّ
بالإفخار�ستي ليم�ّسنا  ا 

ًّ
ياأتي يومي �لعمق. فهو  في 

ر �لعالم.
ّ
�لالزمة لنتجّلى ونذهب فنغي

طريق الحّب طريق التجّلي

ل �سّك في �أّن طريق �لحّب ل يختلف عن طريق �ل�سالة وطريق �لألم و�ل�سليب، 

ك«، و�لألم يعني: �لحّب حّتى 
ّ
فكالهما تعبير عن �لحّب. �ل�سالة هي �أن �أقول هلل: »�أحب

ا بالعمق حّتى نتجّلى ون�سّع، ويتحّول �لآخر بقّوة  �لتخّلي عن �لذ�ت. ما �إن نحّب �سخ�سً

على  ن�ساعده  �أن  يمكننا  �لآخر  �إلى  و�نتباهنا  تنا 
ّ
فبمحب تجّلي،  عنا�سر  جميعنا  له.  ي 

ّ
حب

ت�سويه.  �سبب  نكون  �أن  ا  �أي�سً ن�ستطيع  لكّننا  قلبه.  وفتح  قناعه  ورفع  عزلته  من  �لخروج 
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فعدم �نتباهنا و�إهمالنا، بل ق�ساوتنا وعدم ثقتنا و�حتقارنا ت�سّوه، و�أحيانًا �إلى �لأبد، وجًها 

ًة مرهفة.
ّ
منفتًحا وقلبًا حنونًا وح�سا�سي

. ولكي �أكون هذ� �لبن �لغالي، 
ّ
ني هي حقيقة تحّول حياتي

ّ
�أن �أعرف �أّن �هلل يحب

ه، وذلك �سيحّول حياتي ويجعلني قادًر� على �أن 
ّ
يجب �أن �أنظر �إلى �لبن و�أ�سمعه و�أحب

�لجبل وح�سب، بل في و�قع  قّمة  ي�سوع، ل على  لتجّلي  �أكون عن�سًر� متو��سًعا وفّعاًل 

 مع �أخي �لإن�سان �أيًّا يكن. وهكذ� يعمل �لروح في كّل و�حٍد 
ّ
�ل�سهل وفي �لتّ�سال �ليومي

مّنا ليعك�ص مجد �هلل. �آمين.

�ل�سيادة  و�أ�سحاب  �لثالث  غريغوريو�ص  �لبطريرك  �أبينا  غبطة  �أ�سكر  مجّدًد� 

لوميار  تيلي  ما 
ّ
�سي ل  �لإعالم  و�سائل  �أ�سكر  �لحا�سرين.  وجميع  و�لمعالي،  و�ل�سعادة 

ونور�سات، وجميع �لقوى �لع�سكريّة و�لأمن«.

♱ زيارتان ر�شمّيتان
�لأربعاء 14 �آب 2013، قام �لرئي�ص �لعاّم و�لمدبّرون �لأربعة، كما جرت �لعادة، 

ة لل�سفير �لبابوّي في لبنان �لمون�سنيور غابريال كات�سا. كما كانت 
ّ
ة بروتوكولي

ّ
بزيارة ر�سمي

ة �لأولى لغبطة �لبطريرك غريغوريو�ص �لثالث، بتاريخ 26 �آب 2013 برفقة 
ّ
زيارته �لر�سمي

�لآباء �لمدبّرين وقد ��ستبقاهم على �لغد�ء.

 

♱ قّدا�س عيد ال�شليب في جعيتا
ة �ل�سليب �لمقّد�ص ــ جعيتا، بدعوة من كاهن 

ّ
�لجمعة 13 �أيلول 2013، في رعي

ة 
ّ
�لرعي ، في كني�سة 

ّ
�لإلهي بالقّد��ص  �لعاّم  �لأب  �سيادة  ن�سر، �حتفل  �لأب يو�سف  ة 

ّ
�لرعي

ور ورهط 
ّ
�لمدبّر جوزيف جب �لأب  �لقّد��ص  �لكبرى. �سارك في  ة 

ّ
�لمجاورة لالإكليريكي

ين، بح�سور ح�سد من �لموؤمنين. بعد �لإنجيل رّحب �لأب 
ّ
من �لآباء و�لإخوة �لمخّل�سي

ل 
ّ
ة تقب

ّ
يو�سف ن�سر بالأب �لعاّم، �لذي بدوره كانت له عظة من وحي �لعيد، حول �أهّمي
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�لأب  . كما �سكر 
ّ
�لحقيقي لنا معناه  ينجلي  يزهر في حياتنا، حيث  بفرح حّتى  �ل�سليب 

ة. وبعد �لقّد��ص، �نتقل �لجميع 
ّ
يو�سف على كّل جهوده �لتي يبذلها من �أجل خدمة �لرعي

�إلى باحة �لمدر�سة للم�ساركة بالع�ساء �لقروّي.

♱ الرابطة المخّل�شّية تكّرم الأب العاّم 
بمنا�سبة �نتخابه رئي�ًسا عامًّا، كّرمت �لر�بطة �لمخّل�سّية �لأر�سمندريت �أنطو�ن ديب، 

ع�سام  �لأ�ساقفة  �ل�سادة  بح�سور  زحلة،  تالل  مطعم  في   ،2013 �أيلول   15 �لأحد  نهار 

بالإ�سافة  �لعاّم �لأب عبدو رعد،  �أبر�ص و�لنائب  يوحّنا دروي�ص، من�سور حبيقة، مي�سال 

�لكهنة،  من  وعدد  �لمنطقة،  فعالّيات  وبع�ص  و�ل�سعادة،  �لمعالي  �أ�سحاب  من  بع�ص  �إلى 

ف�ساًل عن ح�سد كبير من �لنا�ص. �أُلقيت في �لمنا�سبة كلمات متعددة، بدًء� بالمطر�ن ع�سام 

�ل�سّيد  �لمخّل�سّية  �لر�بطة  لرئي�ص  كلمة  ثّم  �لجديد،  �لعاّم  �لأب  هّناأ  �لذي  دروي�ص  يوحّنا 

�ليا�ص ن�سر�هلل، �لذي رّحب بال�سادة �لأ�ساقفة وبالح�سور، و�أعرب عن فرحه وفرح �لر�بطة 

�لمخّل�سّية بتكريم �لرئي�ص �لعاّم �لجديد للرهبانيّة �لمخّل�سّية، م�سيًد� بالمو�هب �لتي يتمّتع 

�سّر  �أمانة  في  ا  خ�سو�سً �لمو�قع،  �سّتى  في  بالماآثر  تكّللت  و�لتي  �لعاّم،  �لرئي�ص  بها 

قد�ص  �لر�بطة  لمر�سد  كلمة  وتالها  وجه.  �أكمل  على  موهبته  تجّلت  حيث  �لبطريركّية، 

ها: �لنائب �لعاّم �لأب عبدو رعد. ثّم �ألقى �لأب �لعاّم كلمة من �لقلب، هذ� ن�سّ

م و�حدنا �لآخر، في هذه �لأيّام �ل�سعبة و�لع�سيبة 
ّ
ني �ليوم �أن �أكون بينكم ليكر

ّ
ي�سر

ة، �أجد نف�سي و�أكثر من �أي وقٍت م�سى محتاًجا 
ّ
 بها لبنان و�سوريا وبالدنا �لعربي

ّ
�لتي يمر

و�حدة  فركيزتنا  ط، 
ّ
متخب متفّجر  متحّول  عالم  في  ثابتة  �سخرة  �إلى  ثابتة،  ركيزة  �إلى 

و�سخرتنا و�حدة هي �لم�سيح.

ا في �سوريا وبالأخ�ّص في معلول.  كّلنا يرى وي�سمع ما يحدث �ليوم وخ�سو�سً

�أّن  ون ب�سكل مبا�سر بما يح�سل، فالكّل يعلم 
ّ
ة ثانيًا، معني

ّ
�أّوًل، وكرهباني ونحن ككني�سة 
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ة معلول منذ 
ّ
�لعالم ونخدم رعي ة في 

ّ
�لم�سيحي �لمعالم  �أقدم  لنا ديًر� في معلول هو من 

مئات �ل�سنين وتر�نا �ليوم نازحين مع �سعبنا ومذبوحين معه. ولكن و�سط هذه �لعا�سفة، 

ن�سمع كلمة �لم�سيح لنا: ل تخافو� فاأنا معكم لأنّي غلبت �لعالم، فالم�سيح هو رّب وقبطان 

�ل�سفينة، وهو يعرف كيف يهّدىء �لعا�سفة.

لنا في  ة عبر تاريخها �سّت نكبات. و�ليوم ما يح�سل 
ّ
ة �لمخّل�سي

ّ
عا�ست �لرهباني

رقم  وهو  مقّد�ص  رقم  هو  �لمقّد�ص  �لكتاب  في   7 ورقم  �ل�سابعة.  �لنكبة  هو  معلول 

ة: لقد �سربتم �لكاأ�ص �لتي �أنا �سربتها، 
ّ
�لكمال، وكاأّن �لم�سيح يريد �أن يقول لنا في �لرهباني

هو  �لم�سيح  و�إكليل  �لإكليل،  لكم  فيبقى  بها،  �أنا  ��سطبغت  �لتي  بال�سبغة  و��سطبغتم 

تاريخنا يح�سي  ين خالل 
ّ
�أن نكون �سهوًد� و�سهد�ء. ونحن كمخل�سي �ل�سهادة، ور�سالتنا 

دو� 
ّ
�ُسر �لذين  �لأديار، عد�  ذبًحا في مختلف  و�  �سهيًد� ق�سَ  40  حو�لي 

ّ
�لرهباني �ل�سجل 

و�سجنو� وعّذبو�...

�لمخّل�ص  دير  فرهبان  والر�شولّي،  الرعوّي  عملنا  في  تظهر  �سهادتنا  �إّن  ــ   1

ة، 
ّ
ات و�لحركات �لر�سولي

ّ
�نت�سرو� في �لقاّر�ت �لخم�ص في �لعالم و�أ�ّس�سو� �لرعايا و�لأبر�سي

ة 
ّ
�لروحي للريا�سات  ومر�كز  بيوت  تاأ�سي�ص  ب�سدد  نحن  و�ليوم  ون�سروه.  �لإيمان  تو� 

ّ
ثب

توّقف،  دون  �ل�سنة  طو�ل  يعمل  �لذي  ميثون  في  مركزنا  غر�ر  على  �إ�سغاء،  ومكاتب 

ة، 
ّ
و�ليوم �أُعلن لكم �أّن بيت �لأب ب�سارة �أبو مر�د في زحلة �سيحمل هذه �لر�سالة �لروحي

و�لذي �سند�ّسنه ونفتتحه قريبًا �إن �ساء �هلل.

ة �أ�ّس�ست �لمد�ر�ص و��ستلمت �إد�رة مد�ر�ص 
ّ
2 �� في العمل الفكرّي: �إّن �لرهباني

ته، كما 
ّ
ة. ونحن في �سدد تعزيز هذ� �لعمل و�إعادة هيكلي

ّ
�أخرى تابعة لكني�ستنا �لملكي

�لعاّم كي  �لمجمع  قر�ر�ت  ُعليا ح�سب  در��سات  معاهد  تاأ�سي�ص  في  قدًما  ذ�هبون  �أنّنا 

�لإن�سان  لبناء  تكون   
ّ
مخّل�سي كّل  بها  يفتخر  ة 

ّ
مخّل�سي جامعة  تاأ�سي�ص  �إلى  ن�سل 

و�لمجتمع.
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ة في هذ� 
ّ
�لرهباني �لر�ئد �لذي تلعبه  �لكّل يعرف �لدور  العمل الجتماعّي:   ��  3

ود�ر  �لجنوب  في  �لعناية  د�ر  ما 
ّ
�سي ل  ة، 

ّ
�لجتماعي موؤ�ّس�ساتنا  خالل  من  �لخ�سو�ص 

�ل�سد�قة في زحلة �لبقاع. هذ� بالإ�سافة �إلى �لم�ستو�سفات ومكافحة عمالة �لأولد وبر�مج 

ة م�سروًعا ر�ئًد� في لبنان عبر تاأ�سي�ص مدر�سة 
ّ
تعنيف �لمر�أة. ومنذ 2004 با�سرت �لرهباني

ة وللم�سابين بمر�ص �لتوّحد، و�ليوم �أ�سبحنا مرجًعا  �سة لذوي �لحاجات �لخا�سّ متخ�سّ

 في لبنان و�ل�سرق �لأو�سط. و�إنّنا �سنبا�سر 
ّ
 �لجتماعي

ّ
لهذ� �لعمل �لر�ئد �لتربوّي �لإن�ساني

بفتح مركز جديد في �لبقاع �أُ�سوة بما فعلناه في �لجنوب.

ة حفظت �لتر�ث 
ّ
ة �لمخّل�سي

ّ
4 �� في المن�شورات الكن�شّية والمو�شيقّية، فالرهباني

ة.
ّ
 وطورته. ونحن �ليوم ب�سدد تاأ�سي�ص معهد للمو�سيقى �لبيزنطي

ّ
�لمو�سيقي

فاإّن  الإيقونات.  ور�شم  لتعليم  معهد  تاأ�شي�س  عن  �ليوم  لكم  �أعلن  كما  ــ   5

ّنا 
ّ
�لمجمع �لعاّم �تخذ قر�ًر� بتاأ�سي�ص معهد لر�سم �لإيقونات، وبد�أنا فعاًل بالإعد�د له وعي

.
ّ
م�سوؤوًل عن هذ� �لمعهد �لأب ند�ء �بر�هيم �لمخّل�سي

�لتي تقومون بها  �أّوًل ن�سكر كّل �لجهود  فاإنّنا  ة، 
ّ
�لر�بطة �لمخّل�سي �أّما بخ�سو�ص 

وهذ� �لتو��سل �لقائم. وكما قلت لكم خالل زيارتكم لدير �لمخّل�ص، �إنّنا م�سّممون على 

في  ة 
ّ
للرهباني  

ّ
�لطبيعي �لمتد�د  و�أنتم  �لر�بطة،  عمل  وتفعيل  لتن�سيط  دعم  كّل  تقديم 

تحت  �سنكون  بدورنا  ونحن  لكم،  بحاجة  ة 
ّ
و�لرهباني لكم  بحاجة  و�لكني�سة  �لمجتمع، 

 �أو معنوّي �أو ماّدّي لإنجاح عملكم.
ّ
فكم ولن نوّفر �أّي دعم روحي

ّ
ت�سر

عملو�  �لذين  جميع  �أ�سكر  �لتكريم،  هذ�  على  �أ�سكركم  �لقلب  �سميم  من  �إنّني 

ة �ساأكون 
ّ
ة. و�أنا بدوري با�سم �لرهباني

ّ
ة للرهباني

ّ
ونّظمو� وتعبو�. عملكم هذ� هو دليل محب

معكم، جنبًا �إلى جنب، في كّل عمل تقومون به.

�أ�سكر جميع �لذين �أر�دو� �أن ي�ساركونا �ليوم هذ� �لتكريم، فح�سوركم هو �إكليل 

ة ن�سعه على روؤو�سنا، ع�سانا �أن نحّقق �أمالكم.
ّ
محب
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ة، عا�ص لبنان.
ّ
ة �لمخّل�سي

ّ
ع�ستم، عا�ست �لرهباني

�لعاّم كعربون  �إلى �لأب  لبنان  �أرز  �بطة غر�سة من �سجر 
ّ
�لر وفي �لختام، منحت 

ة وتقدير.
ّ
محب

♱ اأحداث معلول وبيان الرهبانّية المخّل�شّية
�ست لها بلدة معلول �لحبيبة، في 

ّ
في ظّل �لأحد�ث �لماأ�ساويّة و�ل�سود�ء �لتي تعر

ة من تلك �لأحد�ث، 
ّ
7 �أيلول 2013، و�لتي �أّدت �إلى �لخر�ب و�لتهجير، لم ت�سلم �لرهباني

و�لتخريب، ول معلومات  للق�سف   
ّ
�لتاريخي �سركي�ص وباخو�ص  مار  دير  �ص 

ّ
تعر فلقد 

ات �لع�سكريّة. وبمعونة �هلل خرج �لأب 
ّ
دقيقة حوله حّتى �ليوم، �سوى �أنّه في منطقة �لعملي

اع، وهم  ة كيرلّ�ص �لق�سّ
ّ
توفيق عيد �سالًما من معلول ومكث في �ل�سام مع �آبائنا في رعي

 
ّ
�لروحي �لدعم  لهم  مقّدمين  منها،  و�لنازحين  معلول  �أو�ساع  �ليوم  حّتى  يتابعون 

و�لماّدّي.

�لأب  �سهر  تعلب  ميخائيل  ��ست�سهد  فقد  و�أقاربهم،  �لآباء  �أهالي  بخ�سو�ص  �أّما 

طالل تعلب مع �بن عمه �أنطون تعلب وهو في �لوقت نف�سه �بن خالة �لأب فادي بركيل، 

�لزخم. وُخطف جهاد تعلب  �أنطو�نيت، و��ست�سهد قريبه �سركي�ص  �بنة خالته  وُجرحت 

بيت  مع  تعلب  �سركي�ص  �لثاني  �لأخ  �سادي، وحو�سر  �أخته  �بن  مع  �لأب طالل  �سقيق 

ا �سقيق �لأب مكاريو�ص )�سليمان(  عّمه، )تمّكن لحًقا من �لفر�ر و�لنجاة(. وُخطف �أي�سً

قّلومة.

ة 
ّ
بناًء على تلك �لمعطيات �لقاتمة، �أَر�سل �لأب �لعاّم ر�سالة �إلى جميع �أبناء �لرهباني

معلول  بلدة  �أ�سابت  �لتي  �لنكبة  على  فيها  �أطلعهم   ،2013/9/9 بتاريخ  ة، 
ّ
�لمخّل�سي

و�أهلها، لكيما يكونو� �إلى جانب �إخوتهم �لرهبان و�لر�هبات و�لكهنة من �أبناء هذه �لبلدة 

�سوريا عاّمة وفي  �ل�سالم في  �أجل  �هلل من  �إلى  و�لت�سرعات  �ل�سلو�ت  �لحبيبة، ويرفعو� 

�أجل  ومن  �لأبرياء  �ل�سهد�ء  نفو�ص  ر�حة  �أجل  ومن  �لخ�سو�ص،  وجه  على  معلول 
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رين و�لمخطوفين، ومن �أجل عائالتهم كي يعطيهم �لرّب �لإله �لتعزية  �لجرحى و�لمحا�سَ

عبة و�لمريرة. و�لرجاء، في هذه �لمحنة �ل�سّ

ا 
ًّ
ر�سمي بيانًا  ة 

ّ
�لمخّل�سي ة 

ّ
�لبا�سلي ة 

ّ
�لرهباني  

ّ
�سر �أمانة  �أ�سدرت  نف�سه،  �لتاريخ  وفي 

�ص له بلدة معلول في �سوريا، جاء فيه:
ّ
حول ما تتعر

ة ب�سّدة، ب�سخ�ص رئي�سها �لعاّم �لأر�سمندريت 
ّ
ة �لمخّل�سي

ّ
ة �لبا�سلي

ّ
�إ�ستنكرت �لرهباني

بال�سر��سة  متمادية  �عتد�ء�ت  من  �سوريا  في  معلول  بلدة  له  �ص 
ّ
تتعر ما  ديب،  �أنطو�ن 

��ستهد�ف  بقّوة  ت�سجب  وهي  �لمقّد�سة،  ة 
ّ
�لتر�ثي و�لمقامات  �لأهالي  تطال  �لتدميريّة، 

، وتعتبر �أّن ما ت�سهده هذه �لبلدة 
ّ
 و�لفر

ّ
ة �لكر

ّ
ين �لعّزل �لذين يجدون �أنف�سهم �سحي

ّ
�لمدني

ة، هو �سكل من 
ّ
ة و�أبعادها �لإن�ساني

ّ
ة في ر�سالتها �لروحي

ّ
�لح�ساريّة �لعاك�سة للقيم �لم�سيحي

 �لآمن في �ل�سرق �لأو�سط، في 
ّ
 �لذي يهّدد �لوجود �لم�سيحي

ّ
�أ�سكال �لعتد�ء �لإجر�مي

 بالتو�زي مع دعوة جاللة 
ّ
�لوقت �لذي �أطلق فيه قد��سة �لبابا فرن�سي�ص ند�ء �ل�سالم �لعالمي

في  ة 
ّ
�لم�سيحي �لطو�ئف  لروؤ�ساء  ة 

ّ
�لها�سمي ة 

ّ
�لأردني �لمملكة  ملك  �لثاني  عبد�هلل  �لملك 

 في �لمنطقة.
ّ
�ل�سرق، للبحث في �لتحّديات �لتي تعتر�ص �لوجود �لم�سيحي

ة، نخدم دير مار �سركي�ص وباخو�ص، �لذي 
ّ
ة كاثوليكي

ّ
ة ملكي

ّ
ة رومي

ّ
ونحن كرهباني

مذبح  �أقدم  يحوي  �إذ  �لمنطقة،  في  ة 
ّ
�لم�سيحي و�لمعالم  و�لكنائ�ص  �لأديار  �أقدم  من  هو 

 في �لعالم يعود �إلى �سنة 316 للميالد، وخ�سب �لأرز �لذي يعود �إلى �أكثر من 
ّ
م�سيحي

�ألفي �سنة، و�أيقوناته �لتي تعود �إلى �لقرن �لعا�سر وهو �أّول معبد يتحّول كني�سة بعد مر�سوم 

ين. ونهتّم بزّو�ر 
ّ
ميالنو �سنة 313 للميالد، وهو محّجة لجميع �لموؤمنين م�سلمين وم�سيحي

�لآباء  و�إخوتنا  �لأهالي  �سالمة  على  ا  وحر�سً تنا، 
ّ
لرهباني �لتابعة  �لمقّد�سة  �لمقامات 

 
ّ
�لدولي �لمجتمع  من  طالبين   ،

ّ
و�لعالمي  

ّ
�لعربي �لمجتمَعين  �إلى  ند�ًء  نرفع  و�لرهبان، 

�إنقاذ معلول �لب�سر و�لحجر و�لتر�ث و�لقيم، و�لحفاظ على دورها �لجامع  �لإ�سر�ع في 

�لأحمر  �ل�سليب  ة 
ّ
�لإن�ساني �لموؤ�ّس�سات  نطالب  �أن  ويهّمنا  �ل�سماويّة.  و�لتعاليم  للديانات 

ات 
ّ
بعملي للقيام  �هلل  من  و�لقريبة  �لو�دعة  �لبلدة  هذه  �إلى  بالدخول  �لأحمر  و�لهالل 
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لنار  طعًما  معلول  �أهالي  يُترك  فال  م�سيرهم،  على  �لأهالي  وطماأنة  و�لإغاثة  �لإ�سعاف 

�لقتتال و�لعنف.

كما �أنّنا نهيب بو�سائل �لإعالم �أن تقّدم معالجات هادئة لهذ� �لمو�سوع �لذي يوؤلم 

ين، وتعمل في �سبيل �ل�سالم و�إحالل �لأمن و�لبتعاد 
ّ
�لم�سلمين بمثل ما يجرح �لم�سيحي

ة �لتي يدفع �لأبرياء �أثمانها �لباهظة.
ّ
عن �لتهويل و�لحروب �لإعالمي

ة ترى من و�جبها �إطالق ند�ء �إلى منّظمة �لأوني�سكو 
ّ
ة �لمخّل�سي

ّ
ة �لبا�سلي

ّ
و�إن �لرهباني

ة لتنظيم حملة دفاع عن تر�ث 
ّ
ة و�لعربي

ّ
ة �لعالمي

ّ
ة و�لفكريّة و�لإعالمي

ّ
و�لموؤ�ّس�سات �لتر�ثي

 عريق �إذ �إنّها �لبلدة �لوحيدة �لتي ما يز�ل 
ّ
 وثقافي

ّ
معلول و�أهلها، لما تمّثله من ذخر روحي

د �لم�سيح.
ّ
ة، لغة �ل�سي

ّ
�أهلها حّتى �ليوم يتكّلمون �للغة �لآر�مي

�لأهالي،  �سبيل م�ساعدتنا على طماأنة  �لعمل في  نهيب بكّل حامل �سالح  ونحن 

د�ر  ديارهم... لأّن معلول هي  �إلى  �لأخيرة  �لأحد�ث  ب�سبب  منهم  نزح  وعودة كّل من 

ة وبيت �ل�سالم لكّل �لموؤمنين.
ّ
�لمحب

♱  النذور الموؤّبدة لالأخ ثيوذور�س زّخور والموؤّقتة لالأب �شربل ــ �شليم را�شد
�لمخّل�ص،  دير  كني�سة  في  م�ساًء،  �ل�ساد�سة  �ل�ساعة  عند   ،2013 �أيلول  الأحد 22 

و�لنذر  زّخور،  ثيوذور�ص  لالأخ  �لموؤبّد  �لنذر  �إبر�ز  حفل  جرى  �لغروب،  �سالة  و�أثناء 

�أمام �لأب �لعاّم وجماعة �لإخوة. ح�سر �لحتفال،  ــ �سليم ر��سد،  �لموؤّقت لالأب �سربل 

عالوة على �لرهبان، �أهل �لأخوين �لناذرين وبع�ص �لأ�سدقاء. و��ستوحى �لأخ ثيوذور�ص 

�سعار نذره من روؤيا يوحّنا: »و�لغالُب ذلك �لذي يحافظ �إلى �لنهاية على �أعمالي فاأُلب�سُه 

ــ �سليم،  �أّما �لأب �سربل  �أمحو ��سَمُه من �سفر �لحياة« )روؤ 26/2(.  �لثوب �لأبي�ص ولن 

 لوقا: «ل تََخف �أيّها �لقطيُع �ل�سغير، فاأبوكم �ل�سماوّي �ساء 
ّ
فقد �تّخذ �سعاره من �لإنجيلي

�لكوكتيل  �إلى  �لجميع  توّجه  �ل�سالة،  بعد   .)32/12 )لو  بالملكوت»  عليُكم  يُنِعَم  �أن 

ة. �ألف مبروك لالأخوين ثيوذور�ص و�سربل ــ �سليم. 
ّ
وتقديم �لتهاني في باحة �لمري�سي
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♱ قّدا�س عيد القّدي�شة تقال في دير عين الجوزة
�لثالثاء 24 �أيلول 2013، في دير �لقّدي�سة تقال، وبدعوة من رئي�ص �لدير �لأب نبيه 

حد�د  �أندره  �لمطر�ن  بح�سور  تقال،  �لقّدي�سة  عيد  بقّد��ص  �لعاّم  �لرئي�ص  �حتفل  �سافي، 

و�لأب �لمّدبر جوزيف و�كيم، و�لأب مكاريو�ص وهبي، بالإ�سافة �إلى جمهور من �لآباء 

�سعادته  عن  �لعاّم  �لأب  ر 
ّ
عب �لعظة  في  �لموؤمنين.  من  وح�سد  ين 

ّ
و�لأبر�سي يين  �لمخّل�سّ

في  نبيه �سافي على كّل جهوده وتعبه  �لأب  �ساكًر�  �لدير،  ة في هذ� 
ّ
مر بالحتفال لأّول 

�سبيل �لدير. بعد �لقّد��ص توّجه �لجميع �إلى �سالون �لدير للتهاني. ثّم �أقيم حفل غذ�ء في 

ة 
ّ
مطعم �ساليه دي لك، على �سرف �لرئي�ص �لعاّم �لجديد، �كتمل بح�سور ر�عي �لأبر�سي

�لمطر�ن ع�سام يوحّنا دروي�ص.

♱ م�شيرة حج و�شالة مع الأب ب�شارة اأبو مراد
برعاية �لأب �لعاّم وح�سوره، وبدعوة من »عيلة �أبونا ب�سارة«، وجهود �لأب جهاد 

فرن�سي�ص و�لمخرج طوني نعمة، نُّظمت م�سيرة حّج و�سالة بعنو�ن »مع �أبونا ب�سارة على 

دير  من  �لم�سيرة  �نطلقت  حيث   ،2013 �أيلول   28 �ل�سبت  يوم  وذلك  �لم�سيح«،  خطى 

مها  تَقدَّ مر�د،  �أبو  ب�سارة  �لأب  م 
ّ
�لمكر �سريح  �إلى  �لمحتقرة  ــ  ات 

ّ
�لمخّل�سي �لر�هبات 

وبع�ص  و�لر�هبات  �لرهبان  فيها  و�سارك  ب�سارة،  لالأب  كبيرة  و�سورة  �لمقّد�ص،  �لقربان 

�أُعطيت  �لموؤمنين. وعند كّل محّطة  كبير من  �إلى جمهور  بالإ�سافة  ة �سيد�، 
ّ
�أبر�سي كهنة 

تر�أّ�سه  �لمخّل�ص،  ، في دير 
ّ
بقّد��ص �حتفالي �لم�سيرة  �لمقّد�ص. و�ختُتمت  بالقربان  �لبركة 

نبيل و�كيم، و�لأب  �لمدبّر  �لمدبّر عبدو رعد، و�لأب  �لعاّم وعاونه كّل من �لأب  �لأب 

�لفرزل، وفي  �لأب جيلبير وردة، وخدمته جوقة  و�إلى جانبهم  �لمدبّر جوزيف و�كيم، 

�لتي جعلت منه  ب�سارة  �لأب  �إلى �سمّو حياة  ق 
ّ
بالح�سور وتطر �لعاّم  �لأب  �لعظة رّحب 

�سة، ت�سهد 
ّ
ة �إلى دعو�ت مكر

ّ
ر �لأب �لعاّم عن حاجة �لرهباني

ّ
ة، وعب

ّ
مثاًل في �لحياة �لروحي

�لأب  تطويب  دعوى  م�سيرة  في  �لم�ستجّد�ت  �أبرز  عن  �لعاّم  �لأب  �أعلن  كما  للم�سيح، 
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د�خل  بزياح،  �لجميع  و�نطلق  �ل�سموع،  �لعاّم  �لأب  بارك  �لقّد��ص  نهاية  وفي  ب�سارة. 

�لباحة  في  �ل�سيافة  �إلى  �لجميع  ُدعي  �لقّد��ص  وبعد  ب�سارة.  �لأب  �سريح  �إلى  �لكني�سة، 

ة.
ّ
�لخارجي

♱ قدا�س في رعّية مار اليا�س المخّل�شية ـــ زحلة
زحلة  في  ة 

ّ
�لمخّل�سي �ليا�ص  مار  كني�سة  ��ستقبلت   ،2013 �أيلول   29 الأحد 

 تر�أّ�سه �لأب �لعاّم، محاًطا بالأب �لمدبّر نبيل و�كيم 
ّ
 �لعاّم، و�أُقيم قّد��ص �حتفالي

َ
�لرئي�ص

و�لآباء ن�سال جبلي و�ليا�ص مايو وحّنا كنعان. بعد �لإنجيل �ألقى �لأب �لعاّم كلمًة �سكر 

ة، 
ّ
ة �لأب �ليا�ص مايو على كّل �لجهد �لذي بذله في �لرعي

ّ
فيها رئي�ص �لدير وكاهن �لرعي

وبالأخ�ّص في ترميم �لكني�سة، كما �سكر معاونَيه �لأب عماد �لحاج و�لأب �إميل مو�سى 

ة 
ّ
 �لدير وكاهن �لرعي

َ
ة. وقّدم �لأب �لعاّم رئي�ص

ّ
على جهودهما �لمبذولة في خدمة �لرعي

�لتي يملكها  بالمو�هب  �لجديد �لأب ن�سال جبلي وم�ساعَده �لأب حّنا كنعان، و�أ�ساد 

قاعة  في  �لجميع  �لتقى  �لقّد��ص  وبعد  ة. 
ّ
�لرعي قيادة  �سبيل  في  وحّنا  ن�سال  �لأبو�ن 

�لكني�سة.

♱ تد�شين جهاز الت�شوير ال�شوتّي في دار العناية
بتد�سين  �سيد�  ــ  ة 

ّ
�ل�سالحي �لعناية  د�ر  �حتفل   ،2013 �لأّول  ت�سرين   12 �ل�سبت 

ة �لم�ستخدمة 
ّ
ي
ّ
ات �لطب

ّ
 بقيمة 40 �ألف دولر، ويعتبر من �أحدث �لتقني

ّ
جهاز ت�سوير �سوتي

و�لحالت   
ّ
�له�سمي و�لجهاز  �لقلب  �سر�يين  ت�سوير  مثل  �لحالت،  �أدّق  ت�سوير  في 

ة، وقد قّدمه لم�ستو�سف د�ر �لعناية، نادي روتاري بيروت و�سيد� بالتعاون مع بنك 
ّ
�لن�سائي

و�لأب  �لعاّم  و�لرئي�ص  �لحّد�د  ب�سارة  �إيلي  �لمطر�ن  �للقاء  ح�سر  وردة.  وموؤ�ّس�سة  عودة 

ة 
ّ
نقول �ل�سغبيني و�لأب �لمدبّر عبدو رعد و�لنائب �لدكتور مي�سال مو�سى، ورئي�ص جمعي

ة �لحريري، وع�سو 
ّ
دة بهي

ّ
د علي �ل�سريف ممّثاًل �لنائب �ل�سي

ّ
تّجار �سيد� و�سو�حيها �ل�سي
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�لمهند�ص محمد  �لبلديّة  رئي�ص  ممّثاًل  �لبابا  �لمهند�ص محمد  �سيد�  في  �لبلدّي  �لمجل�ص 

�ل�سعودي، و�لرئي�ص �لحالي لنادي روتاري �سيد� �لمهند�ص �سامي غّد�ر و�ل�سفير �ل�سابق 

�لحفل  .وتخّلل  ات 
ّ
�ل�سخ�سي من  وجمع  �ل�سلح  �لمولى  عبد  د 

ّ
�ل�سي �لمّتحدة  �لأمم  في 

كلمات متعّددة. و�أعرب �لأب نقول �ل�سغبيني بكلمته عن �سكره لأندية �لروتاري وبنك 

عودة وموؤ�ّس�سة ورده، �لذين �ساركو� في تاأمين هذ� �لجهاز لم�ستو�سف �لد�ر بما ي�ساهم 

�أكمل وجه لمن يحتاجها  ة على 
ّ
في تفعيل عمل �لم�ستو�سف في تقديم �لخدمات �لطبي

ا من هذه �لخدمات �لتي يوّفرها �لم�ستو�سف وما �سيتيحه  ا بع�سً من �أبناء �لمنطقة، م�ستعر�سً

تو�لت  ذلك  بعد  �لمجال.  هذ�  في  متطّورة  ة 
ّ
تقني من   

ّ
�ل�سوتي �لت�سوير  جهاز  تاأمين 

�إلى  �لجميع  وُدعي  �لجهاز،  تد�سين  لوحة  عن  �ل�ستار  �إز�حة  تّمت  وبعدها  �لكلمات، 

كوكتيل بالمنا�سبة.

♱ قدا�س عيد المالك ميخائيل في دير عّميق ـــ ال�شوف
�لجمعة في 8 ت�سرين �لثاني 2013، وبدعوة من رئي�ص دير �لمالك ميخائيل في 

في  ميخائيل  �لمالك  عيد  بقّد��ص  �لعاّم  �لأب  �سيادة  �حتفل  ة، 
ّ
�سامي �سارل  �لأب  عّميق 

�لكني�سة �لمجاورة للدير. ح�سر �لحتفال �لأب �لمدبّر نبيل و�كيم و�لأب �لمدبّر جوزيف 

ين وعدد من �أبناء �لمنطقة، وفي �لقّد��ص �ألقى �لأب 
ّ
و�كيم، وجمهور من �لرهبان �لمخل�سي

�لعاّم عظة من وحي �لعيد، رّكز فيها على ر�سالة �لنفتاح و�لتعاي�ص �لم�سترك �لتي حملتها 

ة في �لما�سي و�لتي تحملها �ليوم في �لمنطقة و�لجو�ر. بعد �لقّد��ص و�لتهاني، �أُقيم 
ّ
�لرهباني

حفل �لغد�ء في �لدير.

♱ ا�شتقبال وقدا�س في كني�شة �شّيدة النتقال ـــ اأبلح
ة 

ّ
�لرعي كاهن  ر�أ�سهم  وعلى  �أبلح  �أهل  �حت�سد   ،2013 �لثاني  ت�سرين   10 الأحد 

ورئي�ص  ة، 
ّ
�لماروني جرج�ص  مار  ة 

ّ
رعي كاهن  عقيقي  مو�سى  و�لأب  �لفحل  فادي  �لأب 
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ة، لمالقاة 
ّ
ة في �لرعي

ّ
ة و�ل�سبابي

ّ
�لبلديّة و�لمختار و�لمجل�ص �لر�عوّي، و�لحركات �لر�سولي

�لرئي�ص �لعاّم عند مدخل �لبلدة، وفي �لطريق �إلى �لكني�سة ُرفعت �أقو��ص �لن�سر و�ليافطات 

ة 
ّ
ترحيبي كلمة  كانت  �لقّد��ص،  وقبل  ة. 

ّ
�لمخّل�سي ة 

ّ
للرهباني �لجديد  �لعاّم  بالرئي�ص  مرّحبًة 

ة 
ّ
�لإلهي بالذبيحة  �لعاّم  �لأب  �حتفل  بعدها  �سمعان،  توفيق  �لأ�ستاذ  تالها  ة، 

ّ
�لرعي با�سم 

ن فيها �لهتمام �لكبير �لذي توليه 
ّ
بي �لعاّم كلمة،  �ألقى �لأب  محاًطا بالآباء. بعد �لإنجيل 

كما  فيه.  يخدمون  �لذين  ن 
ّ
�لمخّل�سيي للكهنة  �لكبير  �لعدد  حيث  من  للبقاع،  ة 

ّ
�لرهباني

�لأب  ت�سّلم  �لختام  �لمقبلة. وفي  �لفترة  في  ة 
ّ
للرهباني �لعاّم  �لتوّجه  �لعاّم  �لأب  ��ستعر�ص 

ة 
ّ
محب عربون  زيد�ن،  �أبو  طوني   

ّ
�لحرفي �سنع  من  ة، 

ّ
�لرعي با�سم  تذكارية  لوحة  �لعاّم 

وتقدير. ثّم �نتقل �لجميع �إلى �سالون �لكني�سة لتبادل �لتهاني.

♱ زيارة الأب العاّم اإلى الأرا�شي المقّد�شة
بين 24 ت�سرين �لأّول و3 ت�سرين �لثاني 2013، قام �لأب �لعاّم بزيارة �إلى �لأر��سي 

�لعاملين في حيفا، ويافا و�لقد�ص ور�م �هلل وبيت �ساحور، وهذ�  �لمقّد�سة، وتفقد �لآباء 

ملّخ�ص وقائع �لزيارة:

م 
ّ
�لخمي�ص 24 ت�سرين �لأّول، �سافر �لأب �لعاّم �إلى �لأر��سي �لمقّد�سة، برفقة �لقي

، كان في ��ستقباله �سيادة 
ّ
�لم�ساعد �لأب �ليا�ص مايو. ولدى و�سوله �إلى مطار عّمان �لدولي

في  كان  �إلى حيفا، حيث  ارته 
ّ
�سي في  ��سطحابه   على 

ّ
�أ�سر �لذي  �سّقور،  �ليا�ص  �لمطر�ن 

)كريم(  و�أنطونيو�ص  �سعدى  �أبو  و�أغابيو�ص  نّخول  حّنا  ون: 
ّ
�لمخّل�سي �لآباء  ��ستقباله 

خوري وبول�ص )موّفق( �أرملي و�سارل ديب و�سهيل فاخوري ور�هبات �لخدمة �ل�سالحة 

ين. وفي �لأيام �لأولى نّظم �لآباء في حيفا لقاء�ت لالأب �لعاّم مع 
ّ
وعدد من �لكهنة �لأبر�سي

ة. وكانت هذه �للقاء�ت مفيدة وموّفقة.
ّ
مختلف جماعات �لرعي

 �ليا�ص 
ّ
 في كني�سة �لنبي

ّ
الأحد 27 ت�سرين �لأّول، �حتفل �لأب �لعاّم بالقّد��ص �لإلهي

في حيفا، بح�سور �سيادة �لمطر�ن �ليا�ص �سّقور وجمهور �لكهنة، �إن�سّم �إليهم �لأب بطر�ص 
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)�سمير( �سركي�ص �لقادم من لبنان، وح�سد من �لموؤمنين. في �لعظة رّحب ر�عي بالرئي�ص 

ر فيها عن 
ّ
�لعاّم، و�أثنى على زيارته �إلى �لأر��سي �لمقّد�سة. بعدها �ألقى �لأب �لعاّم كلمة عب

لالآباء  ورعايته وحمايته  لأبّوته  ة 
ّ
�لأبر�سي ر�عي  �سيادة  و�سكر  �إخوته،  بين  لوجوده  فرحه 

ة 
ّ
ة م�سّدًد� على وحدة �لتاريخ بين �لرهباني

ّ
ين في خدمتهم. وتوّجه �إلى �أبناء �لرعي

ّ
�لمخّل�سي

ت فيه وجوه جليلة وقّدي�سة، مثل 
ّ
وحيفا �لذي يعود �إلى �أكثر من ثالثماية �سنة، و�لذي مر

بها  يُفتَخر  �لتي  �لخدمة  عبر  �لحا�سر  وحدة  وعلى  �ساد،  ومي�سال  حّجار  غريغوريو�ص 

ة �ليوم في حيفا، من خالل �أبنائها �أغابيو�ص و�سارل و�سهيل )�لذي 
ّ
و�لتي تقوم بها �لرهباني

�لتي  ات 
ّ
�لإمكاني خالل  من  �لم�ستقبل  وحدة  وعلى  �ساحور(،  بيت  �إلى  موؤّخًر�  �نتقل 

ة حيفا.
ّ
ة ولو محدودة، في خدمة رعي

ّ
�ست�سعها �لإد�رة �لرهباني

�أنطونيو�ص )كريم( خوري في  �إلى يافا حيث ز�ر �لأب  �لعاّم  بعدها توّجه �لأب 

 �لمطر�ن جول يو�سف زريعي 
ّ
ته وتابع �إلى �لقد�ص، حيث ز�ر �سيادة �لنائب �لبطريركي

ّ
رعي

و�لأب جوزيف �ل�سغبيني، وتحّدث معهما بمو�سوع �لخدمة في �لقد�ص.

لالأخت   
ّ
�لود�عي  

ّ
�لإلهي بالقّد��ص  �لعاّم  �لأب  �سارك  �لثاني،  ت�سرين   1 �لجمعة 

ة، �لذي تر�أّ�سه �لمطر�ن جول، وح�سره لفيف من �لكهنة.
ّ
ي �لمخّل�سي

ّ
بريجيت معر

وفي �ليوم �لتالي، �ل�سبت 2 ت�سرين �لثاني، توّجه �لأب �لعاّم �إلى ر�م �هلل، حيث �أتى 

ات �أخرى، ثّم عند �ل�ساعة �لو�حدة ظهًر� كانت له، 
ّ
لزيارته رئي�ص بلديّة ر�م �هلل، و�سخ�سي

ة ل�سيادة رئي�ص دولة فل�سطين »�أبو مازن«، �لذي ��ستقبل �لرئي�ص �لعاّم لحو�لي 
ّ
زيارة تاريخي

45 دقيقية، ير�فقه وفد من �لآباء وهم: جوليو عبد�هلل برونياّل وجوزيف �ل�سغبيني و�ليا�ص 

مايو و�أغابيو�ص �أبو �سعدى و�أنطونيو�ص )كريم( خوري وبول�ص )موّفق( �أرملي و�سارل 

ديب وبطر�ص )�سمير( �سركي�ص و�سهيل فاخوري، بعدها قّدم �لرئي�ص �أبو مازن لالأب �لعاّم 

لوحة تذكاريّة، كعربون �سكر وتقدير.

دة �لب�سارة في 
ّ
، في كني�سة �سي

ّ
وفي �ليوم عينه، �حتفل �لرئي�ص �لعاّم بالقّد��ص �لإلهي

ة �لأب جوليو عبد�هلل برونياّل وعدد من �لآباء، وكان لالأب 
ّ
ر�م �هلل، بح�سور كاهن �لرعي
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ة ر�م �هلل. 
ّ
ة �لعاملة في رعي

ّ
ة و�لجماعات �لكن�سي

ّ
ا لقاء�ت مع �لحركات �لر�سولي �لعاّم �أي�سً

بعدها توّجه �إلى بيت �ساحور.

 في كني�سة �لرعاة ــ 
ّ
الأحد في 3 ت�سرين �لثاني، �حتفل �لأب �لعاّم بالقّد��ص �لإلهي

ة �لأب �سهيل كلمة 
ّ
بيت �ساحور، عاونه جمهور من �لآباء. �أثناء �لقد��ص �ألقى كاهن �لرعي

ة معتبًر� فيها �أّن زيارة �لرئي�ص �لعاّم لالأر��سي �لمقّد�سة هي بمثابة حدث نبوّي. �أّما 
ّ
ترحيبي

�لمقّد�سة عموًما  بالأر��سي  ة 
ّ
�لرهباني تربط  �لتي  ة 

ّ
�لتاريخي �لعالقة  ف�سّدد على  �لعاّم  �لأب 

ة �لمتبادلة و�لنابعة من 
ّ
ا، وهذه �لعالقة هي دللة على �لمحب ة بيت �ساحور خ�سو�سً

ّ
ورعي

د �لم�سيح طفل �لمغارة، و�سكر �أبناء بيت �ساحور على رحابة �سدرهم رغم �لهفو�ت 
ّ
�ل�سي

مع  د�ئم  تو��سل  في  �سيكون  باأنّه  ووعدهم  �لأحيان،  بع�ص  في  خدمتهم  في  و�لتق�سير 

ة في خدمتهم، وفي نهاية �لقّد��ص 
ّ
ات �لرهباني

ّ
ة لو�سع �إمكاني

ّ
ة وكاهن �لرعي

ّ
ر�عي �لأبر�سي

دة �لعذر�ء، تذكاًر� للزيارة.
ّ
ة بيت �ساحور لالأب �لعاّم �أيقونة لل�سي

ّ
قّدمت رعي

في  �لمقيمين  �لكهنة  جميع  �أهالي  بزيارة  قام  �لعاّم  �لأب  �أّن  بالذكر  و�لجدير 

�أنّه تفّقد جميع حاجات �لكهنة  �لأر��سي �لمقّد�سة، و�طماأّن على �أحو�لهم. بالإ�سافة �إلى 

 على كافة �لأر��سي 
ّ
�لخادمين هناك بغية تاأمينها مع �ل�سادة �لأ�ساقفة، و�ّطلع ب�سكل ميد�ني

في  ة 
ّ
�لرهباني وكيل  بم�ساعدة  لحم،  وبيت  وحيفا  وعّكا  �لنا�سرة  في  ة 

ّ
للرهباني �لتابعة 

�لأماكن  �إلى  �لحّج  �لعاّم  �لأب  ين�َص  �سعدى. ولم  �أبو  �أغابيو�ص  �لأب  �لمقّد�سة  �لأر��سي 

ة و�أبنائها، قبل �أن يعود 
ّ
ما كني�سة �لقيامة، حيث �سّلى هناك من �أجل �لرهباني

ّ
�لمقّد�سة، ل �سي

�إلى لبنان عبر �لأردن، في 4 ت�سرين �لثاني 2013.

 

♱  حفل توقيع لكتاب »عط�س اللَّـه« ــ كتاب جديد لالأر�شمندريت اأغابيو�س 
اأو �شعدى

�لخمي�ص 24 ت�سرين �لأّول 2013، جرى في حيفا حفل توقيع كتاب »عط�ص �هلل« 

ة مار �ليا�ص 
ّ
 في �لأر��سي �لمقّد�سة وخادم رعي

ّ
لالأب �أغابيو�ص �أبو �سعدى �لرئي�ص �لرهباني
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ز هذ� �لحفل، عالوًة على ح�سور �سيادة �لمطر�ن 
ّ
ين �لكاثوليك في حيفا. ومي

ّ
للروم �لملكي

�إليا�ص �سّقور رئي�ص �أ�ساقفة عّكا وحيفا و�لنا�سرة و�سائر �لجليل، ح�سور �لأب �لعاّم، �لذي 

ا عدد من �لكهنة و�لر�هبات  و�سل في �ليوم نف�سه �إلى حيفا، قادًما من لبنان. وح�سر �أي�سً

�سعدى،  �أبو  �أغابيو�ص  �لأب  تحّدث  �أخرى.  ات 
ّ
و�سخ�سي �لرعويّة  و�لهيئات  و�لأخويّات 

معنى  عن  يتحّدث  �هلل«،  »عط�ص  ب�سدده  نحن  �لذي  �لكتاب  »�إّن  كتابه:  عنو�ن  �سارًحا 

�لعط�ص �إلى �هلل وح�سوره فينا، �أي �ل�ستياق له و�لحاجة �لملّحة للمكوث عند هذ� �لنبع 

�لز�خر بالحياة �لأبديّة. ولكن بحكٍم مخالف لما �سبق وعهدناه بالخبرة، فاإّن �هلل يعط�ص 

�إلينا، وعمله �لمثمر في �سحر�ء  �إلينا، ي�ستاق لأن يرى �لنور يوؤوب  �إنّه ي�ستاق  ا،  �أي�سً �إلينا 

ته 
ّ
ومحب �سفينة خال�سه  مر��سي  فينا  يُلقي  لأن  ته 

ّ
وني �سوقه  في  هو  �هلل  عط�ص  �إّن  قاحلة. 

معنا ومن  �لقد�ص  �لروح  تعامالت  وفي   ،
ّ
�لإلهي �بنه  تج�ّسد  وفي  �لأزل،  منذ  فيه  �لكائنة 

�أجلنا«.

 �لذي يقوم به 
ّ
ة �لعمل �لر�سولي

ّ
بعدها كانت كلمة لالأب �لعاّم، �أ�سار فيها �إلى �أهمي

ر�سالة  لإتمام  حيفا  في   
ّ
ر�سولي مركز  باإقامة  ووعد  حيفا،  في  ون 

ّ
�لمخّل�سي ة 

ّ
�لرعي كهنة 

�لإنجيل �لمقّد�ص.

ة �لح�سور، و�أعرب عن دعمه لما يقوم به �لأر�سمندريت �أبو 
ّ
ا ر�عي �لأبر�سي

ّ
ثم حي

ة.
ّ
ة في �لرعي

ّ
�سعدى من �إ�سد�ر�ت تخدم �لكني�سة وتنمي �لحياة �لروحي

♱ عيد دار العناية
دة �لعذر�ء �إلى �لهيكل، 

ّ
�لأربعاء 20 ت�سرين �لثاني 2013، بمنا�سبة عيد دخول �ل�سي

�سيادة  فيه  �سارك   
ّ
�سنة حفل ع�ساء رهباني �لد�ر كعادتها في كّل  �أقامت  �لعناية،  د�ر  عيد 

�لمطر�ن �إيلي ب�سارة �لحّد�د، و�لرئي�ص �لعاّم �لأر�سمندريت �أنطو�ن ديب و�لآباء �لمدبّرون، 

�ليا�ص  �لمطر�ن  �سيادة  ممثِّاًل  �لأ�سمر  �ليا�ص  و�لمون�سنيور  �لظهور  يو�سف  مار  ور�هبات 

ار وجمع كبير من �لرهبان و�لمبتدئين. ن�سّ
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نقول  �لأب  من  موجز  وعر�ٌص  �لغروب،  ب�سالة  �لحتفال  �لع�ساء  �سبق  وقد 

ة �لمطروحة.
ّ
�ل�سغبيني لم�ساريع �لد�ر �لتي تحّققت و�لم�ساريع �لم�ستقبلي

♱ كتاب من »الأنين اإلى الحنين« لالأب نعمان قزحّيا 
�إلى  »�لأنين  من  بعنو�ن  اءة«  و�سّ ة 

ّ
مخّل�سي »نجوم  �سل�سلة  من  �لأّول  �لعدد  �سدر 

 ،)1988��  1920( 
ّ
�لمخّل�سي �أغناطيو�ص )مي�سال( �ساد  �لحنين«، وهو �سيرة حياة �لأب 

ة ومو�عظه. جمعها ون�ّسقها وعّلق عليها �لأب نعمان 
ّ
اته وتاأّمالته �لروحي

ّ
من خالل يومي

�أُقيم  �لذي  �لحتفال  في   ،2013/11/23 في  �لكتاب  �إطالق  جرى   .
ّ
�لمخّل�سي ا 

ّ
قزحي

بمنا�سبة عيد �لموؤ�ّس�ص، وتّم توزيعه على جميع �لحا�سرين.

♱ عيد الموؤ�ّش�س في دير المخّل�س
�لعاّم  �لأب  حول  ب.م.  رهبان  �جتمع   ،2013 �لثاني  ت�سرين   23 في  �ل�سبت 

دير  في   
ّ
�ل�سيفي �أفتيميو�ص  �لمطر�ن  �لذكر  �ل�سعيد  �لموؤ�ّس�ص  وفاة  بذكرى  لالحتفال 

�ألقى  بعدها  �لدير.  كني�سة  في  وتر�نيم  �سالة  �ساعة  بن�سف  �للقاء  �بتد�أ  �لعامر.  �لمخّل�ص 

ة من كتابه عن �لأب �أغناطيو�ص )مي�سال( �ساد، ثّم �ألقى 
ّ
ا �سذر�ت روحي

ّ
�لأب نعمان قزحي

و�ل�ستر�حة  �لحديث  وبعد  �لعيد.  ا من وحي 
ًّ
ور حديثًا روحي

ّ
�لمدبّر جوزيف جب �لأب 

 �لذي تر�أّ�سه �لأب 
ّ
�لق�سيرة �لتي تلته، توّجه �لجميع �إلى �لكني�سة لالحتفال بالقّد��ص �لإلهي

ة 
ّ
للرهباني �لعاّم  �لرئي�ص  �لرهبان، بح�سور  �لأربعة وجمهور من  �لمدبّرون  �لعاّم، وعاونه 

�سيادة  ممّثل  �لخوري  غازي  و�لأب  معلوف،  �إيلي  �لأر�سمندريت  �ل�سويريّة  ة 
ّ
�لبا�سلي

�لر�هبات  �لأخو�ت  من  مع عدد  و�زن  منى  �لأّم  ا  �أي�سً ار، وح�سرت  ن�سّ �ليا�ص  �لمطر�ن 

بعد  �لأ�سدقاء.  وبع�ص  �لكاثوليك،  للروم  �سيد�  ة 
ّ
�أبر�سي كهنة  من  وح�سد  ات، 

ّ
�لمخّل�سي

من  كلمة  �لعاّم  �لأب  �ألقى  ثّم   ،
ّ
�لبطريركي �لرقيم  رعد  عبدو  �لمدبّر  �لأب  قر�أ  �لإنجيل 

ة هذ� �لعدد(.
ّ
وحي �لعيد )وردت في �فتتاحي
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ة، بدًء� بالأب �لعاّم، مروًر� بالآباء 
ّ
خالل �لقّد��ص، جّدد �أبناء ب.م. نذورهم �لرهباني

�إلى  �لجميع  جرجورة  �سليمان  �لأب  �لمخّل�ص  دير  رئي�ص  دعا  �لقّد��ص،  بعد  و�لإخوة. 

�لم�ساركة في �لغد�ء على مائدة �لعامر.

الكاثوليك  الروم  كني�شة  زيارة  في  المخّل�شّية  الرهبانّية  ♱  ا�شتراك 
لقدا�شة البابا فرن�شي�س

�لبابا  لقد��سة  �لكاثوليك  �لروم  كني�سة  بها  قامت  �لتي  ة 
ّ
�لر�سمي �لزيارة  �إطار  في 

�لعاّم  رئي�سها  ب�سخ�ص  ممثَّلة  �لزيارة،  بهذه  ة 
ّ
�لمخّل�سي ة 

ّ
�لرهباني ��ستركت  فرن�سي�ص، 

�لأر�سمندريت �أنطو�ن ديب، �لذي �سافر �إلى روما، نهار �لثالثاء 26 ت�سرين �لثاني 2013، 

�أنطو�ن �سعد و�ليا�ص مايو وعبد�هلل �لحمديّة وحبيب خلف  على ر�أ�ص وفد ي�سّم �لآباء: 

و�سربل ر��سد، وتبعهم �لأبو�ن �أنطو�ن ق�سطنطين وعماد �لحاج. ولحظة و�سول �لوفد �إلى 

زيد،  �أبو  �سليمان  �لأب   
ّ
�لر�سولي  

ّ
�لكر�سي لدى  ة 

ّ
�لرهباني وكيل  ��ستقباله  في  كان  روما، 

 �لأب مطانيو�ص حّد�د. وكان لالأب �لعاّم في 
ّ
 �لر�سولي

ّ
 لدى �لكر�سي

ّ
و�لمعتََمد �لبطريركي

روما لقاء�ت عديدة نّظمها له �لأبو�ن �سليمان ومطانيو�ص.

وفي 30 ت�سرين �لثاني2013، �ل�ساعة �لحادية ع�سرة، كان �للقاء �لمنتظر مع قد��سة 

و�لرهبان  و�لكهنة  �لعاّمين  و�لروؤ�ساء  �لمطارنة  �ل�سيادة  �أ�سحاب  بح�سور  فرن�سي�ص،  �لبابا 

�لقاعة،  �إلى  �لبابا  قد��سة  دخول  ولدى  �لدول.  مختلف  من  �لقادمة  و�لوفود  و�لر�هبات 

وقف �لجميع و�سّفقو� �بتهاًجا. بعدها �ألقى غبطة �لبطريرك غريغوريو�ص �لثالث كلمته، 

ق �إلى �أحد�ث معلول و�ل�سهد�ء 
ّ
�لتي �سّدد فيها على خطورة �لو�سع في �سوريا عاّمة، وتطر

. ثّم �ألقى قد��سة �لبابا كلمة، هذ� �أبرز ما 
ّ
�لذين قّدمو� حياتهم من �أجل �إيمانهم �لم�سيحي

جاء فيها:

�ساحب �لغبطة

ة و�لكهنوت
ّ
�إخوتي في �لأ�سقفي
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�إخوتي و�أخو�تي �لأعّز�ء

رباط  عمق  توؤّكدون  �أتيتم  حيث  بطر�ص،  �لقّدي�ص  كر�سي  في  �أ�ستقبلكم  بفرح 

�إيماننا  لأ�سول  �سهوًد�  �أتيتم  بطر�ص.  بخليفة  �لكاثوليك  ين 
ّ
�لملكي للروم  �أنطاكيا  كني�سة 

ة، وبهذ� �لفرح ما زلتم ت�سيرون، 
ّ
ة. ومنذ ذلك �لزمن، وفرح �لإنجيل ينير �لإن�ساني

ّ
�لر�سولي

رغم �ل�سد�ئد �لكثيرة �لتي عرفتموها طيلة تاريخكم وحّتى �أيّامنا هذه.

وقت  منذ  يتاألّمون  �لذين  �سوريا،  في  و�أخو�تنا  �إخوتنا  �إلى  فوًر�  يذهب  فكري 

�أجل  ومن  �لحياة  فقدو�  �لذين  �أجل  من  �أ�سّلي  �لكبيرة؛  �ل�سطر�بات  �ء 
ّ
جر من  طويل 

ائهم. فليم�سح �لرّب دموع �أبنائه هوؤلء، وليكن ُقرب �لكني�سة منهم عز�ًء في حزنهم 
ّ
�أحب

وليحفظهم من �لياأ�ص.

�لم�سوؤولين لكي  �إلى  �ل�سالة و�لم�سالحة، ونجّدد دعاءنا  بقّوة  بثباٍت  نوؤمن  نحن 

لو�، من خالل �لحو�ر، �إلى حلول عادلة ود�ئمة، للنز�ع  يوقفو� كّل �أعمال �لعنف، وليتو�سّ

ب باأ�سر�ر ج�سيمة. و�أح�ّص ب�سكل خا�ّص على �لحتر�م �لمتبادل بين �لطو�ئف 
ّ
�لذي ت�سب

ة �لمتعّددة، لتاأمين م�ستقبل ر��سخ للجميع، على �أ�سا�ص حقوق �لإن�سان �لثابتة، ومن 
ّ
�لديني

 مع �لديانات �لأخرى، 
ّ
ة. كني�ستكم عرفت منذ عقود �لتعاي�ص �ل�سلمي

ّ
يّة �لديني

ّ
�سمنها �لحر

وهي مدعّوة �إلى لعب دور �لأخّوة في �ل�سرق �لأو�سط.

ا من وجود 
ً
ر �أنّنا لن نر�سى بالتفكير بال�سرق �لأو�سط خالي

ّ
معكم، �أعود و�أكر

هنا جمهرة  وها  هاجرو�،  و�أخو�تكم  �إخوتكم  من  فالعديد  ذلك،  مع  ين. 
ّ
�لم�سيحي

ة 
ّ
و�لروحي ة 

ّ
�لإن�ساني بالجذور  �لقوّي  ك 

ّ
�لتم�س على  �أ�سّجعها  �لمهاجر،  تمّثل  منهم 

لأّن  مكان،  كّل  في  ة 
ّ
�لكاثوليكي ة 

ّ
�لرومي �لهويّة  على  و�لحفاظ   ،

ّ
�لملكي للتقليد 

�لوقت  وفي  ورثتموه.  �لذي   
ّ
�لم�سيحي �ل�سرق  �إرث  �إلى  بحاجة  باأجمعها  �لكني�سة 

ين، لل�سركة �لمرجّوة مع خليفة �لقّدي�ص 
ّ
ة لكّل �إخوتنا �ل�سرقي

ّ
ي
ّ
ذ�ته، �أنتم �لعالمة �لح�س

بطر�ص...
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وبعدها ُقّدمت للبابا، با�سم �لبطريرك، �لهد�يا �لتذكاريّة، وهي عبارة عن بطر�سيل 

قّدمه �لأب حبيب خلف، و�سليب �ليد قّدمه �إليه �لأب نقول �لريا�سي �ل�سويرّي، و�إيقونة 

�لقّدي�ص فرن�سي�ص، قّدمها �لأب �سربل ــ �سليم ر��سد.

في   
ّ
�لحتفالي �لقّد��ص  �لثالث،  �لبطريرك غريغوريو�ص  تر�أّ�ص  �لتالي،  �ليوم  وفي 

كني�سة �سانتا ماريا �إن كوزمدين، �سارك فيه، �إلى جانب �ل�سادة �لمطارنة، �لأب �لعاّم ووفد 

ة، بالإ�سافة �إلى لفيف من �لكهنة وح�سد من �لموؤمنين.
ّ
ة �لمخّل�سي

ّ
�لرهباني

ز�ر �لرئي�ص �لعاّم رئي�َص مجمع �لقّدي�سين �لكاردينال �أماتو Amato برفقة �لمر�فع 

�سعد  �أنطو�ن  و�لأب  زيد  �أبو  �سليمان  �لأب  مر�د  �أبو  ب�سارة  �لأب  تطويب  دعوى  عن 

 Leonardo لالّطالع على �سير دعوى تطويب �لأب ب�سارة �أبو مر�د، كما ز�ر �لكاردينال

 �لم�ساعد �لمطر�ن Maurizio Malvestiti قبل �أن 
ّ
 �لمجمع و�أمين �ل�سر

ّ
Sandri �أمين �سر

يعود �إلى لبنان في 3 كانون �لأّول 2013.

♱ النذور الرهبانيَّة الموؤّقتة لالأخ اأغابيو�س نخلة
�أمام  �لموؤّقتة،  نذوره  نخلة  �أغابيو�ص  �لأخ  �أبرز   ،2013 �لأّول  28 كانون  �ل�سبت 

دة. ح�سر �لحفل ح�سد من �لرهبان و�أهل �لأخ �أغابيو�ص 
ّ
�لرئي�ص �لعاّم، في كني�سة دير �ل�سي

د 
ّ
�ل�سي �لر�بط بين ولدة  ن فيها 

ّ
بي �لمنا�سبة  �لعاّم كلمة من وحي  و�لأ�سدقاء، و�ألقى �لأب 

�لنذور  في  �لجديدة  �لولدة  وبين  �لموت،  حّتى  طائًعا  و�سار  ذ�ته  �أخلى  �لذي  �لم�سيح 

ة �لتي فيها يتخّلى �لر�هب عن �إر�دته ويّتحد بالم�سيح. وبعد �سالة �لغروب توّجه 
ّ
�لرهباني

�لجميع �إلى �سالون �لدير لتناول طعام �لع�ساء.

♱ باقة من اأخبار دير مار اليا�س المخّل�شّية
�أيلول   29 في  ة: 

ّ
�لمخّل�سي �ليا�ص  مار  دير  رئي�ص   

ّ
جبلي ن�سال  �لأب  من  جاءنا 

2013، بد�ية عهد �لأبوين ن�سال جبلي وحّنا كنعان، تّم تاأ�سي�ص حركة ميد�د لالأطفال مع 



71

�لعمل على �إيجاد فريق من �لمن�ّسطين لهذه �لحركة، ولقد �أ�سبح عدد �لأطفال يتر�وح بين 

�لثالثين و�لأربعين طفاًل، يجتمعون كّل يوم �سبت في تمام �ل�ساعة �لثالثة من بعد �لظهر. 

كذلك تّم تاأ�سي�ص �سبيبة �لأب ب�سارة �أبو مر�د، ويتر�وح عددهم بين 15 و 25، يجتمعون 

�لأب  عائالت  تاأ�سي�ص حركة  تّم  كذلك  م�ساًء.  �ل�ساد�سة  �ل�ساعة  تمام  في  �سبت  يوم  كّل 

ة، كّل يوم جمعة، في تمام �ل�ساعة 
ّ
 للتن�سئة �لروحي

ّ
ب�سارة �أبو مر�د، ولديهم �جتماع �أ�سبوعي

�ل�سابعة م�ساًء، كما يتّم �إحياء �ساعة �سجود للقربان �لمقّد�ص في كني�ستنا كّل يوم خمي�ص 

في تمام �ل�ساعة �ل�ساد�سة م�ساًء.

محتاجة  عائلة   47 لم�ساعدة  ريعها  عاد  ة، 
ّ
�سباحي ترويقة  ة 

ّ
�لرعي �أقامت  كذلك 

�لفقر�ء على  ة لم�ساعدة 
ّ
�لرعي ة، كما ت�سعى 

ّ
�لمالي ة و�لمازوت و�لتقادم 

ّ
�لغذ�ئي بالح�س�ص 

ة 
ّ
ا لذوي �لأمر��ص �لمزمنة. كما نّظمت جوقة مار �ليا�ص �لمخّل�سي �سعيد �لأدوية خ�سو�سً

ر�سيتاًل ميالديًّا بعنو�ن: »�شالًما على من يحّب ال�شالم« تّم عر�سه في كني�سة مار �ليا�ص 

ًز� ونجاًحا باهًر�.
ّ
ة، م�ساء �ل�سبت 2013/12/21، وقد لقى �إقباًل جماهيريًّا ممي

ّ
�لمخّل�سي

♱ باقة من اأخبار دير ال�شّيدة لالبتداء
2013، ت�سّلم �لأب نبيل و�كيم  �آب   27 نبيل و�كيم: في  �لمدبّر  جاءنا من �لأب 

دة، خلًفا لالأب مي�سال نقول. وللوقت 
ّ
ا مهاّمه �لجديدة كمعّلم للمبتدئين في دير �ل�سي

ًّ
ر�سمي

ات �لدير من �أثاث و�سروريّات �أخرى، وبد�أ بمتابعة �لبر�مج �لتي 
ّ
عمل على تاأمين حاجي

ة هم: ريمون 
ّ
تخ�ّص �لمبتدئين. وفي 29 �أيلول 2013، تّم قبول طلبة جدد للحياة �لرهباني

ا دورة. وفي 1 ت�سرين �لأّول 2013، �أُقيم في دير �ل�سيدة ع�ساء تكريمي 
ّ
�سمير �لحّد�د و�إيلي

�لآباء  من  وعدد  �لعاّم  �لرئي�ص  بح�سور  للمبتدئين،  �ل�سابق  �لمعّلم  نقول  مي�سال  لالأب 

و�لإخوة.

من  لكّل  �لمفتوحة  ة 
ّ
�لروحي �لن�ساطات  �نطلقت   ،2013 �لأول  ت�سرين   8 وفي 

ة وذلك �سمن بر�مج تقام كّل يوم جمعة من 
ّ
يرغب في �لر�حة و�ل�سالم و�لتن�سئة �لروحي
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�ل�سليب  �أو  للقربان  �سجود  �سهر�ت  يتخّللها:  م�ساًء،  �ل�سابعة  حّتى  �لخام�سة  �ل�ساعة 

حياتنا،  في  �لعذر�ء  مريم  بدور  تاأمالت  مع  �لم�سبحة  �لوعرة،  دة 
ّ
�سي �إلى  وزياحات 

جانب  �إلى  �ل�سموع،  �سوء  على  ة 
ّ
خ�سوعي وقد�دي�ص  ة 

ّ
وروحي ة 

ّ
�إن�ساني مختلفة  ومو��سيع 

�لثاني،  ت�سرين  �أّول  . ومنذ 
ّ
�لمخّل�سي  

ّ
�لر�سولي للعمل  �سبيبة  للعائالت، وتاأ�سي�ص  لقاء�ت 

 �سيد�، و�سبيبة 
ّ
ة من �سرقي

ّ
ة �سارك فيها: �سبيبة �لأبر�سي

ّ
نّظم �لدير �سل�سلة ريا�سات روحي

بع�ص  �إلى  �إ�سافة  �لد�مور،  ــ  ة 
ّ
�لمريمي ة 

ّ
�لر�سولي و�لحركة  ة، 

ّ
�لر�سمي �لد�مور  مدر�سة 

�لثاني 2013، تّمت  ة وعدد من �لأفر�د. وفي 21 ت�سرين  ات �لخا�سّ
ّ
�لأخويّات و�لجمعي

و�أفوكا  ات 
ّ
حم�سي �ستلة  وحو�لي200  �لق�سطة،  من  �ستلة   153 بحو�لي  �لحقول  زر�عة 

دة 
ّ
ورمان وعّناب وعري�ص وغيرها. وتّم تنظيف �لجاللي �لمحاذية وما بعد �لبئر جهة �سي

�لوعرة لال�ستفادة منها وزر�عتها باأ�سجار �لتفاح وغيرها، وفي 25 ت�سرين �لثاني 2013، 

ت �سبكة مياه بالنقطة لكّل �لمزروعات في �لدير.  ُمدَّ

♱ باقة من اأخبار دار ال�شداقة
�لتي  �لمبادئ  من  �نطالًقا  يلي:  ما  ��سكندر  جورج  �لأب  �لد�ر  مدير  من  جاءنا 

�لتي  ة 
ّ
�لمالي و�ل�سائقة  �لمترّدية  �لقت�ساديّة  لالأو�ساع  ونظًر�  �ل�سد�قة  د�ر  عليها  تاأ�ّس�ست 

�أطفالها  ز�دت ن�سبة �لعائالت �لفقيرة في مجتمعنا، فاأ�سبحت عاجزة عن تاأمين حاجات 

ات 
ّ
ة و�سخ�سي

ّ
ة وتربويّة وروحي

ّ
ة، بادرت د�ر �ل�سد�قة بالتعاون مع موؤ�ّس�سات �إعالمي

ّ
�لأ�سا�سي

 �إلى �إطالق ور�سة عمل تعنى بالأطفال لناحية تنمية مو�هبهم 
ّ
فاعلة من �لمجتمع �لمدني

�أن تر�سم  و�لتعبير عن حاجاتهم وتاأمين عي�سهم لالأجو�ء �لميالديّة، لعّلها ت�ستطيع بذلك 

�لب�سمة على وجوههم وتجعل فرحة �لعيد ت�سكن قلوبهم.

كانت �نطالقة �لن�ساطات �لميالديّة على �ل�سكل �لتالي:

في 4 كانون �لأّول 2013، بد�أ قطار د�ر �ل�سد�قة �لميالدّي تجو�له في �سو�رع   ��

 حّتى عيد �لغطا�ص.
ّ
مدينة زحلة و��ستمر
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م�ساركة �لأطفال في ت�سجيل �أربع حلقات من برنامج لالأطفال في �إذ�عة »�سوت  ــ 

�ل�سما« تّم بّثها نهار كّل �سبت من كانون �لأّول 2013.

ة �لميالد مع �لأطفال على �أن تُبَّث قبل 9 �أيام 
ّ
�سّجلت �إذ�عة »�سوت �ل�سما« ت�ساعي ــ 

من عيد �لميالد.

ة 
ّ
في 2013/12/9، �أجرت �إذ�عة »PAX« مقابلة مع �لمن�ّسق �لتربوّي حول ماهي  ��

وعمل د�ر �ل�سد�قة.

ة لالأطفال مع غد�ء، 
ّ
في 2013/12/16، �أقامت جامعة »A.U.S.T« حفلة ترفيهي  ��

وفي �لختام تّم تقديم �لهد�يا.

�لكني�سة  في  �لميالد«  »جوهر  مو�سوعها  حو�ريّة  حلقة   ،2013/12/17 في   ��

ة، تالها تقديم �لهد�يا.
ّ
�لإنجيلي

في 2013/12/18، دعت جامعة �لروح �لقد�ص ــ �لك�سليك فرع زحلة �لأطفال   ��

�ل�سيباني.  �ل�سابقة �لآن�سة رينا  لبنان  ة في �لجامعة، ح�سرتها ملكة جمال 
ّ
لح�سور م�سرحي

وفي نهاية �لحتفال قّدم بابا نويل �لهد�يا لالأولد.

ى �لأطفال دعوة �لمهند�ص �أ�سعد نكد للغد�ء و�للعب في 
ّ
في 2013/12/19، لب  ��

�سكوبي لند، كما جرى توزيع �لهد�يا.

م�سابكي/ �أوتيل  ــ  �سابقة من مطعم  لدعوة  تلبية  �لد�ر في ع�ساء،  �أولد  �سارك  ــ 

�ستورة وحركة �سباب �ل�سرق.

ة دعوة ل�سباب و�سابّات من د�ر �ل�سد�قة لح�سور فيلم 
ّ
وّجهت �ل�سبيبة �لكاثوليكي ــ 

في �سينما »�ستارغيت«.

�ألعابًا  ت�سمنت  �لقرية  لإطفال  زة 
ّ
ممي �سهرة  ة 

ّ
�لكاثوليكي �ل�سبيبة  نّظمت  كما  ــ 

ة بالعيد. ون�ساطات متنّوعة و�أ�سغاًل يدويّة خا�سّ
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�سبيبة  بالتعاون مع  �لكبرى  ة 
ّ
�لمخّل�سي ة 

ّ
�لإكليريكي �أحيت  في 2013/12/20،   ��

 �سارك فيها جميع �أولد �لد�ر.
ّ
»�سان بول« �سهرة تثقيف ديني وروحي

بة نّظمت كاريتا�ص زحلة ن�ساًطا ميالديًّا لأطفال 
ّ
في 2013/12/21، بمبادرة طي  ��

�لد�ر �ختتم بقطع قالب حلوى.

د وليد �لفرن، وهو من 
ّ
في 2013/12/21، كعادته وبلفتة كريمة منه، �أقام �ل�سي  ��

ا ل�سبيبة �لد�ر في مجّمع تالل ك�سارة، فلعبو� �لبولنغ 
ًّ
يجي د�ر �ل�سد�قة، ن�ساًطا ريا�سي

ّ
خر

و�لـ »Q - LASER« و�لفوتبول و�ختتم �للقاء بع�ساء تخّلله توزيع هد�يا.

ة ميالديّة 
ّ
�ل�سد�قة في م�سرحي �أطفال قرية  بدعوة من »MED - KIDS« �سارك  ــ 

ة.
ّ
ة �ل�سرقي

ّ
على م�سرح مدر�سة �لكلي

�أطفال د�ر �ل�سد�قة مع بع�ص  في 2013/12/24، كعادتهم في كّل �سنة، ز�ر   ��

�لم�سوؤولين، برفقة بابا نويل، �لأطفال �لمر�سى في م�ست�سفيات زحلة وقّدمو� لهم �لهد�يا، 

متمّنين �ل�سفاء �لعاجل للجميع.

مع  �لهد�يا  بتوزيع  �ل�سد�قة  لد�ر  �لميالدّي  �لقطار  �سارك  في 2013/12/23،   ��

ة، وقد كان لبع�ص �أولدنا ن�سيب من هذه �لهد�يا.
ّ
ة �لخيريّة �لكاثوليكي

ّ
�لجمعي

�لأّول،  كانون  �سهر  مد�ر  على  �لميالديّة  ن�ساطاتها  �ل�سد�قة  د�ر  تّوجت   ،�
ً
�أخير

�لعاّم  �لرئي�ص  قد�ص  تر�أّ�سه   2013/12/22 في  �أُقيم  ميالدّي  بقّدا�س  بالحتفال 

ة �لأ�سمندريت �أنطو�ن ديب وقد عاونه �لآباء: نبيل و�كيم، 
ّ
ة �لمخّل�سي

ّ
ة �لبا�سيلي

ّ
للرهباني

�إلى  بالإ�سافة  �سركي�ص،  )�سمير(  بطر�ص  تعلب،  طالل  مايو،  �ليا�ص  �لحمديّة،  عبد�هلل 

�أهالي،  �أولًد�،  �ل�سد�قة  د�ر  �أ�سرة  بح�سور  وذلك  ��سكندر.  جورج  �لأب  �لد�ر  مدير 

�ل�سد�قة  د�ر  معهد  في  ة 
ّ
و�لتعليمي �لإد�ريّة  �لهيئتين  �أفر�د  ح�سر  كما  عاملين،  مربّين، 

ته ورعايته وتوّجه بكلمة معايدة 
ّ
�لفّني. خالل �لقّد��ص �سكر مدير �لد�ر لالأب �لعاّم محب

ا �لت�سحيات 
ً
للجميع. بدوره قّدر �لرئي�ص �لعاّم �لدور �لذي تلعبه د�ر �ل�سد�قة وثـّمن عالي
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ة عن 
ّ
�لمنطقة، و�ختتم بكلمة روحي  في 

ّ
�لعمل �لجتماعي لتطوير  �لإد�رة  تبذلها  �لتي 

معنى �لميالد.

بعد �لقّد��ص تّم توزيع �لهد�يا لحو�لي 195 ولًد�، بمبادرة من �ل�سيد ر�سا �لم�سرّي 

.»Four season« و�إد�رة فندق �لـ »Securnet« و�سركة

ون �لعاملون في منطقة �لبقاع في 
ّ
في �لختام، �سارك �لرئي�ص �لعاّم و�لكهنة �لمخل�سي

غد�ء معايدة دعا �إليه بالمنا�سبة مدير �لد�ر وفريقه �لإد�رّي.

♱ �شفر الرئي�س العاّم اإلى كندا واأميركا
 �لم�ساعد 

ّ
�سباح �لثالثاء 14 كانون �لثاني �سافر �لأب �لعاّم �إلى كند� برفقة �أمين �ل�سر

�لأب �سربل ر��سد، وعند و�سوله �إلى مطار كند� كان في ��ستقباله �لآباء: مكاريو�ص وهبي، 

ربيع �أبو زغيب، �أنطو�ن �سمعان، �بر�هيم حّد�د وبرنار با�سط. ثّم �نطلق �لجميع �إلى �لبيت 

 على �سرف �لرئي�ص �لعاّم.
ّ
 في مونتريال حيث �أقيم ع�ساء عائلي

ّ
�لرهباني

ة كند� �لمطر�ن 
ّ
ا مع ر�عي �أبر�سي

ًّ
�لأربعاء 14 كانون �لثاني، تكّلم �لأب �لعاّم هاتفي

�بر�هيم �بر�هيم، �لذي بدوره رّحب بالأب �لعاّم في كند�، ثّم �جتمع بالآباء جميًعا ما عد� 

�لأب مي�سال �سيدي وذلك طيلة فترة قبل �لظهر. وفي �لم�ساء �لتقى �لجميع على �لع�ساء 

فيما عاد �لأبو�ن مكاريو�ص وهبي و�بر�هيم حّد�د �إلى �أوتاو�.

�للقاء ع�ساء  ة. تال 
ّ
�لعام مع ر�عي �لأبر�سي �لثاني �جتمع �لأب  17 كانون  �لجمعة 

، �حتفاًل بعيد مار �أنطونيو�ص �سفيع �لأب �لعاّم و�لأب طوني �سمعان.
ّ
رهباني

ة 
ّ
 في كاتدر�ئي

ّ
الأحد 19 كانون �لثاني 2014، �حتفل �لأب �لعاّم بالقّد��ص �لإلهي

ة. بعد �لإنجيل رّحب �لمطر�ن بالأب �لعاّم 
ّ
�لمخّل�ص في مونتريال بح�سور ر�عي �لأبر�سي

و�أ�ساد  �بر�هيم  �بر�هيم  �لمطر�ن  بدوره  ف�سكر  �لعاّم  �لأب  �أّما  �إلى كند�.  له مجيئه  و�سكر 

�لآباء  ا  �أي�سً و�سكر  �أمينة.  �أيدي  في  هي  ة 
ّ
�لأبر�سي �أّن  معتبًر�  بها  يقوم  �لتي  بالخدمة 
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ين �لذين خدمو� �سابًقا و�لذين يخدمون �ليوم في مونتريال. بعد �لقّد��ص جرى 
ّ
�لمخّل�سي

ة على �سرف �لرئي�ص �لعاّم.
ّ
��ستقبال في قاعة �لكاتدر�ئي

�إلى ميثون برفقة �لأب نعيم  �لثاني، �سافر �لأب �لعاّم من كند�  �لثنين 20 كانون 

�لمطر�ن جان  �لدير على ر�أ�سهم  ��ستقباله جمهور  خليل و�لأب �سربل ر��سد، وكان في 

�لخليفات.  فار�ص  �لأب  �لدير  ورئي�ص  رزق  طوني  �لأب   
ّ
�لإقليمي و�لرئي�ص  ا 

ّ
�إيلي عادل 

 ،
ّ
بعدها دخل �لجميع �إلى �لكني�سة وهم يرنّمون �لأك�سيون، ثّم �أُقيم ترحيب وع�ساء عائلي

بعده قّد��ص في مركز �لن�ساطات بالقرب من �لدير �حتفل فيه �لم�سوؤول عن �لمركز �لأب 

ا و�لأب �لعاّم. في �لعظة رّحب �لأب مارتن 
ّ
مارتن حياة وح�سره �لمطر�ن جان عادل �إيلي

بالأب �لعاّم �أمام �لجميع. م�ساًء �جتمع �لأب �لعاّم بجمهور �لدير وتّم �لتد�ول بالعديد من 

ة و�لقت�ساديّة وحياة �لبتد�ء.
ّ
�لنقاط، �أبرزها �لحياة �لجماعي

قّد��ص  �ل�ساعة تالها  �أقيمت �سالة  �لحادية ع�سرة  �ل�ساعة  �لتالي عند  �ليوم  في 

�لدير   �لأب طوني رزق ورئي�ص 
ّ
�لإقليمي �لرئي�ص  �لعاّم وعاونه  تر�أّ�سه �لأب   

ّ
�حتفالي

�ل�سمر�  نقول  �أميركا  مطر�ن  وح�سره  حياة  مارتن  و�لأب  خلفيات  فار�ص  �لأب 

 Willam John نوتن  ماك  وليام  �لمتقاعد  و�لمطر�ن  ا 
ّ
�إيلي عادل  جان  و�لمطر�ن 

�لإنجيل  بعد  ين. 
ّ
�لأبر�سي و�ل�سمام�سة  �لآباء  وبع�ص  �لرهبان  ولفيف   McNaughton

�سرورة  حول  �لمنا�سبة  وحي  من  عظة  و�ألقى  ة 
ّ
�لأبر�سي بر�عي  �لعاّم  �لرئي�ص  رّحب 

�أجل  �لرّب ونحيا حياة جديدة من  �لقمح لن�سبح قربانًا على مذبح  ة 
ّ
�لموت مثل حب

اتها مع �لمطر�ن 
ّ
ة للتعاون بكّل �إمكاني

ّ
�لم�سيح و�لجماعة، و�سّدد على ��ستعد�د �لرهباني

ة �أمام 
ّ
ة. خالل �لقّد��ص جّدد �لآباء نذورهم �لرهباني

ّ
من �أجل تفعيل �لخدمة في �لأبر�سي

�لغذ�ء �حتفاًل بالمنا�سبة. بعدها �جتمع  �إلى  �لقّد��ص ُدعي �لجميع  �لعاّم وبعد  �لرئي�ص 

�أميركا.  في   
ّ
�لمخّل�سي �لوجود  مو�سوع  في  وتد�ول  �ل�سمر�  بالمطر�ن  �لعاّم  �لرئي�ص 

�لآباء  مع  ثاٍن  و�جتماع  ع�ساء  تالها  �لغروب  �سالة  �أُقيمت  �لخام�سة  �ل�ساعة  وعند 

للتد�ول بالمو��سيع �لمتبّقية.
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�أُقيم  وم�ساًء  ة، 
ّ
و�لعربي �لإنكليزيّة  باللغتين  �ل�سحر  �سالة  �أُقيمت  �لأربعاء،  نهار 

�لقّد��ص في �لدير.

�إلى كليفالند،  نعيم خليل ميثون متوّجًها  �لأب  �لثاني، ترك  23 كانون  �لخمي�ص 

 وبعد �لظهر �نطلق 
ّ
و�ل�ساعة �لحادية ع�سرة �حتفل �لأب �فر�م قردوح بالقّد��ص �ل�سباحي

�لأب عماد  ة 
ّ
�آيالند حيث رعي �إلى رود  �سليم  �لأب فار�ص و�لأب �سربل  �لعاّم مع  �لأب 

بركة و�لأب جو حجار وهناك �جتمع �لأب �لعاّم بالأبوين عماد وجو، بعدها تابع �ل�سفر 

�إلى نيويورك حيث �لتقى بالأب طوني رزق وكانت له جولة هناك.

نهار �لأحد 26 كانون �لثاني، �حتفل �لرئي�ص �لعاّم بالقّد��ص ومن حوله �لآباء 

ا و�ألقى �لأب �لعاّم كلمة �سكر فيها �لآباء لخدمتهم في 
ّ
جميعهم بح�سور �لمطر�ن �إيلي

دير �لقّدي�ص با�سيليو�ص و�سكر فيها �لحا�سرين، و�سّدد على مكانة �لموؤمنين في قلب 

ة �لموؤمنين 
ّ
ة كّل يوم على نية �لآباء وعلى ني

ّ
دير �لمخّل�ص حيث تقام �لذبيحة �لإلهي

�لذين  �لآباء  جميع  لنفو�ص  ر�حة  �لنياحة  و�أقيمت  �لعالم.  كّل  في  معهم  �لعاملين 

�ل�سفلية حيث  �لدير  ��ستقبال و�سيافة في قاعة  �أُقيم  �لقّد��ص  �أميركا. بعد  خدمو� في 

وبرنار  �سمعان  طوني  �لآباء  و�سل  �لم�ساء  وفي  �لعاّم  �لأب  بقدوم  �لجميع  رّحب 

�لآباء  �إلى مونتريال، بعد ود�ع  �لعاّم  �لرئي�ص  �إلى ميثون ل�سطحاب  با�سط من كند� 

و�سكرهم«.

�لأربعاء 29 كانون �لثاني، يوم في كيبيك مع �لآباء لزيارة �لكنائ�ص وق�سر �لثلج 

 .»Chateau de Glace«

بالمطر�ن  �لعاّم  �لأب  �لتقى  �لهيكل،  �إلى  �لم�سيح  دخول  عيد  �سباط،   2 الأحد 

بالقّد��ص  �حتفال  �للقاء  تال  �لعا�سرة،  �ل�ساعة  بر�نديرغا�ص عند  تير�ن�ص  �أوتو�   في 
ّ
�لاّلتيني

�لعظة  في  ر��سد.  �سليم  و�سربل  حد�د  و�بر�هيم  وهبي  مكاريو�ص  �لآباء  بمعاونة   
ّ
�لإلهي

�سكر �لأب �لعاّم �لأبوين مكاريو�ص وهبي و�بر�هيم حّد�د �للذين يكّمالن م�سيرة �لخدمة 
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�لمخّل�ص  للم�سيح  �ل�سيخ  �سمعان  �نتظار  بين  وربط  ا  خ�سو�سً و�أوتو�  عموًما  كند�  في 

بالرجاء  �أن يكون  �لنتظار يجب  و�أّن هذ�  ما يحتاج،  �ليوم، كلٌّ بح�سب  و�نتظارنا نحن 

�أن  ة 
ّ
�أهّمي على  �لعاّم  �لأب  و�سّدد  �لإيمان.  بعين  يتحّقق  لكي  �لقد�ص  �لروح  وبح�سور 

يحمل �ل�سعب �لموؤمن �لكني�سة بين ذر�عيه مثلما حمل �سمعان �ل�سيخ �لطفل ي�سوع بين 

ذر�عيه رغم �ل�سعوبات و�ل�سيوف �لتي من �لممكن �أن تجوز في قلوبنا كما جازت في 

ة في خدمة كند� طالبًا من �لرّب �أن 
ّ
قلب مريم. وفي �لختام جّدد �لأب �لعاّم �لتز�م �لرهباني

ة لتكون و�حدة تجمع �لكّل لمجد ي�سوع �لم�سيح. 
ّ
يبارك في خدمة �لكهنة و�أن يبارك �لرعي

بعد �لقّد��ص، تّم تبريك �ل�سموع وتوزيعها على �لحا�سرين، ثّم �أقيم ��ستقبال للرئي�ص �لعاّم 

في قاعة �لكني�سة.

�لآباء  ير�فقه  �لعاّم،  �لأب  ز�ر  �لظهر،  بعد  �لثانية  �ل�ساعة   ،2014 �سباط   3 �لإثنين 

 ،Christian Lépine لعاملون في كند�، رئي�ص �أ�ساقفة مونتريال �لمطر�ن كري�ستيان ِلبين�

ة في كند� و�أو�ساع �لآباء �لعاملين هناك، كما تحّدثو� عن 
ّ
وتد�ول معه في خدمة �لرهباني

ة في 
ّ
ة �إيجاد دير للرهباني

ّ
 في كند� و�ل�سرق. وطلب �لرئي�ص �لعاّم �إمكاني

ّ
�لو�سع �لم�سيحي

مونتريال.

مع  �جتماًعا  كند�  في   
ّ
�لرهباني و�لرئي�ص  �لعاّم  �لرئي�ص  �أجرى  �سباط،   4 �لثالثاء 

لإن�ساء  �لتعاون  بغية   Chantale Bovet بوفيه  �سانتال  �أوتاو�  في  بول  �سان  رئي�سة جامعة 

جامعة في لبنان، وكان �لجتماع �إيجابيًا.

في  �لب�سارة  دة 
ّ
�سي ة 

ّ
رعي في   

ّ
�لإلهي بالقّد��ص  �لعاّم  �لأب  �حتفل  �سباط،  الأحد 9 

�لمطر�ن  �سيادة  وبح�سور  �سمعان  �أنطو�ن  �لأب  ة 
ّ
�لرعي كاهن  من  بدعوة  �آيالند  وي�ست 

�بر�هيم �بر�هيم. بعد �لقّد��ص �أُقيم ��ستقبال للرئي�ص �لعاّم في قاعة �لكني�سة.

�لإثنين 10 �سباط، �ختتم �لأب �لعاّم زيارته موّدًعا جميَع �لكهنة �لعاملين في كند� 

وتوّجه عائًد� �إلى لبنان.
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♱ ذكرى الأب ب�شارة
م �لأب ب�سارة �أبو مر�د 

ّ
ة بذكرى رقاد �لمكر �فتُتحت �سل�سلة �لحتفالت �لخا�سّ  

ة لم�ساركتها 
ّ
ة �لمخّل�سي

ّ
ت دعوة �لرهباني

ّ
ة �سيد� ودير �لقمر، �لتي لب

ّ
ل�سنة 2014، مع �أبر�سي

 ،2014 �سباط   8 �ل�سبت  ب�سارة،  �لأب  بالحّج و�ل�سالة عند �سريح  في هذه �لحتفالت 

�ل�سلو�ت  ��ستُكملت  �لكني�سة، حيث  �إلى  �لدير  مدخل  من  �سالة خا�سعة  بم�سيرة  وذلك 

ة، 
ّ
و�لتاأّمالت و�لتر�نيم �لتي �أحياها �لأب �لمدبّر نبيل و�كيم مع �لإخوة �لمبتدئين و�لطالبي

 �حتفل به �لأب �سا�سين غريغو�ر 
ّ
ثّم بحديث لالأب �لمدبّر عبدو رعد، تاله �لقّد��ص �لإلهي

ده له. 
ّ
رة عن خبرته مع �لأب ب�سارة ومدى تعب

ّ
ة �لذي �ألقى عظة موؤثـ

ّ
ة ومي

ّ
ة �لمي

ّ
كاهن رعي

ثّم تناول �لجميع طعام �لغد�ء على مائدة �لمدر�سة.

1 ــ �لجمعة 14 �سباط 2014، �أحيَت �إد�رة دير �لقّدي�سة تقال في عين �لجوزة �سهرة 

من  ح�سد  �لرهبان،  على  عالوة  فيها،  �سارك  و�لقربان«،  ب�سارة  »�أبونا  بعنو�ن  ة 
ّ
روحي

�ل�سهرة �سلو�ت وتاأماّلت و�عتر�فات، و�ختُتمت  �لمنطقة و�لجو�ر. تخّلل  �لموؤمنين من 

ببركة �لقربان.

2 ــ �ل�سبت 15 �سباط 2014، تّم عر�ص فيلم »�سر�ج �لو�دي« على �سا�سة كبيرة 

في دير �لقّدي�سة تقال في عين �لجوزة.

دير  رئي�ص  �حتفل  �سباًحا،  ع�سرة  �لحادية  �ل�ساعة   ،2014 �سباط  الأحد 16   ��  3

�لأب  كابياّل  في   
ّ
�حتفالي بقّد��ص  �لحمديّة  عبد�هلل  �لأب  �لجوزة  عين  في  تقال  �لقّدي�سة 

ب�سارة، عاونه فيه وكيل �لدير �لأب �سالم فرح، وح�سره ح�سد من �لم�سّلين.

ة �لفرزل وزحلة و�لبقاع. ورغم 
ّ
ا لأبر�سي �سً 4 ــ �ل�سبت �لثاني من �سباط، كان مخ�سّ

�لطق�ص �لماطر فقد �سارك �أكثر من �أربعماية �سخ�ص بهذ� �لحّج مع كهنة رعاياهم: �لآباء 

حو�ص  ــ  يوحنا  مار  رّعيتي  مع  بركيل،  وفادي  زحلة،  تمثال  رعية  مع  تعلب،  طالل 

ة. 
ّ
ة مار �ليا�ص �لمخّل�سي

ّ
�لزر�عنة ومار جاورجيو�ص ــ معّلقة زحلة، وحّنا كنعان، مع رعي

�إلى كني�سة �لدير �لكبرى، على �أ�سو�ت �لتر�نيم.  عند و�سولهم، توّجهو� بموكب مهيب 
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�أنا�سيد  فترة  تالها  ة، 
ّ
وروحي ة 

ّ
ترحيبي كلمة  و�كيم  نبيل  �لمدبّر  �لأب  وّجه  �لكني�سة  وفي 

ة. 
ّ
�لرهباني و�بن  �بن زحلة  ب�سارة  �لأب  حياة  تعلب عن  لالأب طالل  ثّم حديث  ة، 

ّ
روحي

فاليوم �أبناء زحلة و�لجو�ر، وهم �أهله ومو�طنوه، �أتو� يلتم�سون �سفاعته و�سلو�ته. وختم 

�لعالية  ة 
ّ
�لرهباني �لحياة  »مثال  باأنّه  ب�سارة  �لأب  �سريح  لوحة  على  ُحفر  ما  على  مرّكًز� 

ة مع 
ّ
�لروحي �لحديث �سارك بع�ص �لح�سور خبر�تهم  �أثناء  �ل�سامي«.   

ّ
�لكهنوتي و�لكمال 

�لأب ب�سارة.

وفايز  تعلب  طالل  �لأبو�ن  عاونه   ،
ّ
�لإلهي بالقّد��ص  كنعان  حّنا  �لأب  �حتفل  ثّم 

فريجات، بينما توّزع �لكهنة �لباقون على كر��سي �لعتر�ف وكان �لإقبال عليه ملفتًا. و�أّكد 

�أبو مر�د« وعلى  ور 
ّ
»�سليم جب �لزيارة« لبن حارتنا  »رّد  ة 

ّ
�أهّمي �لأب حّنا في عظته على 

م ب�سارة �أبو 
ّ
�لعالقة �لوثيقة �لتي تربط �أبناء حارته وكّل �أبناء زحلة وجو�رها بالأب �لمكر

مر�د. وتمّنى �أن تُ�سرع �لكني�سة في �إعالن تطويبه وقد��سته.

ك بالزيت �لذي باركه هو 
ّ
بعد �لقّد��ص، توّجه �لجميع �إلى �سريح �لأب ب�سارة للتبر

�لتقو� مًعا على مائدة  ثّم  �لتذكار�ت. ومن  �لبخور وبع�ص  �ل�سموع و�أخذ  نف�سه، و�إ�ساءة 

.
ّ
ة، بجوٍّ من �ل�سرور و�لفرح �لروحي

ّ
�لمدر�سة مت�ساركين في لقمة �لمحب

�لمكرم  �بنها  �نتقال  بذكرى  زحلة  في  ة 
ّ
�لمخّل�سي �ليا�ص  مار  ة 

ّ
رعي �حتفلت  ــ   5

ٍة ت�سّمنت �سهرة توبة و�عتر�فات في 
ّ
�لأب ب�سارة �بو مر�د �إلى �ل�سماء منذ 84 عاًما، بثالثي

ة ليلة 22 �سباط �سارك فيها �لأب روكز بطر�ص و�لأب 
ّ
ليلة 21 �سباط، و�أم�سية تر�نيم ديني

و�لملّحن  نجمة  ريا�ص  و�ل�ساعر  ة 
ّ
�لمخّل�سي �ليا�ص  مار  جوقة  من  و�أفر�د  كنعان  حّنا 

ة �لمطر�ن ع�سام يوحّنا دروي�ص و�لأب 
ّ
و�لموّزع فادي �أبي ها�سم، بح�سور ر�عي �لأبر�سي

ديب،  �أنطو�ن  �لأر�سمندريت  �لعاّم  �لرئي�ص  ممّثاًل  ة 
ّ
�لرهباني في  �لأّول  �لمدبّر  عبدو رعد 

كما  ة. 
ّ
�لرعي و�أبناء  و�لر�هبات  �لكهنة  من  كبير  وعدد  جبلي،  ن�سال  �لأب  �لدير  ورئي�ص 

�لذي  �لو�دي«  »�سر�ج  فيلم  مخرج  نعمة  طوني  و�لأ�ستاذ  كعدي  رند�  �لممّثلة  ح�سرت 



81

كلمة  �لأب جبلي  �ألقى  بد�ية،   .
ّ
�لمر ة هال 

ّ
�لإعالمي �لحفل  وقّدمت  م، 

ّ
�لمكر يروي حياة 

ة �لكني�سة �لمتو�جدين نحن 
ّ
ة �لأب ب�سارة �أبو مر�د، وعن �أهّمي

ّ
تحّدث فيها عن �بن �لرعي

فيها لأّن �لأب ب�سارة َقِبل �سرَّ �لعماد فيها، ودعا �لجميع �إلى »�لقتد�ء بم�سيرة حياة �لأب 

ب�سارة �لتي كان عنو�نها �لعمل ب�سمت وم�ساعدة �لمحتاج«، �آماًل »ب�سفاعة �لأب ب�سارة �أن 

يحّل �ل�سالم في �لمنطقة، و�أن يحمل �لقريب �لعاجل خبر تطويبه«. وفي نهاية �لحتفال 

قّدم �لمطر�ن دروي�ص هد�يا تذكاريّة للم�ساركين في �لحفل، عبارة عن �سورة لالأب ب�سارة 

�أبو مر�د و�سالة خا�سة لتطويبه.

من  كبير  ح�سد  ح�سره  بقّد��ص  جبلي  �لأب  �حتفل  �سباط،   23 �لأحد  و�سباح 

�لموؤمنين من كّل مناطق زحلة و�لبقاع.

رئي�ص  من  بدعوة  م�ساء،  �ل�ساد�سة  �ل�ساعة   ،2014 �سباط   19 �لأربعاء  ــ   6

م �لأب 
ّ
�لمكر ن�ساطات ذكرى  ور و�سمن 

ّ
�لمدبّر جوزيف جب �لكبرى �لأب  ة 

ّ
�لإكليريكي

�إلى  ة وعاونه، 
ّ
�لإكليريكي كني�سة  في   

ّ
�لإلهي بالقّد��ص  �لعاّم  �لأب  �حتفل  مر�د،  �أبو  ب�سارة 

ن�سر،  ويو�سف  ديب  و�سارل  و�كيم  ونبيل  رعد  عبدو  �لآباء  ة، 
ّ
�لإكليريكي رئي�ص  جانب 

ة 
ّ
ة �لحلبي

ّ
�لرهباني �لبلديّة �لأباتي طنو�ص نعمة، ورئي�ص عاّم  ة 

ّ
�لرهباني بح�سور رئي�ص عاّم 

�إيلي  �لأر�سمندريت  �ل�سويريّة  ة 
ّ
�لرهباني عاّم  ورئي�ص  طوبجي،  نجيب  �لأر�سمندريت 

�لأّم  جانب  �إلى  �لربوة،  في  حّنة  �لقّدي�سة  ة 
ّ
�إكليريكي رئي�ص  �لغربي  نعيم  و�لأب  معلوف 

بعد  ين. 
ّ
و�لإكليريكي و�لر�هبات  �لرهبان  من  وح�سد  �لتوم  كري�ستين  و�لأّم  و 

ّ
حر نيكول 

�أخوّي  لقاء  هو  �للقاء  �أّن  معتبًر�  بالح�سور  فيها  رّحب  كلمة  �لعاّم  �لأب  �ألقى  �لإنجيل، 

�أبو مر�د �لذي كان في كّل حياته �سبب لقاء مع  �أبونا ب�سارة   محوره 
ّ
 ورهباني

ّ
�إكليريكي

�هلل، ل بل كان �سورة �هلل �لمتنّقلة. عرف �لأب ب�سارة كيف ينقل �لدير �إلى �لعالم وكان 

�أّن ل  ة كان هّمه 
ّ
، وفي عي�سه للنذور �لرهباني

ّ
�لر�عي و�لخادم و�ل�ساهد لإيمانه �لم�سيحي

�أثمرت  ثّم  �لأر�ص  في  وُدفنت  ماتت  �لتي  �لحنطة  ة 
ّ
ب�سارة هو حب �أبونا  �هلل.  ينف�سل عن 
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�لظروف  هذه  في  وُزرعنا  هنا  ُوجدنا  بدورنا  ونحن  حولها.  من  �لعالم  وحّولت  قربانًا 

لنكون �سهد�ء و�سهوًد� وخميًر� في �لعجين مثلما كان �لأب ب�سارة في �لرعايا نوًر� ي�سيء 

ين.
ّ
للنا�ص حّتى غير �لم�سيحي

ة �لكبرى، �ختُتم بقطع 
ّ
بعد �لقّد��ص ُدعي �لجميع �إلى ع�ساء على مائدة �لإكليريكي

قالب �لحلوى �حتفاًل بالمنا�سبة.

و�لر�هبات  �لرهبان  تجّمع  م�ساًء،  �لثامنة  �ل�ساعة   ،2014 �سباط   21 ليلة  ــ   7

�أبو  ب�سارة  م 
ّ
�لمكر �لأب  �سريح  حول  و�لأ�سدقاء،  و�لمدر�سة  �لمخّل�ص  دير  وموّظفو 

ة �لكبرى تيودور زّخور 
ّ
ة خا�سعة، �أعّد تاأّمالتها �إخوة �لإكليريكي

ّ
مر�د، لإحياء �سهرة روحي

ور�مي حّجار و�أغابيو�ص نخلة، و�لمبتدئون روني حّد�د وجورج عنتر و�سليمان ك�سا�سة. 

وتخّللها تر�نيم ب�سوت �لأبوين مكاريو�ص هيدمو�ص و�سربل �سليم ر��سد .�فتَتح �ل�سالة 

ة، وختمها �لأب �لعاّم 
ّ
ة وروحي

ّ
�لأب �لمدبّر ومعّلم �لمبتدئين نبيل و�كيم بكلمة ترحيبي

�لأر�سمندريت �أنطو�ن ديب بكلمة موؤثّرة حول �لأب ب�سارة �لذي عمل طيلة حياته بدون 

هو�دة لن�سر ملكوت �هلل وخال�ص �لنفو�ص، و�ليوم، وبعد 84 �سنة، ل ي�ستريح ولكنه ما 

ز�ل يعمل في �لنفو�ص ويجذبها �إلى �هلل، وي�سفع بال�سائلين �لنعم و�لأ�سفية. »عجيب �هلل 

في قّدي�سيه«.

�لبطريرك  غبطة  �ألقى  �لعاّم،  �لأب  من  وبدعوة   ،2014 �سباط   22 �ل�سبت  ــ   8

�لأب  مثال  على  �لكاهن  �سفات  فيه  تناول  للرهبان  ا 
ًّ
روحي حديثًا  �لثالث  غريغوريو�ص 

 
ّ
�لإلهي بالقّد��ص  و�لن�سف  ع�سرة  �لحادية  �ل�ساعة  عند  غبطته  �حتفل  ثّم  مر�د  �أبو  ب�سارة 

ين وذلك بح�سور 
ّ
بم�ساركة �لرئي�ص �لعاّم و�لآباء و�لمدبّرين وجمهرة من �لآباء �لمخّل�سي

�لمطارنة �ليا�ص ن�سار، �ليا�ص رّحال و�إدو�ر �ساهر وح�سد من �لكهنة و�لرهبان و�لر�هبات 

بالبطريرك  �لعاّم  �لإنجيل، رّحب �لأب  �لمناطق. بعد  �لذين تو�فدو� من كاّفة  و�لموؤمنين 

بها �أبونا ب�سارة.
ّ
ر عن �لفرحة �لم�ساعفة �لتي �سب

ّ
وعب
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كّل  فيها  ي�سير  �أن  يجب  �لتي  �لقد��سة  م�سيرة  �لبطريرك على  غبطة  �سّدد  وبدوره 

معّمد �سمن عمله ومهنته على مثال �لأب ب�سارة �أبو مر�د �لذي �سار على درب �لقد��سة 

�رتفع  �لذي  �لعميق   
ّ
�لروحي وبالح�ّص  د�ئم  ب�سكل  �هلل  و��ستح�سار  �ل�سالة  خالل  من 

د و�لإماتة وهذه �لف�سائل ي�سّدد عليها 
ّ
ز �أبونا ب�سارة باأنّه رجل �لتجر

ّ
بو��سطته نحو �هلل، تمي

 ويقول 
ّ
ا على ف�سيلة �ل�سبر �لتي هي ن�سوج روحي  فرن�سي�ص كما ي�سّدد �أي�سً

ّ
�لبابا �لحالي

لنا: »ل تتركو� �سعلة �لأمل تنطفىء من قلوبكم«.

و�لعي�ص  �لر�سالة  لبنان  �أجل  ومن  �لدعو�ت  �أجل  من  غبطته  �سّلى  �لختام،  وفي 

�لم�سترك.

ة �لفّنان و�لمرنم نادر خوري �إلى 
ّ
9 ــ م�ساء �لأحد 23 �سباط 2014، دعت �لرهباني

�لمخّل�ص حيث  نعمة، في كني�سة دير  �لمخرج طوني  بالتن�سيق مع   ،
ّ
�إحياء ري�سيتال ديني

�لري�سيتال  في  خوري  نادر  ورنّم  و�لنغم.  �ل�سوت  بجمال  و�لإيمان  �لخ�سوع  �جتمع 

�أبي  �ل�ساعر ريا�ص نجمة ولّحنها ووّزعها فادي  �لتي كتبها  �لتر�نيم  �أجمل  مجموعًة من 

ا تر�نيم  ها�سم، �أّما بع�ص �لتر�نيم �لجديدة فكانت من �ألحان �لفّنان نادر نف�سه. كما �أّدى �أي�سً

معروفة. قّدم �لأم�سية و�لتاأّمالت �لأب �لمدبّر نبيل و�كيم، وتخّللها �سهادة حياة لل�ساعر 

�لأر�سمندريت  �لعاّم  للرئي�ص  وكلمة  هيدمو�ص،  مكاريو�ص  لالأب  وترنيمة  نجمة  ريا�ص 

�لمناطق  مختلف  من  �لكني�سة  �أّمو�  �لموؤمنين،  من  ح�سد  �لر�سيتال  ح�سر  ديب.  �أنطو�ن 

�أبو مر�د في ذكرى  م ب�سارة 
ّ
ك من �سريح �لأب �لمكر

ّ
ة للم�ساركة بالأم�سية وللتبر

ّ
�للبناني

�نتقاله �إلى �ل�سماء.

ا لمنطقة دير القمر وال�شوف،  �سً 10 ــ �ل�سبت �لثالث 1 �آذ�ر 2014، كان مخ�سّ

من  مناطق  ا  و�أي�سً �سيد�   
ّ
�سرقي قرى  طالت  �إذ  ذلك  من  �أو�سع  كانت  �لم�ساركة  ولكّن 

�لآباء  رعاياهم:  كهنة  مع  �أتَو�  �سخ�ص،  �سّتماية  بحو�لي  �لم�ساركين  عدد  وُقّدر  بيروت، 

ر�مح  �لقا�سي،  جان  قبر�سي،  فيليب  �سلهوب،  ا 
ّ
قزحي نقول،  �أنطو�ن  دندن،  يو�سف 
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�لديك، نقول  ة، نعمان قزحيا، وليد 
ّ
زيدوني، روبير �سمعان، مي�سال و�كيم، �سارل �سامي

نهر�  �سمير  �سليبا،  �ليا�ص  حور�ني،  توفيق  �لزغبي،  ه�سام  وهبي،  �سليمان  دروي�ص، 

وميخائيل حّد�د. كما �سارك بالقّد��ص �لرئي�ص �لعاّم �لأر�سمندريت �أنطو�ن ديب، وعبدو 

رعد ونبيل و�كيم و�أنطو�ن �سعد.

عند و�سولهم، توّجهو� بموكب مهيب �إلى كني�سة �لدير �لكبرى، على �أ�سو�ت 

، وفي �لكني�سة وّجه �لأب 
ّ
ة �لتوبة في بد�ية �ل�سوم �لأربعيني

ّ
�لتر�نيم و�ل�سلو�ت على ني

ة 
ّ
ة �لأب ب�سارة �أبو مر�د. ثّم �حتفل �سيادة ر�عي �لأبر�سي

ّ
ا كلمة عن روحاني

ّ
نعمان قزحي

، و�ألقى عظة بعد �لإنجيل من وحي 
ّ
�إيلي ب�سارة �لحّد�د بالقّد��ص �لحتفالي �لمطر�ن 

�لمقا�سد  و�أخذ  حياتنا  في  تطبيقها  ة 
ّ
وكيفي مر�د،  �أبو  ب�سارة  م 

ّ
�لمكر �لأب  �أقو�ل 

�ل�سالحة.

مائدة  �إلى  توّجهو�  ثم  �لدير،  �أنحاء  في  بجولة  �لم�ساركون  قام  �لقّد��ص،  بعد 

ة.
ّ
�لمدر�سة للم�ساركة بلقمة �لمحب

11 ــ �ل�سبت 15 �آذ�ر 2014، تو�فدت �لجموع من اأبر�شّيَتي �شور ومرجعيون 

المارونّية والكاثوليكّية �إلى دير �لمخّل�ص لال�ستر�ك بيوم �أبونا ب�سارة، ولدى و�سولهم 

توّجهو� بم�سيرة �سالة وتاأّمل �إلى كني�سة �لدير حيث �ألقى �لأب �لمدبّر نبيل و�كيم كلمة 

نبيل  �لمطر�نان �سكرهلل  تر�أّ�سه   ،
ّ
بالقّد��ص �لإلهي ة �لأب ب�سارة، بعدها �حتُفل 

ّ
عن روحاني

ب�سارة  حد�د،  نادر  خير�هلل،  ماريو�ص  �لرعايا:  كهنة  يعاونهما  بقعوني  وجورج  �لحاج 

كّتورة، يوحّنا حد�د، د�نيال عويكي وجوزيف �سليمان، بح�سور عدد من �لآباء وجمهور 

ة �لأب ب�سارة 
ّ
�لإخوة. وفي �لعظة �ألقى �لمطر�ن �سكرهلل نبيل �لحاج كلمة من وحي روحاني

ة �ل�سالة في حياة �لأب ب�سارة، �لتي من خاللها �أ�سبح »�سكر�ن باهلل«كما 
ّ
م�سّدًد� على �أهّمي

ة كان �أبونا ب�سارة يلتقي باهلل م�سّلًما �إياه كّل همومه 
ّ
كان �لقّدي�ص �سربل. في �سكرته �لروحي

�لقيامة  �إن�سان  لي�سبح  يوم  كّل  حياته  تحّول  كانت  �ل�سالة  هذه  يده.  بين  نف�سه  وو��سًعا 
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د �لم�سيح �أمام �لنفو�ص، هذه �ل�سالة هي بمثابة �لكنز �لذي عرف �أبونا ب�سارة 
ّ
و�أيقونة �ل�سي

�أن يوّزعه على �إخوته من خالل �لعطاء و�لخدمة و�لرحمة.

ة.
ّ
في �لختام توّجه �لجميع �إلى مائدة �لمدر�سة للم�ساركة بلقمة �لمحب

♱ تد�شين كني�شة �شيدة النتقال في بيروت
ة 

ّ
�لرهباني د�ّسنت  �لظهر،  بعد  �لخام�سة  �ل�ساعة   ،2014 �سباط   27 �لخمي�ص 

دة �لنتقال في 
ّ
ة ب�سخ�ص رئي�سها �لعاّم �لأر�سمندريت �أنطو�ن ديب، كني�سة �سي

ّ
�لمخّل�سي

�لبطريرك  غبطة  بالحتفال  �سارك  بيروت.  في  �لقديمة  ة 
ّ
�لمخّل�سي �لوكالة  مبنى 

ب�ستر�ص  �سليم  كيرلّ�ص  �لمتروبوليت  بيروت  ة 
ّ
�أبر�سي ور�عي  �لثالث  غريغوريو�ص 

ة. وح�سره 
ّ
�لبابوّي في لبنان غابريال كات�سا وعدد من �لمدبّرين و�آباء �لرهباني و�ل�سفير 

معالي �لوزير مي�سال فرعون و�لوزير �ل�سابق �ليا�ص حّنا و�لعميد �أدوني�ص نعمة وعدد من 

فرج  جان  ولالأب  ب�ستر�ص  للمطر�ن  كلمات  �لتد�سين  تخّلل  و�لأ�سدقاء.  ات 
ّ
�ل�سخ�سي

 في 
ّ
خادم �لكني�سة �لجديد �لذي رّحب بالحا�سرين و�أ�ساد بالوجود �لرهبانّي �لتاريخي

و�أعرب  ة«، 
ّ
�لمخّل�سي »�سارع  با�سم  �ل�سارع  �ُسّمي  ب�سببه  �لذي  فيالج«  »�ل�سيفي  منطقة 

ة �أن تكون حا�سرة في بيروت من خالل تد�سين هذه 
ّ
�لرئي�ص �لعاّم عن ��ستعد�د �لرهباني

 في منطقة بيروت �لكبرى كما 
ّ
�لكني�سة ومن خالل تاأ�سي�ص معهد للفّن و�لترنيم �لكن�سي

ة من �أجل �لقيام بم�سروع 
ّ
رت ملًكا لها في منطقة �لمدّور �لأ�سرفي

ّ
ة حر

ّ
�أعلن �أّن �لرهباني

ا كلمة  �أي�سً ة مًعا. و�ألقى �لعميد �أدوني�ص نعمة 
ّ
�أبناء �لمنطقة و�لرهباني يعود بالفائدة على 

ر فيها عن �ل�سد�قة �لقديمة �لتي تربط �أ�سرته بدير �لمخّل�ص، و�سكر كّل �لم�ساهمين 
ّ
عب

ة 
ّ
�أهّمي على  فيها  �سّدد  بكلمة  �لبطريرك  غبطة  و�ختتم  �أحدهم.  وهو  �لكني�سة،  بتجهيز 

ة ولأجل تاأمين 
ّ
 في منطقة و�سط بيروت لإعادة تفعيل �لرعي

ّ
 و�لكهنوتي

ّ
�لوجود �لرهباني

�لحتفال  تال  هلل.  �سة 
ّ
�لمكر �لدعو�ت  وجذب  �لنفو�ص  و�إر�ساد  و�ل�سلو�ت  �لقد�دي�ص 

نخب �لمنا�سبة.
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♱ عيد مار يو�شف ـــ حو�س الأمراء
ة مار يو�سف 

ّ
بمنا�سبة عيد مار يو�سف وبدعوة من �لأب عبد�هلل عا�سي كاهن رعي

حو�ص �لأمر�ء، �حتفل �لأب �لعاّم بقّد��ص �لعيد نهار �لأربعاء 19 �آذ�ر 2014، في كني�سة 

ة في حو�ص �لأمر�ء، وللمنا�سبة رّحب �لأب عبد�هلل بالرئي�ص �لعاّم �لذي بدوره �ألقى 
ّ
�لرعي

ة.
ّ
عظة من وحي �لعيد، و�ختُتم �لحتفال بلقمة محب

♱ عيد �شيدة الب�شارة ـــ مدر�شة دير المخّل�س
�حتفلت مدر�سة دير �لمخّل�ص ب�سالة غروب عيد �لب�سارة يوم �لإثنين في 24 �آذ�ر 

و�كيم  نبيل  رعد،  عبدو  �لمدبّرين  �لآباء  بح�سور  �ل�سالة  �لعاّم  �لأب  تر�أّ�ص   .2014

ور، وعدد من �لآباء: �سليمان جرجورة، مي�سال زّمار، حّنا نخول، بول�ص 
ّ
وجوزيف جب

�لحمديّة،  عبد�هلل  نقول،  مي�سال  �ل�سغبيني،  نقول  فريجات،  فايز  د�غر،  �سامي  ن�سورة، 

�لإخوة  وجماعة  �لر�هبات  من  عدد  �إلى  بالإ�سافة  �لحاج،  وعماد  هيدمو�ص  مكاريو�ص 

�لعاّم  �لرئي�ص  �أَلب�ص  �ل�سالة  �لموؤمنين. خالل  �لد�ر�سين و�لمبتدئين و�لطلبة وجمهور من 

ة �ل�سغرى و�لمدر�سة 
ّ
ة بح�سور رئي�ص �لإكليريكي

ّ
 �سربل يو�سف ثوب �لطالبي

ّ
�لإكليريكي

�لعاّم  �لرئي�ص  �ألقى  وللمنا�سبة  حّد�د.  ميخائيل  �لم�ساعد  و�لأب  رعد  عبدو  �لمدبّر  �لأب 

جت رهبانًا 
ّ
�ل�سغرى لأنّها خر ة 

ّ
�لمدر�سة و�لإكليريكي تاريخ  ة 

ّ
�أهّمي فيها على  �سّدد  كلمة 

�ليوم  يعود  �لرّب  وكاأّن  ولنا،  لهم  �لمتين  �لأ�سا�ص  وكانت  �لما�سي  في  كثيرين  و�آباء 

ة �ل�سغرى لتكون من جديد منبتًا للدعو�ت. ثّم هّناأ �لأب �لعاّم 
ّ
ة �لإكليريكي

ّ
ويذّكرنا باأهّمي

ة �سائاًل �هلل �أن يُنزل عليه نعمته في بد�ية 
ّ
�لأخ �لجديد �سربل يو�سف لدخوله مرحلة �لطالبي

، وتمّنى �أن تكون دعوة �سربل فاتحة لدعو�ت كثيرة �سغيرة وكبيرة.
ّ
دربه �لرهباني

بعد �ل�سالة ُدعي �لجميع �إلى ع�ساء على مائدة �لمدر�سة �حتفاًل بالعيد وبالمنا�سبة.

وفي �ليوم �لتالي، �أقيم قّد��ص �لعيد تر�أّ�سه �لأب �لعاّم وعاونه �لآباء: عبدو رعد، 

�لر�بطة  و�أع�ساء  �لآباء  من  عدد  وح�سره  �لحاج.  وعماد  حّد�د  ميخائيل  و�كيم،  نبيل 
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كلمة  كانت  �لإنجيل  وبعد  �لموؤمنين.  من  كبير  وجمهور  �لمنطقة  ات 
ّ
وفعالي ة 

ّ
�لمخّل�سي

لالأب �لعاّم من وحي �لعيد توّقف فيها على كلمة �لمالك لمريم »�ل�سالم عليك يا مريم« 

و�أّن هذه �لكلمة �ستكون بمثابة �لر�سالة �لتي �ستحملها مريم في عالم فاقد لل�سالم يت�سارع 

ة لنحمل 
ّ
فيه �لنا�ص على كّل �سيء، و�ساأل �لأب �لعاّم �لعذر�ء مريم �أن تعطينا �لنعمة كرهباني

�لأب  نّوه  �لختام  �لخوف و�ل�سطر�ب من حولنا. وفي  مثالها رغم  �لم�سيح على  �سالم 

تلعبه  �لذي  �لمدر�سة �لأب عبدو رعد وبالدور  �لتي يحملها رئي�ص  �ل�سالم  بر�سالة  �لعاّم 

مثال  على  تكون  حّتى  �لآخر  نحو  و�لذهاب  و�لعطاء  و�لخدمة  �لتو��سل  في  �لمدر�سة 

دة �لب�سارة.
ّ
�سفيعتها �سي

♱ افتتاح ال�شنة اليوبيلّية ٧٥ في دير �شّيدة الب�شارة للراهبات المخّل�شّيات
دة 

ّ
ات« ل�سي

ّ
ات �لمخل�سي

ّ
في 29 �آذ�ر 2014، بدعوة من»جمعية �لر�هبات �لبا�سيلي

 للفرع �لمر�سل، رعى بطريرك �أنطاكية و�سائر �لم�سرق 
ّ
�لب�سارة، وبمنا�سبة �ليوبيل �لما�سي

حفل  لحام،  �لثالث  غريغوريو�ص  �لكاثوليك  ين 
ّ
�لملكي للروم  و�أور�سليم  و�لإ�سكندريّة 

لبنان  �لبابوّي في  �ل�سفير  �لب�سارة في جون، بح�سور  دة 
ّ
ة في دير �سي

ّ
�ليوبيلي �ل�سنة  �فتتاح 

بطر�ص  ب�سارة  مار  �لكاردينال   
ّ
�لماروني �لبطريرك  وممّثل  كات�سا،  غبريال  �لمون�سنيور 

�لر�عي مطر�ن �سور للمو�رنة نبيل �لحاج، و �لمطر�ن ع�سام يوحّنا دروي�ص، و�لمطر�ن 

ار، و�لمطر�ن كيرلّ�ص ب�ستر�ص، و�لمطر�ن مي�سال �أبر�ص،  �إيلي �لحّد�د، و�لمطر�ن �ليا�ص ن�سّ

ة �لأر�سمندريت �أنطو�ن ديب، و�لرئي�سة �لعاّمة 
ّ
ة �لمخّل�سي

ّ
ة �لبا�سيلي

ّ
و�لرئي�ص �لعاّم للرهباني

ات 
ّ
�لبا�سيلي �لعاّمة للر�هبات  �لأّم منى و�زن، و�لرئي�سة  �لمخّل�سيات  ات 

ّ
�لبا�سيلي للر�هبات 

د�نيال  �لأّم  ات 
ّ
�لي�سوعي للر�هبات  �لعاّمة  و�لرئي�سة  رجيلي،  �أبو  ليونتين  �لأّم  �ل�سويريّات 

وق، ووزير �ل�سياحة مي�سال فرعون، و�لنائب مي�سال مو�سى، وممّثل �لنائب نعمة طعمه 
ّ
حر

طوني �أنطونيو�ص، و�لوزير�ن �ل�سابقان �سليم جري�ساتي و�ليا�ص حّنا، و�لنائب �ل�سابق �إيلي 

ري�سار  �لركن  �لعميد  �لجي�ص  قائد  وممّثل  بو�ساهر،  نقول  �لجنوب  ومحافظ  �سكاف، 
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 �لعميد �إيلي بر�دعي، و�لمقّدم جوزف 
ّ
�لحلو، وممّثل �لمدير �لعاّم لقوى �لأمن �لد�خلي

وب 
ّ
�لخر �إقليم  بلديّات  �تحاد  ورئي�ص  �سعادة،  �ليا�ص  �لعميد  �لدرك  قائد  ممثاًل  غنوم 

ة 
ّ
و�لإعالمي و�لع�سكريّة  ة 

ّ
و�لأمني ة 

ّ
�لر�سمي ات 

ّ
�ل�سخ�سي من  وح�سد  عيد  ح�سيب   

ّ
�لجنوبي

و�لق�ساة وروؤ�ساء بلديّات ومخاتير وهيئات تربويّة وممّثلون عن �لأحز�ب وكهنة ورهبان 

ة. �إ�ستُهّل �لحفل بالن�سيد �لوطني ثّم بالن�سيد 
ّ
ور�هبات ووفود من مختلف �لمناطق �للبناني

�أّد�ه  �لب�سارة  دة 
ّ
�سي ثانويّة  ون�سيد   ،

ّ
�لد�خلي �لأمن  قوى  مو�سيقى  فرقة  عزفتهما   

ّ
�لمريمي

للمنا�سبة  ا  ي�سً خ�سّ �أُعّد  �لذي  �ليوبيل  ون�سيد  �لفرزل،  في  �لب�سارة  دة 
ّ
�سي مدر�سة  طاّلب 

دة �لنياح في �أبلح، ثّم تحّدثت �لرئي�سة �لعاّمة منى و�زن فقالت: 
ّ
وقّدمه طالب مدر�سة �سي

تاريخ  من  �لمر�سل  �لفرع  تاريخ  فقط  لي�ص  تاريخ،  من  تاريخ  هو   
ّ
�لما�سي �ليوبيل  »�إّن 

ة �لذي يناهز �لثالثة قرون، بل هو تاريخ من تاريخ حكاية �هلل مع �لإن�سان �لذي 
ّ
�لرهباني

يجد �أبهى تجّلياته في حدث �لب�سارة. فاإلى هذه �للوحة �لب�ساريّة �أعود، لأنّني ل �أرى �أبهى 

تنا 
ّ
تنا و�إلى يوبيلنا«. و�أ�سافت »تاأّمل موؤ�ّس�سو رهباني

ّ
ر عن نظرتنا �إلى رهباني

ّ
منها لوحًة تعب

ة تتّم في ر�سالتنا لدى �لإن�سان، فالرّب يريدنا �أن 
ّ
وموؤ�ّس�ساتها، فر�أو� �أّن تلبية دعوتنا �لرهباني

نُفهم �لجميع �أّن ملكه �لذي ل نهاية له، ن�سعر به كذلك على �لأر�ص، كّلما �أجاب �إن�سان، 

مثل �لعذر�ء مريم: »ها �أنا في خدمة �لرّب، فليكن لي بح�سب قوله«. كّل مّنا م�سوؤول عن 

�لمد�ر�ص  �أن�سئت  وهكذ�  له.  نهاية  ل  �لملك  هذ�  باأّن  �لتاأكيد  وعن  �هلل،  ملكوت  �إظهار 

ة مثل �ل�سهر�ت 
ّ
و�لمياتم وبيوت �لعجزة، وهكذ� �نطلقنا في وجوه عديدة للر�سالة �لم�سيحي

�أديرتنا  وجود  ومكان  ة. 
ّ
�لر�سولي و�لحركات  �ل�سبيبة  مع   

ّ
�لر�سولي و�لعمل  ة 

ّ
�لإنجيلي

وعن  قو�نيننا  عن  ر 
ّ
تعب �لمقّد�سة،  و�لأر��سي  و�لأردن  و�سوريا  لبنان  في  ومر�كزنا، 

تق�سي  ر�سالتنا  و�لمهّم�سين.  �لفقر�ء  لدى  ة  وخا�سّ �لأطر�ف،  في  �أّول،  نحن،  مفاهيمنا. 

ة 
ّ
�جتماعي طبقات  �إلى  �لنتماء  �أو  �لطائفة  �أو  �لدين  في  و�آخر،  �إن�سان  بين  �لتمييز  بعدم 

�لأحو�ل  مع  تفاعلنا  تو�جدنا  �أماكن  تعك�ص  ة مختلفة. كما 
ّ
�سيا�سي �أفكار  �إلى  �أو  مختلفة، 

تنا، وما ز�لت 
ّ
ت فيها بلد�ن هذه �لمنطقة، عبر �لتاريخ. لقد عانت رهباني

ّ
�لمتقّلبة �لتي مر
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تنا 
ّ
تعاني، مّما ي�سرب منطقتنا �لحبيبة من حروب ونز�عات. تجاه كّل ذلك، تتابع رهباني

�أينما  �ل�سالم  زرع  محاولًة  و�لفقر�ء،  �لمهّم�سين  تجاه  ي�سوع،  �أطلقه  �لذي  �ليوبيل  ر�سالة 

في  يدعونا  �لذي  فرن�سي�ص  �لبابا  قد��سة  رغبة  نحّقق  �أن  عملنا،  كّل  في  ح�سبنا،  حّلت. 

�لتحّلي  و�إلى   
ّ
�ل�سخ�سي رغدنا  من  »�لخروج  �إلى  �لإنجيل«  »فرح   

ّ
�لر�سولي �لإر�ساد 

)عدد  �لإنجيل«  لنور  بحاجة  �لتي هي  »�لهو�م�ص«  كّل  �إلى  �لو�سول  �أجل  من  بال�سجاعة 

20(. يدعونا قد��سة �لبابا، لي�ص فقط بتعليمه، بل بمثله �لمذهل �لذي لقاه �لعالم �أجمع 

�لمطر�ن غابريله  �سيادة  لبنان،  �لبابوي في  �ل�سفير  �سعادة  �أ�سكر  فيما  بالحتر�م و�لتقدير. 

م�ساعر  قد��سته  �إلى  ينقل  �أن  �أ�ساأله  بيننا،  مه وح�سوره 
ّ
تكر �لحتر�م، على  �ل�سامي  كات�سا 

�لحبيبات،  �لر�هبات  »�أخو�تي  وختمت  ة«. 
ّ
�لبطر�سي ولخدمته  ل�سخ�سه  و�لخ�سوع  �لبنّوة 

تنا. كما 
ّ
�أفّكر في كّل و�حدة منكّن، و�أنتّن زينة هذ� �ليوبيل، لأنكّن ��ستمر�ريّة تاريخ رهباني

ر و�ل�سكر�ن. في 
ّ
�لتاأثـ �سعور  فيغمرني  ة، 

ّ
�لرهباني �لخدمة في  �سبقتنا في  بكّل ر�هبة  �أفّكر 

ليوبيل  د�ئمة، و�متد�ًد�  يوبيلنا حالة  �أن يكون  با�سمكن، �سالة:  قلبي،  تعلو  �لوقت عينه، 

�ساكرة  �لمهّم�سين«،  ب�سكل خا�ّص على  �أنظاره  �لجميع وحّط  �لذي خّل�ص  ي�سوع  �لرّب 

جميع �لح�سور على �إنجاح هذ� �لحتفال. ثّم تّم عر�ص فيلم عن تاريخ ومر�حل تاأ�سي�ص 

ة �لر�هبات وموؤ�ّس�سات �لرهبنة حّتى يومنا. ثّم �ألقى �لبطريرك غريغوريو�ص �لثالث 
ّ
جمعي

ة 
ّ
ة بهذ� �ليوبيل، �ساكًر� �لرهباني

ّ
ة �لمخّل�سي

ّ
ات و�لرهباني

ّ
كلمة هّناأ فيها �لر�هبات �لمخّل�سي

 
ّ
�لرهباني �لنظام  من  ة 

ّ
�لرهباني �نتقال  مرحلة  من  ل�سنو�ت  بها  قامت  �لتي  »�لر�سالة  على 

«، م�سّدًد� على »�لدور �لكبير �لذي لعبته �لر�هبات في �إعالء 
ّ
�لمتوّحد �إلى �لنظام �لإر�سالي

عالم  ليتمّكن  �لموؤ�س�سات  هذه  كّل  بذرن  �لر�هبات  من  »كم  وقال:  �لرهبنة«،  موؤ�ّس�سات 

�ليوم �لذي يبحث حينًا في �لقلق، وحينًا �آخر في �لرجاء من �أن يقبل �لب�سرى �لح�سنة، ل 

ين حز�نى ويائ�سين نافذي �ل�سبر قلقين، بل �لب�سارة عن يد خّد�م لالإنجيل 
ّ
عن يد مب�سر

ت�سّع حياتهم حما�ًسا، فهوؤلء هم يمكنهم �أن يحملو� �لب�سارة وينقلوها �إلى �لآخرين، فهذ� 

ات، وكّل هذ� �لكالم هو برنامج حياتهن، 
ّ
هو و�جب وعمل ور�سالة �لر�هبات �لمخّل�سي
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خدمات  من  للم�ستفيدين  ما 
ّ
�سي ل  لالآخرين،  �لإنجيل  ب�سرى  ب 

ّ
تحب �أن  �لر�هبة  فو�جب 

ين 
ّ
�لرهبانية«. و�أ�ساف »نريد �ليوم، ومع �حتر�منا لكّل �لأديان، نريد في لبنان �لعزيز م�سيحي

ين 
ّ
م�سيحي نريد  وعجائبه،  �لم�سيح  د 

ّ
�ل�سي وتعاليم  وقيمه  �لإنجيل  يظهرو�  �أن  قادرين 

و�نتمائهم  و�سهادتهم  وح�سورهم  وعملهم  وم�سلكهم  حياتهم  في  �لم�سيح  يظهرون 

 وخدماتهم في كّل مر�فق حياة 
ّ
 و�لجتماعي

ّ
و�نخر�طهم في مجتمعهم وعملهم �ل�سيا�سي

مجتمعهم. �لكني�سة هي جماعة موؤمنين قادرين �أن يظهرو� �لم�سيح �لمحّب للب�سر، كني�سة 

هويّتها و��سحة نا�سعة ثابتة �سامدة، هويّة ظاهرة �أمام �لجميع، توؤّدي دورها ور�سالتها �أمام 

 نابع من 
ّ
�لجميع بدون خجل �أو حياء �أو خوف �أو ذّل. �إّن حر�سنا على �لوجود �لم�سيحي

�لر�سالة  هذه  ويحمل  ويثبت  ي�سبر  �أن  �لقادر   
ّ
�لم�سيحي »نريد  وقال:  �لقناعات«.  هذه 

�لآلم و�لويالت و�لم�سائب ويقبل  يهاجر ويحتمل  ي�سمد ول  �لذي  �لمقّد�سة، هذ� هو 

�لإنجيل،  ب�سرى  مجتمعهم  �إلى  يحملون  ين! 
ّ
�لم�سيحي هوؤلء  مثل  نريد  �ل�سهادة.  حّتى 

هوؤلء  للب�سر،  �لمحّب  �لرّب  و�أعمالهم  حياتهم  في  ويظهرو�  و�ل�سالم،  �لخير  ب�سرى 

بدون   
ّ
�لم�سيحي �لح�سور  »�أّن  معتبًر�  �ل�سرق«،  في   

ّ
�لم�سيحي �لح�سور  على  يحافظون 

 
ّ
ة بدون ح�سور م�سيحي

ّ
 ل معنى له، ور�سالة م�سيحي

ّ
ة ودور م�سيحي

ّ
�للتز�م بر�سالة م�سيحي

ة و�لدور 
ّ
 بالر�سالة �لم�سيحي

ّ
ة �أن نربط �لح�سور �لم�سيحي

ّ
غير ممكنة«، م�سّدًد� على »�أهّمي

 
ّ
 �لم�سيحي

ّ
«، معتبًر� »كم هو جميل �أن تتحّم�ص �لر�هبة لمثل هذ� �لدور �لمريمي

ّ
�لم�سيحي

�لمر�سلة  �لر�هبة  عمل  جوهر  على  موؤّكًد�  �لكني�سة«،  ر�سالة  في   
ّ
و�لمف�سلي �لممتاز 

يرفع  م�سّجع  ح 
ّ
مفر جّذ�ب  �ساّر  خبر  �أنّه  �لإنجيل  يظهرو�  �أن  في  ة... 

ّ
�لرهباني و�لجماعة 

�إلى  �لبطريرك  ق 
ّ
وتطر وج�سديّة«.  ة 

ّ
نف�سي عاهات  من  وي�سفيه  معنويّاته  وي�سحن  �لإن�سان 

 في �سوريا، فاأ�سار �إلى �أنّه »بعد �لعيد �لكبير �سيقوم ببناء كني�سة جديدة 
ّ
�لوجود �لم�سيحي

في جرمانا في �سوريا«، لفتًا �إلى �أنّه تتّم �ل�سالة منذ �سنو�ت في �ل�سارع«، موؤّكًد� �أّن هناك 

من ي�ستطيع �ليوم بناء �لكنائ�ص«. وقال: »لقد خدمنا �سنو�ت طويلة في معلول في �سوريا، 

نرفع  وهنا  تحريرها،  مع  معلول  �إلى  قريبًا  �لر�هبات  تعود  �أن  و�آمل  �ليها،  نعود  و�سوف 
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مفتاح  فيها  �سوريا  �ليوم  �أبينا،  �أم  �سئنا  لأنه  �سوريا،  في  و�ل�سالم  �لأمن  لأجل  �ل�سالة 

ة 
ّ
ا فل�سطين، فاأعتقد �أّن حّل ق�سي خال�سها وخال�ص من حولها، لبنان و�لأردن وخ�سو�سً

لبنان  �لر�سالة،  لبنان  �جل  من  ن�سلي  نحن  مرتبطان،  �سوريا  في  �لأزمة  وحّل  فل�سطين 

�لبلد  بلبنان،  �أفتخر  �لب�سارة، و�إنّني  لبنان  �ليوم  �لر�سالة، ون�سميه  لبنان  �لب�سارة، فهو �سمي 

�لوحيد �لقادر على جمع كّل �لطو�ئف على كلمة جميلة في �أن يكون عيد �لب�سارة عيًد� 

يدّل على  ، وهذ� 
ّ
�لم�سيحي ــ   

ّ
�لإ�سالمي �لعيد  �لوحيد،  �لم�سترك  �لعيد  فهذ�  لهم جميًعا، 

ر�سالة لبنان في �لد�خل و�لخارج«، د�عيًا �إلى �ل�سالة من �أجل وحدة لبنان ووحدة �لعالم 

 مق�ّسًما فاإنّنا في �أزمات«، موؤّكًد� �أّن من يهّجر 
ّ
«، لفتًا �إلى »�أنّه ما د�م �لعالم �لعربي

ّ
�لعربي

ة 
ّ
�أهّمي على  م�سّدًد�  وحدته«،  وعدم  �لعربي  �لعالم  �نق�سام  بل  �لم�سلم،  لي�ص  ين 

ّ
�لم�سيحي

�أقوياء«. وفي �لختام  ا لنكون 
ًّ
ا وخارجي

ًّ
 د�خلي

ّ
و�سرورة �لعمل على وحدة �لعالم �لعربي

قّدمت �لأّم و�زن دروًعا تقديريّة �إلى �لبطريرك لّحام و�لمون�سنيور كات�سا و�لمطر�نين نبيل 

يجي مد�ر�ص �لر�هبات �لمخّل�سيات، 
ّ
ات خر

ّ
�لحاج و�إيلي حد�د و�إلى عدد من �ل�سخ�سي

عربون وفاء وتقدير. 

♱ يوم المكّر�شين في المعهد الأنطونّي في بعبدا
�جتماع حول  بعبد�،  في   

ّ
�لأنطوني �لمعهد  في  �أُقيم   2014 ني�سان   5 �ل�سبت  يوم 

ة، تالها كلمة لل�سفير �لبابوّي 
ّ
 »فرح الإنجيل« تخّلل �للقاء �سالة �فتتاحي

ّ
�لإر�ساد �لر�سولي

ة �لآباء 
ّ
�لعاّم لجمعي �لرئي�ص   ثّم كلمة 

ّ
�لر�سولي لبنان غبريال كات�سا قّدم فيها �لإر�ساد  في 

ين قد�ص �لأب مالك �أبو طانو�ص تحت عنو�ن »ثورة البابا فرن�شي�س«. بعد ذلك 
ّ
�لكريمي

ة 
ّ
ة �لمخّل�سي

ّ
ة �لبا�سيلي

ّ
كانت حلقة مد�خالت حول �لمو�سوع �أد�رها �لرئي�ص �لعاّم للرهباني

ين و�لأب 
ّ
ة �لآباء �لبول�سي

ّ
�لأر�سمندريت �أنطو�ن ديب، �سّمت كالًّ من �لرئي�ص �لعاّم لجمعي

جرمانو�ص جرمانو�ص و�لأّم ماري مخلوف و�لأّم غابريال �أبو مو�سى. �ختتم �للقاء عند 

.
ّ
�لظهر ب�سالة �لتب�سير �لمالئكي
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♱ معايدة البطريرك المارونّي وال�شفير البابوّي
�لبطريرك  غبطة  بزيارة  �لعاّم،  �لرئي�ص  قام   ،2014 ني�سان   19 �ل�سبت  �سباح 

�لف�سح  بعيد  للمعايدة   ،
ّ
مخّل�سي وفد  ر�أ�ص  على  �لر�عي،  بطر�ص  ب�سارة  مار   

ّ
�لماروني

�لمجيد، و�ألقى كلمة با�سم �لروؤ�ساء �لعاّمين و�لرئي�سات �لعاّمات �لم�ساركين بالمعايدة. ثّم 

ة 
ّ
ا كلمة بالفرن�سي �نتقل �إلى حري�سا لمعايدة �ل�سفير �لبابوّي غابريال كات�سا، و�ألقى هناك �أي�سً

معايًد� ومتمّنيًا �ل�سالم و�لقيامة لأوطاننا وملتم�ًسا �لبركة و�لدعم �لبابويّين على لبنان وعلى 

�لثالث  �سيد�  �أ�ساقفة  بمعايدة  �لظهر  بعد  جولته  و�أكمل  �لمجاورة.  �لمتاألّمة  �لبلد�ن 

.
ّ
 و�لأبر�سي

ّ
و�إكلير�سها �لرهباني

♱ عيد القّدي�س جاورجيو�س في المعّلقة ـــ زحلة
بلدة  �أهل  �لقّدي�ص جاورجيو�ص، �حت�سد  2014، بمنا�سبة عيد  ني�سان   22 �لثالثاء 

�لر�عوّي  و�لمجل�ص  و�لمختار  �لبركيل  فادي  �لأب  ة 
ّ
�لرعي كاهن  ر�أ�سهم  �لمعّلقة وعلى 

ة ل�ستقبال �لرئي�ص �لعاّم عند مدخل �لكني�سة، فنثرت �لورود و�لأرز 
ّ
و�لحركات �لر�سولي

ة يعاونه خادم 
ّ
ة. بعدها �حتفل �لأب �لعاّم بالذبيحة �لإلهي

ّ
على وقع عزف �لفرقة �لمو�سيقي

رّحب  �لإنجيل  تالوة  بعد  وردة.  وجيلبير  ��سكندر  جورج  و�كيم،  نبيل  و�لآباء:  ة 
ّ
�لرعي

�لأب فادي �لبركيل بالرئي�ص �لعاّم معتبًر� �أّن ح�سوره هو ح�سور �لر�عي بين �لخر�ف، ثّم 

�سفيع  جاورجيو�ص  و�لقّدي�ص  �لمجيدة  �لقيامة  عيَدي  وحي  من  كلمة  �لعاّم  �لأب  �ألقى 

ة على كّل جهوده �لمبذولة من �أجل ترميم �لكني�سة و�ل�سهر 
ّ
�لمنا�سبة، ثّم �سكر كاهَن �لرعي

�لمعلقة  ة 
ّ
د�ئًما في خدمة رعي �ستكون  ة 

ّ
�لرهباني �أّن  �لعاّم على  �لأب  ة، و�سّدد 

ّ
�لرعي على 

ة 
ّ
ة و�لرهباني

ّ
�لمباركة طالبًا في �لوقت نف�سه من �لموؤمنين �إعطاء �لكني�سة �لدعو�ت �لكهنوتي

لمتابعة �لم�سيرة. 

�ل�سور  و�لتقاط  �لتهاني  لتبادل  �لكني�سة  �سالون  �إلى  �لجميع  �نتقل  �لختام  في 

�لتذكاريّة.
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♱ عيد القّدي�س جاورجيو�س في دير المزيرعة
بدعوة من رئي�ص �لدير �لأب �لمدبّر جوزيف و�كيم، �حتفل �لأب �لعاّم بالقّد��ص 

 بمنا�سبة عيد �لقّدي�ص جاورجيو�ص �سفيع �لدير، بح�سور عدد من �لرهبان و�لآباء 
ّ
�لإلهي

 �حتفاًل بالعيد.
ّ
و�لإخوة وجمهور �لموؤمنين. بعد �لقّد��ص �أُقيم ع�ساء عائلي

♱ زيارة اللجنة الأ�شقفّية للحوار الم�شكونّي اإلى دير المخّل�س
ة بعلبك للمو�رنة 

ّ
في �إطار جولته على �لأ�ساقفة و�لروؤ�ساء �لعاّمين، قام ر�عي �أبر�سي

دير  بزيارة   ،
ّ
�لم�سكوني للحو�ر  ة 

ّ
�لأ�سقفي �للجنة  رئي�ص  عطاهلل،  �سمعان  �لمطر�ن  �سيادة 

خليل  طانيو�ص  �لأب  �للجنة   
ّ
�سر �أمين  �سحبة   ،2014 �أيّار   9 �لجمعة  �سباح  �لمخّل�ص، 

 
ّ
و�لوفد �لمر�فق. �إ�ستقبله �لرئي�ص �لعاّم �لأر�سمندريت �أنطو�ن ديب في �ل�سالون �لرئا�سي

ة. و�لمطر�ن عطاهلل ي�سعى �أن 
ّ
�لأثرّي، ثّم قام بجولة د�خل �لكني�سة وعلى �سطح �لمري�سي

ات ممّثلة بمندوب عنها في لجنة �لحو�ر �لمذكورة.
ّ
ات و�لرهباني

ّ
تكون كّل �لأبر�سي

 

♱ قّدا�س الرهبانّية المخّل�شّية في مقام �شّيدة زحلة والبقاع
 ،

ّ
�لمريمي �ل�سهر  �إطار  و�سمن  م�ساًء،  �ل�ساد�سة  �ل�ساعة   ،2014 �أيار   11 الأحد 

دة زحلة 
ّ
�سي مقام  في   

ّ
�لإلهي بالقّد��ص  ديب  �أنطو�ن  �لأر�سمندريت  �لعاّم  �لرئي�ص  �حتفل 

ور، 
ّ
جب جوزيف  و�كيم،  نبيل  و�لآباء:  تعلب  طالل  �لأب  �لمقام  كاهن  يعاونه  و�لبقاع، 

�أنطو�ن �سعد، جورج ��سكندر، ن�سال جبلي، عبد�هلل �لحمدية، �إليان �أبو �سعر، �ليا�ص مايو، 

نعوم.  �أبو  بول  وجان  كنعان  حّنا  �لمر،  و�سيم  فرح،  �سالم  �سركي�ص،  )�سمير(  بطر�ص 

بح�سور �لأبوين عبد�هلل عا�سي وفادي �لبركيل.

ة �لمطر�ن ع�سام 
ّ
�ألقى �لأب �لعاّم كلمًة �سَكر فيها ر�عي �لأبر�سي بعد �لإنجيل، 

ة، و�سكر 
ّ
�لأبر�سي �أجل  �لمبذولة من  �لنجاح في كّل جهوده  له  ا 

ً
متمّني يوحّنا دروي�ص، 

�لتهنئة  وقّدم  �لبقاع  في  �لعاملين  �لكهنة  وكّل  تعلب  طالل  �لأب  �لمقام  كاهن  ا  �أي�سً
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�سفات  �لعاّم  �لأب  تناول  ثّم  ة، 
ّ
�لكهنوتي ب�سيامته  نّعوم  �أبو  بول  جان  �لجديد  للكاهن 

مريم �لعذر�ء �لأّم �لتي تجمع �أبناءها تحت كنفها و�ل�ساهرة من فوق على زحلة و�لبقاع 

�إلى  �لطريق  ي�سوع  للرب  �ل�سماء كما فتحت  �إلى  �لطريق  تفتح لأبنائها  �لتي  و�لمر�سدة 

ما  »�إفعلو�  ي�سوع  على  لتدّل  �إّل  تتكّلم  ولم  ب�سمت  �بنها  ر�فقت  �لتي  هي  �لأر�ص، 

ة 
ّ
ياأمركم به«. هذه �لأّم �لو�قفة عند �ل�سليب باإيمان وحّب كبيرين هي �لمثال لنا كرهباني

يعمل   ،�
ً
كثير ويوؤمن   ،�

ً
كثير يحّب  من  لأّن  ب�سمت،  �لبقاع  في  نخدم  لكي  ة 

ّ
مخّل�سي

دة �لعذر�ء نعمة �ل�سالم و�لأمان 
ّ
ا من �ل�سي

ً
ب�سمت �أكبر. و�ختتم �لأب �لعاّم كلمته طالب

ة زحلة وكهنتها و�أبنائها.
ّ
لأبر�سي

♱ تكريم الأر�شمندريت جان فرج ومجل�س مدّبريه
�ل�سبت 17 �أيّار 2014، �أُقيم في مدر�سة دير �لمخّل�ص، حفل تكريم للرئي�ص �لعاّم 

ة، �لأر�سمندريت جان فرج ومجل�ص مدبّريه �لآباء �أنطو�ن �سعد، 
ّ
ة �لمخّل�سي

ّ
�ل�سابق للرهباني

�إقليم  بلديّات  �تّحاد  من  بدعوة  وذلك  جبلي،  ون�سال  ��سكندر  جورج  �سغبيني،  نقول 

، بقيادة �لكولونيل 
ّ
ة لقوى �لأمن �لد�خلي

ّ
، �أحيته �لأورك�ستر� �لهارموني

ّ
�لخروب �لجنوبي

�ل�سكل  على  �لبرنامج  �أتى  عيدموني.  و�سادي  عاز�ر  لماريا  �لمنفرد  و�لأد�ء  مر�د،  زياد 

 2 ــ كلمة �لفتتاح �ألقاها �لأب �لمدبّر عبدو رعد 3 �� 
ّ
 �للبناني

ّ
�لتالي: 1 ــ �لن�سيد �لوطني

ة 
ّ
جل�سة تر�نيم 4 ــ كلمة �لرئي�ص �لعاّم �لأر�سمندريت �أنطو�ن ديب 5 ــ جل�سة �أغاني لبناني

 �لأ�ستاذ ح�سيب عيد 7 ــ جل�سة 
ّ
�إقليم �لخروب �لجنوبي 6 ــ كلمة رئي�ص �تحاد بلديّات 

ة 8 ــ كلمة �لأر�سمندريت جان فرج 9 ــ تقديم �لدروع 10 ــ �لكوكتيل.
ّ
�أغاني وطني

♱ قّدا�س الرهبانّية المخّل�شّية في بازيليك �شّيدة المنطرة ـــ مغدو�شة
بازيليك  في   

ّ
�لإلهي بالقّد��ص  �لعاّم  �لرئي�ص  �حتفل   ،

ّ
�لمريمي �ل�سهر  �إطار  �سمن 

�لأر�سمندريت  �لمقام  كاهن  وعاونه   ،2014 �أيار   18 �لأحد  مغدو�سة،  ــ  �لمنطرة  دة 
ّ
�سي
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من  كبير  ح�سد  بح�سور  وحبيب خلف،  دندن،  �سادي  و�كيم،  نبيل  و�لآباء:  نهر�  �سمير 

�لأب  �سكر  )جن�سنايا(.  �بر�هيم   
ّ
و�لنبي )�لقريّة(،  دة 

ّ
�ل�سي تَي 

ّ
رعي من  ا  �لموؤمنين، خ�سو�سً

ة �لمطر�ن �إيلي ب�سارة �لحّد�د و�لأب �سمير نهر� على دعوتهما 
ّ
�لعاّم في عظته ر�عي �لأبر�سي

�لآتي  �لم�سيح  د 
ّ
�ل�سي مبادرة  مع  تجاوبت  �لتي  �لعذر�ء  مريم  ة 

ّ
�سخ�سي بين  ربط  ثّم  له، 

ليخّل�ص �لعالم حين قالت: »�أنا �أمة �لرّب«، فتّم �للقاء بين �لخالق و�لخليقة وتّم �لخال�ص، 

َد �لم�سيح عند �لبئر )رمز �ل�سريعة(، ومن 
ّ
ة �لمر�أة �ل�سامريّة �لتي �لتقت �ل�سي

ّ
وبين �سخ�سي

خالل هذ� �للقاء عبَرت هذه �لمر�أة من �لخطيئة �إلى �لتغيير، ثّم �إلى �إعالن �لب�سارة للنا�ص 

 عن �لم�سيح ولقائه به 
ّ
ة �لبحث �ل�سخ�سي

ّ
ا=�لم�سيح(. و�سّدد �لأب �لعاّم على �أهّمي

ّ
)بالم�سي

و�إعطائه  به  �لتب�سير  �إلى  يدفعنا  بالم�سيح  �للقاء  وهذ�  �لد�خل،  من  تحّولنا  خالل  من 

لالآخرين، مثلما فعلت �ل�سامريّة دون �أن نن�سى كالمه: »�أنا معكم كّل �لأيّام و�إلى �نق�ساء 

�لدهر«.

♱ زيارة ال�شفير البريطانّي في لبنان اإلى دير المخّل�س
�سفير  قام  لبنان،  �إلى  �ستانهوب  �أ�ستير  �لليدي  لو�سول  �لثانية  �لمئويّة  بمنا�سبة 

د توم فليت�سر )Tom Fletcher(  بزيارة �إلى دير �لمخّل�ص، مع وفد 
ّ
بريطانيا في لبنان �ل�سي

ة، وُدعي �إلى �للقاء مخاتير جون وبع�ص �لأ�سدقاء. فور و�سوله، 
ّ
من �ل�سفارة �لبريطاني

��ستقبله �لأب �لعاّم مع رئي�ص �لدير ورهبانه وتوّجهو� �إلى �لكني�سة �لكبرى حيث �أعطى 

ة. وتُليت بع�ص �ل�سلو�ت 
ّ
ة عن �لكني�سة وعن تاأ�سي�ص �لرهباني

ّ
�لأب �لعاّم لمحة تاريخي

غرفة  و�إلى  �لعامر  مكتبة  �إلى  �لمر�فق  �لوفد  مع  �ل�سفير  توّجه  ثّم  و�لبتهالت. 

�لمخطوطات. ثّم نزلو� �إلى مدر�سة دير �لمخّل�ص، ثّم توّجه �لجميع لتناول �لغد�ء على 

دة �لوعرة، ثم 
ّ
دة لالبتد�ء و�إلى مقام �سي

ّ
مائدة �لعامر. بعد �لغد�ء قامو� بزيارة �إلى دير �ل�سي

�لمتوّفية  �أ�ستير �ستانهوب  دة 
ّ
�ل�سي بقايا منزل  �ل�سّت حيث  لزيارة د�ر  �إلى جون  توّجهو� 

�سنة 1839. 
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 ،2013/12/12 تاريخ  في  الإلكترونّي:      المخّل�شّية  الرهبانّية  موقع 

ة، 
ّ
ة �لمخّل�سي

ّ
 للرهباني

ّ
 �لعاّم �لأب مكاريو�ص هيدمو�ص �لموقع �لر�سمي

ّ
�أطلق �أمين �ل�سر

تها، 
ّ
ة، وروحاني

ّ
على �سبكة �لإنترنت، )www.obslb.com( وهو يحوي تاريخ �لرهباني

جانب  �إلى  �لعالم،  في  ين 
ّ
�لمخّل�سي �لرهبان  و�أخبار  وعناوين  �سور  �إلى  بالإ�سافة 

ة، ومحتويات �أخرى كثيرة.
ّ
�لمن�سور�ت �لمخّل�سي

دار العناية: تّم بعونه تعالى 

للمرحلة  �لباطون  �أعمال  �إنجاز 

ة  �لمخت�سّ �لمدر�سة  بناء  من  �لثانية 

لت�سبح  طابقين  �إ�سافة  تّمت  حيث 

طو�بق  �أربعة  من  موؤلّفة  �لمدر�سة 

�لـ  يقارب  ما  م�ستقباًل  �ست�ستوعب 

�أ�سحاب  من  طالب   200

�أنّها  علًما  ة،  �لخا�سّ �لحتياجات 

و�لعمل جاٍر  طالبًا.   80 ت�سّم  حاليًا 

من  �لد�خلّية.  �لأ�سغال  لإنجاز 

�لموؤّكد �أن هذه �لمدر�سة �لفريدة من 

قد  لبنان  وفي  �لجنوب  في  نوعها 

نوعّية  على  جديدة  م�سحة  �أ�سفت 

�لعناية،  د�ر  في   
ّ
�لجتماعي �لعمل 

متز�يدة.  �سهرة  حاليًّا  تاأخذ  وهي 

�إجر�ء عقود �لرعاية  وهي في �سدد 

مع وز�رة �ل�سوؤون �لجتماعّية.

ــ  �شوفور  �شان  مدر�شة 

�سان  مدر�سة  عن  �سدر  جعيتا: 

من  �لخام�ص  �لعدد  جعيتا  ــ  �سوفور 

 
ّ

�لدر��سي للعام   »La Gerbe« مجلة 

تت�سّمن  �لتي   ،2013  ��  2012

ن�ساطات  �أبرز  ّة، 
ثقافي مو��سيع 

عن  فيلم  �إلى  بالإ�سافة  �لمدر�سة، 

ولجنة  و�لأ�ساتذة  �لطالب  �سور 

في  �لك�ّسافة  فوج  ون�ساطات  �لأهل، 

ّة �ل�سليب �لمقّد�ص 
�لمدر�سة. �أّما رعي

با�سم  رعوّية  ن�سرة  ًّا 
�أ�سبوعي فُت�سدر 

�إلى  بالإ�سافة  ت�سّم  �لأحد«،  »زّو�دة 

ة  ق�سّ للقّد��ص،  �لمطلوبة  ا  ّ
�لليتورجي

و�لن�ساطات  لالأ�سبوع  وعبرة  ّة 
روحي

�لرعوّية.

♱ متفّرقات 
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المخّل�س:  �شبيبة  جوقة 

�إد�رة  ا 
ّ
قزحي نعمان  �لأب  �إ�ستلم 

مكاريو�ص  لالأب  خلًفا  �لجوقة 

�لثاني  كانون   27 في  هيدمو�ص 

2013، وقام باإحياء ثالث �أم�سيات 

�لمجيد:  و�لف�سح  �لآلم  بمنا�سبة 

 2013 �آذ�ر   22 �لعناية في  د�ر  في 

وفي بلدة برتي في 23 �آذ�ر 2013 

 .2013 �آذ�ر   27 في  �سور  وفي 

وفي 4 كانون �لأّول 2013، ت�سّلم 

�لجوقة  �إد�رة  ب�ّسام ن�سر�هلل  �لأ�ستاذ 

نائبًا  ن 
ّ
تعي �لذي  نعمان  لالأب  خلًفا 

و�لجبل.  �لقمر  دير  في  ا 
ًّ
�أ�سقفي

مر�سًد�  ر��سد  �سربل  �لأب  ن 
ّ
وتعي

�لجوقة  و�أحيت  للجوقة.  ا 
ًّ
روحي

�لآلم  ر�سيتال  ب�ّسام  �لأ�ستاذ  باإد�رة 

و�لف�سح �لمجيد في د�ر �لعناية في 

11 ني�سان 2014.

�لأب  بهمة  رومانو�س:  القّدي�س  مدر�شة 

�أغابيو�ص �أبو �سعدى، تاأ�ّس�ست في رعّية حيفا 

في �لعام 2011، »مدر�سة �لقّدي�ص رومانو�ص« 

بطريقٍة  و�أد�ئه   
ّ
�لبيزنطي �لترنيم  �أ�سول  لتعلُّم 

ع�سرين  من  �أكثر  �ليوم  تَُعّد  كن�سّية.  روحّيٍة 

مرنًِّما وتقوم بخدماٍت كن�سّيٍة عديدة.

لقر�ر  تنفيًذ�  ال�ّشيدة«:  دير  و»مراح  بولد«:  و»مم�شى  الطاعة«  »مم�شى  ترميم 

دير  في  بالم�سّنين  باإن�ساء جناح خا�ّص  �لقا�سي   )2013 )تموز  �لأخير  �لعاّم  �لمجمع 

�إلى زمن  �لمخّل�ص، بد�أت ور�سة ترميم »مم�سى بولد« و»مم�سى �لطاعة« �لذي يعود 

دة، 
ّ
�ل�سي دير  قرب  �لماعز  مر�ح  ترميم  ور�سة  بد�أت  كما   .1711 �سنة  �لدير  تاأ�سي�ص 

ة. و�لور�ستان باإ�سر�ف مكتب �لمهند�ص �إيلي مطر.
ّ
ل�ستعماله كبيت للريا�سات �لروحي

عيد الأب �شمعان ن�شر: 

جرى   ،2014 �سباط   3 �لإثنين 

�سمعان  �لأب  ميالد  بعيد  �حتفاٌل 

وعيد  و�لثمانين، 
�لخام�ص  ن�سر 

في  �ل�سيخ،  �سمعان  �لقّدي�ص  �سفيعه 

ر �ليا�ص للم�سّنين في عبر�، 
مركز ما

وذلك بقّد��ص �حتفل به قد�ص �لأب 

فيه  �سارك  بغد�ء  ثّم  �سعد  �أنطون 

�إيلي حّد�د وعدد كبير من  �لمطر�ن 

هبانّية.
�آباء �لر
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)دار  »الإلكتروتكنيك«  فرع  الفّنّية  البكالوريا  طاّلب  من  الأولى  الدفعة  تخريج 

من  �لأولى  �لدفعة  تخريج   ،2014 حزير�ن   6 في  تّم  العناية(: 

في  �أُقيم  »�لإلكتروتكنيك« في حفل  فرع  �لفّنّية  �لبكالوريا  طاّلب 

 في �لدكو�نة وهو �خت�سا�ص 
ّ
 و�لمهني

ّ
�لمديريّة �لعاّمة للتعليم �لتقني

م�ستحَدث منذ ثالث �سنو�ت، و�سيتّم تدري�سه في عدد محّدد من 

�لمعاهد �لتقنّية في لبنان . ومن بين �لخّريجين 13 طالبا من معهد د�ر �لعناية �لمهنية �لتابع 

�أو�ئل  بين  من  �لعناية،  د�ر  معهد  يكون  لأن  جهدت  �لتي  �لمخّل�سّية،  �لبا�سيلّية  للرهبانّية 

�سة في �إطالق عملّية تدري�ص »�لإلكتروتكنيك«. �لمعاهد �للبنانّية �لمتخ�سّ

ج رئي�ص موؤ�ّس�سة د�ر �لعناية �لأر�سمندريت نقول �ل�سغبيني 
ّ
ح�سر حفل �لتخر

�أ�سرفو� على تدري�ص �لخت�سا�ص  ومدير �لمعهد �لأب حبيب خلف و�لأ�ساتذة �لذين 

ة فيه وهم �لأ�ساتذة جورج ديب و�ليا�ص �أبو �سرو�ص وناجي 
ّ
وو�سع �لمناهج �لتدري�سي

توفيق وجوزيف �لحاج.

�لعام  في  �لخت�سا�ص  هذ�  في  �لتدري�ص  باإطالق  با�سرت  �لد�ر  �إد�رة  �أّن  يُذكر 

 Graines( »2010 �� 2011 وذلك بالتعاون و�لتن�سيق مع �إد�رة م�سروع »بذور �لرجاء

�لى  �إ�سافة   ،IECD و�لتنمية  للتعاون   
ّ
�لأوروبي �لمعهد  باإ�سر�ف   )d’espérance

و�لوكالة  �ل�سناعة،  وز�رة  �لعالي،  و�لتعليم  �لتربية  وز�رة  وهي  �ل�سريكة  �لموؤ�ّس�سات 

�لعناية قد تابعو� دور�ت  �أ�ساتذة معهد د�ر  ة باري�ص...وكان 
ّ
ة للتنمية، و�أكاديمي

ّ
�لفرن�سي

�أ�سهم في و�سع معارفهم في خدمة  ما  �لجديد،  فرن�سا على �لخت�سا�ص  تدريب في 

ة.
ّ
�لطاّلب �لذين �لتحقو� بهذ� �لخت�سا�ص و�أبلو� بالًء ح�سنًا في �لمتحانات �لر�سمي

رعاية  تحت  الفّنّي:  ال�شداقة  دار  تخّرج طالب معهد  حفل 

 في �لفرزل، في 7 
ّ
�لرئي�ص �لعاّم، �حتفل معهد د�ر �ل�سد�قة �لفّني

حزير�ن 2014، بتخّرج دفعة من طالب �سفوف �لبكلوريا �لفّنّية 
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رّحال،  و�ليا�ص  حّد�د  �أندره  �لمطر�نان  �لحفل  ح�سر  وقد  �لخت�سا�سات.  كافة  في 

غرفة  رئي�ص  �سكاف،  بك  �ليا�ص  �ل�سعبية  �لكتلة  رئي�ص  ممّثاًل  �لزرزور  يو�سف  و�ل�سّيد 

زحلة  �إقليم  رئي�ص  جري�ساتي،  �إدمون  �ل�سّيد  �لبقاع  في  و�لزر�عة  و�ل�سناعة  �لتجارة 

بلديّة  ان، رئي�ص  �لغ�سّ �ل�سّيد ملحم  �لفرزل  بلديّة  �ل�سّيد رولن خّز�قة، رئي�ص   
ّ
�لكتائبي

، رئي�ص بلديّة نيحا �ل�سّيد وليد �أيّوب، �أع�ساء مجال�ص 
ّ
عين كفرزبد �ل�سّيد �سامي �ل�ساحلي

بلديّة ومخاتير �لمنطقة، وح�سد من �لفعالّيات و�أع�ساء �لهيئة �لتعليمّية و�أهالي �لطاّلب.

�ساندرو  �لطالبان  �ألقى  رزق،  �أبو  نا�سيف  �لأ�ستاذ  �ألقاها  ة 
ّ
�فتتاحي كلمة  بعد 

جين ثّمنو� فيها دور �لمعهد �لذي �أو�سلهم 
ّ
م�ساعد ولرين يون�ص كلمة با�سم �لمتخر

د منير فرن�سي�ص معزوفة 
ّ
�إلى هذه �لمرحلة من حياتهم. ثّم قّدم نجل مدير �لمعهد �ل�سي

زة على �لبيانو. �ألقى بعدها مدير د�ر �ل�سد�قة �لأب جورج ��سكندر كلمة 
ّ
ة متمي

ّ
مو�سيقي

�أعلن فيها عن ثالثة �أمور: �لأّول هو ح�سول �لمعهد على ترخي�ص بفتح �خت�سا�سات 

ِة 
ّ
�لإعالني �لفنوِن  �أ�سّعة،  م�سّوِر  �ص، 

ّ
ممر م�ساعِد  ة، 

ّ
�لتمري�سي �لعنايِة  وهي  جديدة، 

ة، �لبناِء و�لأ�سغاِل �لعاّمِة و�لم�ساحة. وقد بو�سر بالتدري�ِص في فرعين �بتد�ًء 
ّ
و�لغر�فيكي

ة على م�ستوى BT وBP، وفرُع �لم�ساحة على 
ّ
من �لعام �لفائت هما: �لعنايُة �لتمري�سي

�لحتفال  �إطار  �أتى �سمن  �ل�سنة  ج في هذه 
ّ
�لتخر �أن حفل  و�لثاني هو   .BT م�ستوى 

في  �ل�سد�قة  قرية  بيوت  �أولى  في  �لعمل  �نطالق  على  عاًما  وع�سرين  بمرور خم�سٍة 

تتّم لحًقا في قرية  �لتي �سوف  �لن�ساطات  ك�ساره، وهو و�حد من �سمن �سل�سلة من 

ها ت�سليُط �ل�سوء على عمِل هذه �لقرية �لعظيم في �سّتى �لميادين  �ل�سد�قة، وهدُفها كلُّ

�لمعهد على  في  ة  تكري�ص �سالة خا�سّ و�لثالث هو  ة. 
ّ
و�لتربويّة و�لجتماعي ة 

ّ
�لإن�ساني

، ع�سى هذ� �لأمر ي�ساعُد في �إدخال روُح 
ّ
م ب�سارة �أبو مر�د �لمخّل�سي

ّ
��سم �لأب �لمكر

�لأب  و�ختتم  �لجميع.  �سفاعته  وت�سمل  �هلل  و 
ّ
محب فيتز�يُد  �لقلوب  �إلى  ب�سارة  �أبونا 

ة.
ّ
جين في م�سيرتهم �لمهني

ّ
� �لح�سور ومتّنيًا �لتوفيق للمتخر

ً
��سكندر �ساكر
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على  كلمته  في  ديب  �أنطو�ن  �لأر�سمندريت  �لعاّم  �لرئي�ص  �سّدد  جهته  ومن 

�لم�سيرة �لم�سرقة لمعهد د�ر �ل�سد�قة منذ �لتاأ�سي�ص في �لعام 1979 وحّتى �ليوم، ونّوه 

ة �لذين عملو� في هذه �لموؤ�ّس�سة 
ّ
ة �لمخّل�سي

ّ
بالجهود �لمتو��سلة �لتي قّدمها �آباء �لرهباني

 هو �ل�سر�كة 
ّ
 �لمخّل�سي

ّ
ز �لعمل �لجتماعي

ّ
مدر�ء وم�ساعدين لهم. ولفت �إلى �أن ما يمي

�لأب  �لد�ر  لمدير  ا  خا�سًّ �سكًر�  وّجه  كما  ين. 
ّ
و�لعلماني �لرهبان  بين  �لد�ئم  و�لتعاون 

جورج ��سكندر على �سهره �لد�ئم على م�سلحة �لموؤ�ّس�سة ولمدير �لمعهد �لأ�ستاذ فادي 

فرن�سي�ص �لحا�سر منذ �للحظة �لأولى.

لفتتاح  �لح�سور  و�نتقل  جين، 
ّ
�لمتخر على  �ل�سهاد�ت  توزيع  جرى  و�أخيًر� 

�سالة جديدة حملت ��سم �لأب �لمكرم ب�سارة �أبو مر�د �لمخّل�سي، وتناول �ل�سيافة.

برعاية  جعيتا:  ـــ  �شوفور  �شان  مدر�شة  في  التخّرج  حفل 

جت مدر�سة �سان �سوفور ــ جعيتا فوج �لبابا 
ّ
�لرئي�ص �لعاّم، خر

يوحّنا بول�ص �لثاني وذلك نهار �لجمعة 4 تموز 2014، �فتُتح 

 Ave Maria  ون�سيد دير �لمخّل�ص، وتخّلله ترنيمة 
ّ
�للبناني  

ّ
�لبرنامج بالن�سيد �لوطني

�إعد�د �لطالب. وكانت كلمات لكّل من:  ة من 
ّ
فني ار وو�سلة  �ألين ق�سّ �لآن�سة  ب�سوت 

و�لإنكليزيّة،  و�لعربية  ة 
ّ
�لفرن�سي باللغات  �لمدر�سة،  وطاّلب  �أندريوتّي،  عايدة  دة 

ّ
�ل�سي

از، و�لأ�ستاذ غ�ّسان حجار مدير تحرير جريدة �لنهار، وبدوره �ألقى 
ّ
و�لفنان جورج خب

�لثاني: »ل  �لبابا يوحّنا بول�ص  بند�ء  ��ستهّلها  �لأب يو�سف ن�سر كلمة  �لمدر�سة  رئي�ص 

يجات 
ّ
و�لخر يجين 

ّ
�لخر د�عيًا  للم�سيح«،  قلوبكم  �أبو�ب  عو� 

ّ
�سر �ل�سباب،  �أيّها  تخافو� 

ين على مثال قد��سة �لبابا 
ّ
�لى �أن يثقو� بالم�سيح �لذي �سير�سل �إليهم د�ئًما �أنبياء حقيقي

هوؤلء  �ل�سحيح،  �لطريق  �لى  ير�سدوهم  لكي  فرن�سي�ص   
ّ
�لحالي �لبابا  كما  �لر�حل 

�لأ�سخا�ص هم �سهادة على حّب �هلل ل�سعبه وح�سوره معه، وهم �سورة �لر�عي �ل�سالح 
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ل�سوت  �أمينة  ونعاًجا  خر�ًفا  كونو�  و�أ�ساف:  تعرفه.  وخر�فه  خر�فه  يعرف  �لذي 

�لإيمان وخوذة  تر�ص   حاملين 
ّ
�ل�سر �لحّق ومحاربة  بقول  ولمثله  ولتعاليمه  �لم�سيح 

�لعمل  ة 
ّ
�أهّمي على  م�سّدًد�  �لكلمات  �لعاّم  �لرئي�ص  و�ختتم  �لإنجيل.   وقّوة  �لأخالق 

ين منذ �لتاأ�سي�ص و�لذي تتابعه �ليوم مدر�سة 
ّ
�لتربوّي �لذي هو بالحقيقة ميزة �لمخّل�سي

ة، ب�سهر رئي�سها قد�ص �لأب يو�سف ن�سر و�لهياأتين 
ّ
ة �لمخّل�سي

ّ
�لمخّل�ص، �بنة �لرهباني

�لوطن.  هذ�  لأبناء  مًعا  و�لعي�ص  و�لنفتاح  �لعلم  تاأمين  �أجل  من  و�لإد�ريّة،  ة 
ّ
�لتعليمي

ت�سارعات  على  �لمفتوحة  �لكبرى  �ل�ساحة  �إلى  ينطلقون  �لذين  جين 
ّ
�لمتخر ودعا 

ا على عالم �لأخالق و�لح�سارة، باأن  �لعمل و�لتجارة و�لعلم و�لتكنولوجيا ولكن �أي�سً

ة 
ّ
�لروحاني �لم�سترك، وديعة  �لعلم و�لف�سيلة و�لأخالق و�لعي�ص  يحافظو� على وديعة 

بهذه  ثقتَكم  تح�سدون  »�ليوم  لهم:  قائاًل  �لأهل  �لى  �لعام  �لأب  وتوّجه  ة. 
ّ
�لمخّل�سي

ة، قد �أتت �ل�ساعة �لتي طالما �نتظرتموها، لتن�سو� تعبكم 
ّ
ة �لمخّل�سي

ّ
�لمدر�سة وبالرهباني

�لطاّلب  �إلى  �لحاّرة   
ّ
�لتهاني �لحفل  ر�عي  وقّدم  و�لبتهاج«.  �لفرح  دموع  وتطلقو� 

�لأب  �لمدر�سة  لرئي�ص  �ل�سكر  بجزيل  ُمرَفًقا  و�أ�ساتذتهم،  �أهلهم  و�إلى  جين 
ّ
�لمتخر

ت�سليم  جرى  بعدها  معاونيه.  وجميع  هو  تعِبه  وعلى  �إد�رته،  على  ن�سر  يو�سف 

�ل�سهاد�ت ثّم �ل�سورة �لتذكاريّة وقطع قالب �لحلوى.

�لإك�سرخو�ص  نال  دكتورا:  �شهادة 

�لمك�سيك،  لأبر�سّية   
ّ
�لبطريركي

نيقولو�ص  �لقّدي�ص  رعّية  وكاهن 

�لأب غبريال غّنوم �سهادة �لدكتور�ه 

في علم �لنف�ص �لطّبي. �ألف مبروك!

)�سمير(  بطر�ص  �لأب  نال  لي�شان�س:  �شهادة 

و�لعائلة  �لزو�ج  في  �لّلي�سان�ص  �سهادة  �سركي�ص 

من جامعة �لاّلتر�ن في روما، وكانت �أطروحته 

�لقّدي�ص  ح�سب  و�لمر�أة  »�لزو�ج  بعنو�ن: 

�إكليمن�سو�ص �لإ�سكندرّي«. �ألف مبروك!
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اإعادة تد�شين مركز »�شم�س البحيرة« للمخّيمات ال�شيفّية في 

�لفرزل  �أ�ساقفة  رئي�ص  ورعاية  بح�سور   ،2014 حزير�ن   28 �ل�سبت  الغربي:  البقاع 

وزحلة و�لبقاع �لمطر�ن ع�سام يوحّنا دروي�ص، �حتفل رئي�ص ورهبان دير �لقّدي�سة تقال 

للمخّيمات  �لبحيرة«  �سم�ص  »مركز  تد�سين  باإعادة  �لغربي،  �لبقاع  في  �لجوزة  عين  في 

�أندره  �لمطر�ن  �لحتفال  ح�سر  وتجديده.  ترميمه  بعد  �لر�سولّية،  و�لحركات  �ل�سيفّية 

حّد�د، وقائد �سريّة درك جب جّنين �لمقّدم كمال بعلبكي ممّثاًل قائد �لدرك �لعميد �ليا�ص 

�سعادة، و�لأب عبدو رعد ممّثاًل �لرئي�ص �لعاّم للرهبانّية �لمخّل�سّية �لأر�سمندريت �أنطو�ن 

ديب، و�لرئي�سة �لعاّمة للر�هبات �لمخّل�سّيات �لأّم منى و�زن، ومدير د�ر �ل�سد�قة �لأب 

جورج ��سكندر، ورئي�ص دير �لقّدي�سة تقال �لأر�سمندريت عبد�هلل حميديّة و�لآباء �سالم 

فرح ونبيه �سافي، ومدير مكتب �لبقاع في منّظمة �لروؤية �لعالمّية �لأ�ستاذ جري�ص رزق، 

و�لر�هبات  �لرهبان  من  وعدد  زلقط،  غ�سان  د.  �لبقاع  في  �ل�سحة  م�سلحة  ورئي�ص 

لعريف  كلمة  ثّم   ،
ّ
�للبناني  

ّ
�لوطني بالن�سيد  �لفتتاح  بد�أ  �لمنطقة.  �أبناء  من  وجمهور 

 عن 
ّ
�لحتفال، رئي�ص تحرير جريدة �لنهار �لأ�ستاذ غ�ّسان حّجار، ثّم عر�ص فيلم وثائقي

�لذين عملو� في  �ل�سباب  �أحد  �لفحل وهو  لل�سّيد ع�سام  �سهادة حياة  ثّم  �لمركز،  ن�ساأة 

�لمر�حل �لأولى لإن�ساء �لمركز، ثّم كلمة رئي�ص دير �لقّدي�سة تقال �لأر�سمندريت عبد�هلل 

تجهيز  في  �لعمل  �أيّام  �أولى  فيها  ��ستذكر  دروي�ص  �لمطر�ن  ل�سيادة  كلمة  ثّم  حميديّة، 

�لقانونّية، وكيف كان  �لهياأة  �أُلحق بد�ر �ل�سد�قة بقر�ر من  1988، وكيف  �لمركز عام 

ل�سيفّيات  مركًز�  و�سيكون  ناجح  م�ستقبل  له  �سيكون  �لمركز  هذ�  �أّن  من  يقين  على 

�لرئي�ص  با�سم  كلمة  رعد  عبدو  �لمدبّر  �لأب  �ألقى  ثّم  �لحلم.  تحّقق  وبالفعل  �لأولد، 

�لعاّم. ثّم قّدم �لأر�سمندريت حميديّة و�لأب فرح دروًعا تقديريّة للمطر�ن �أندره حّد�د 

ّة. 
�ل�سخي م�ساهمتها  على  �سكر  كعربون  رزق  جري�ص  �لعالمّية  �لروؤية  منّظمة  ولممّثل 

وفي �لختام قام �لمطر�ن دروي�ص بتبريك �لمياه وبر�ّص �لمركز بالماء �لمقّد�ص، و�أز�ح 

�ل�ستار عن لوحة تذكاريّة توؤّرخ �إعادة �فتتاح �لمركز.
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ة اللَّـه في ذمَّ

   الأب اإميل مو�شى المخّل�شّي بين يدي اللَّـه

�لأب  �أ�سلم   ،2014 2 حزير�ن  �لثنين  �سباح 

�إميل مو�سى روحه بين يَدي خالقه، في زحلة، متزّوًد� 

�لثانية و�لثمانين من عمره  ة، وهو في 
ّ
�لإلهي بالأ�سر�ر 

و�لر�بعة  ة 
ّ
�لرهباني نذوره  من  و�ل�ستين  و�لثانية 

�لرئي�ص  �أّن  وبما  ة. 
ّ
�لكهنوتي ر�سامته  من  و�لخم�سين 

ر �أن يُقام �لجّناز و�لدفن 
ّ
�لعاّم كان بعد في روما، تقر

نهار �لأربعاء في 4 حزير�ن. وفي �ليوم �لمحّدد نُقل 

�إلى �لدير  ة، فو�سل 
ّ
�ليا�ص �لمخّل�سي �لجثمان من مار 

نحو �ل�ساعة �لعا�سرة و�لن�سف �سباًحا، فحمله �لرهبان على �لأكّف، ولّما �أُدخل �لنع�ص 

�أخو�تنا  مع  بال�ستر�ك  ته 
ّ
ني على  �لم�سبحة  وتليت  �لنياحة  �سالة  �أُقيمت  �لكني�سة،  �إلى 

�أقيمت �سالة �لجّناز �لتي تر�أّ�سها �لأب  �لر�هبات. وعند �ل�ساعة �لر�بعة من بعد �لظهر 

�سيادة  يتقّدمهم  �إميل،  �لأب  ي 
ّ
محب من  �لمدبّرون وح�سرها ح�سد  �لآباء  يعاونه  �لعاّم 

�لأ�ساقفة:  �ل�سادة  ا  �أي�سً  �
ً
حا�سر وكان  ة. 

ّ
�لأبر�سي ر�عي  �لحّد�د  ب�سارة  �إيلي  �لمطر�ن 

الرهبانيَّة اأب��ن��اء  م��ن  وف��ّي��ات 
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ا. ح�سر 
ّ
�إيلي عادل   وجان 

ّ
�لمر دروي�ص، جورج  يوحّنا  ار، ع�سام  ن�سّ �ليا�ص  �لمطر�ن 

عبد  و�سمعان  ة، 
ّ
�لحلبي ة 

ّ
�لبا�سيلي ة 

ّ
�لرهباني عن  طوبجي  نجيب  �لعاّمون:  �لآباء  ا  �أي�سً

�لعاّمة  �لرئي�سة  كما ح�سرت  �ل�سويريّة،  ة 
ّ
�لبا�سيلي ة 

ّ
للرهباني �لعاّم  �لرئي�ص  ممثاًل  �لأحد 

با�سكال  و�لأم  �لر�هبات،  من  وفد  ر�أ�ص  على  و�زن  منى  �لأّم  ات 
ّ
�لمخّل�سي للر�هبات 

خ�سر� �لرئي�سة �لعاّمة لر�هبات �لخدمة �ل�سالحة مع وفد من �لر�هبات، و�لأخت ماري 

ات 
ّ
ا بع�ص �لفعالي بيار �سايغ ممّثلة �لرئي�سة �لعاّمة للر�هبات �ل�سويريّات، كما ح�سر �أي�سً

جهاد  عبد،  �سيرج  ن�سر�هلل،  طانيو�ص  �لكهنة:  من  كبير  وح�سد  و�لجو�ر  �لمنطقة  من 

فرن�سي�ص، �سمير نهر�، �سمير حم�سي، �سادي دندن، جورج نمر، طوني �لفحل، جورج 

ون و�أهل �لأب �إميل 
ّ
�أبو نعوم و�لرهبان �لمخّل�سي �أبو �سعيا، جان بول  �إيلي  �أبو �سعيا، 

جبور  جوزيف  �لمدبّر  �لأب  تال  �لمقّد�ص  �لإنجيل  بعد  �لأ�سدقاء.  وبع�ص  و�أقاربه 

ة 
ّ
 �لذي �أر�سله غبطة �لبطريرك غريغوريو�ص �لثالث. �أّما كلمة �لرهباني

ّ
�لرقيم �لبطريركي

فاألقاها رثاًء �لأب نقول �ل�سغبيني. بعد �لجّناز، توّجه �لجميع �إلى �سالون �لمطر�ن �سابا 

ل �لتعازي.
ّ
لتقب

كلمة تعزية بوفاة الأب الحبيب اإميل مو�شى المخل�شي

�إلى  �لقلبيَّة  �لتعزية  م  لأقدِّ �لروحيَّة  �لكلمة  بهذه  ه  �أتوجَّ �سوي�سر�  في  �سفري  من 

اء، �لرئي�ص �لعاّم و�لآباء �لمدبّرين، ومن �سيكون حا�سًر� 
ّ
ين �لأحب

ّ
�إخوتي �لرهبان �لمخّل�سي

 
ّ
 �لمخّل�سي

ّ
اء بوفاة �لأخ و�ل�سديق ورفيق �لدرب �لرهباني

ّ
�سالة �لجّناز، و�إلى �لأهل �لأحب

على مدى �سنو�ت طويلة في �لمدر�سة �ل�سغرى و�لكبرى وروما... �لأب �لمرحوم �إميل 

 �لذي عا�ص حياة رهبانيَّة يحّق لي �أن �أقول �إنَّها مثاليَّة، �سعى 
ّ
مو�سى، �لر�هب �لمخّل�سي

�لإيمان  بامتياز،  �لثالثة  بالف�سائل  وتحلَّى   ،
ّ
�لرهباني �لكمال  ذرى  �إلى  من خاللها  �لأب 

ة و�لطاعة بطريقة نموذجيَّة ر�ئعة،  و�لرجاء و�لمحبَّة. وعا�ص نذوره �لرهبانيَّة: �لفقر و�لعفَّ

غيوًر�،  ر�عيًا  وكاهنًا  للجميع،  �أًخا  حقًّا  فكان  وفرح...  وقناعة  وتو��سع  ب�ساطة  بكّل 
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و�سديًقا �أمينًا �سادًقا، قريبًا �إلى قلوب �لجميع.

، و�أ�ساركهم بالروح. ولتكن 
ّ
م �لتعزية لجميع �لم�ساركين في �لجّناز �لرهباني �أقدِّ

نف�سه مع �لقّدي�سين، و�لرهبان �لأبر�ر، و�آبائنا في �لحياة �لرهبانيَّة.

مع محبَّتي وَبَرَكتي

+غريغوريو�س الثَّالث

بطريرك اأنطاكية و�شائر الم�شرق والإ�شكندريَّة واأور�شليم

<  ليكن ذكـره مـوؤّبـداً! الم�شيح قام  <

رثاء في الراحل الجليل الأب اإميل مو�شى

بقلم الأب نقول ال�شغبيني المخّل�شّي

»طوبى للم�شاكين بالروح فاإّن لهم ملكوت ال�شماوات«

»اأّيها الم�شيح الإله، مّجد في ال�شماوات هذا الذي خدمك على الأر�س 

باإيمان وبزهد وبتقوى«

�لذين  �أبنائها  �ليوم ر�هبًا جلياًل من رعيل  �لرهبانّية  �لآيات و�ل�سلو�ت توّدع  بهذه 

�متازو� بروح رهبانّية عالية، وبب�ساطة حياة، وتمّيزو� بالورع و�لتقوى، وبالتو��سع و�لطاعة. 

ا لها، يفرح لفرحها ويتاألّم لألمها... ر�هبًا عمل جاهًد� لعي�ص  ا لرهبانّيته ومخل�سً
ًّ
ر�هبًا محب

حياته �لرهبانّية بدقائقها كاّفًة، وجهد لأن يكون مثاًل في عي�ص نذوره �لرهبانّية �لمقّد�سة.

من  و�لثمانين  �لثانية  �بن  �ل�ستوي،  ومتيل  مو�سى  جبور  �هلل  رزق  بن  �إميل  �لأب 

�لعمر، يغادر هذه �لحياة �إلى جو�ر ربّه بعد �ثنين و�ستين عاًما على نذوره �لموؤّقتة في 15 

�آب �سنة 1952، �لتي عا�سها بكّل قناعة و�إخال�ص. وبعد �أربعة وخم�سين عاًما من �لحياة 

بالمثل  نقَل  حيث  ة، 
ّ
�لرهباني رعايا  وبين  �ل�سغرى  ة 

ّ
�لإكليريكي بين  �أم�ساها  ة، 

ّ
�لكهنوتي

و�لقول كلمة �لرّب وب�سرى �لخال�ص.



106

فرح«  »ب�سرى  كانت   ،1932 �سنة  �لأّول  كانون  من  و�لع�سرين  �لخام�ص  في 

في  ولدته  ولعّل  �لنور.  تب�سر�ن  �إميل  �لجديد  مولودهما  عيني  لروؤية  ين 
ّ
�لتقي للو�لدين 

ة، هي 
ّ
ذكرى ميالد �لمخّل�ص كانت فاأل خير لهما دفعتهما لتكري�سه للرّب في حياة رهباني

ة تحمل ��سم �لمخّل�ص.
ّ
�لطريق �لأ�سمن للو�سول �إليه، وفي رهباني

ة �لتي �أعطت �لخوري �لباّر جبر�ن مو�سى، هي �لتي رعت 
ّ
ا �لبيئة �لعائلي ولعل �أي�سً

ثانية  فاأينعت و�أثمرت  ة، و�أنمتها، 
ّ
�إلى �لحياة �لرهباني �إميل، بذرة �لدعوة  �ل�ساّب  ا في  �أي�سً

ة باّرة جديدة نوّدعها �لآن بكّل ح�سرة، وبكّل �إيمان ورجاء.
ّ
وبعناية �لرّب، �سخ�سي

ة برحيلك ذلك �لر�هب �لمطيع �لمطو�ع �لذي 
ّ
نعم يا �أبونا �إميل، �ستفتقد �لرهباني

ل يعرف �لرف�ُص �إلى حياته �سبياًل، و�لذي يقبل بكّل فرح م�سيئة �لروؤ�ساء ويعتبر �أو�مرهم 

كّل  ب�سمت  �لمتحمل  �لوديع  �ل�سخ�ص  ذلك  �لخدمة  في  �إخوتك  و�سيفتقد  مقّد�سة... 

�ل�سعوبات و�ختالف �لطبائع.

برحيلك، �ستفتقد �لعائلة �أبًا و�أًخا حنونًا با�سًما، لم يتنّكر يوًما لجميلها عليه.

�لمحّب  و�لناظر  �لمدّر�ص  ذلك  ة 
ّ
�لإكليريكي �لمدر�سة  �ستفتقد  �ليوم،  برحيلك 

للطالب و�لمخل�ص لعمله، و�لمربّي �ل�سالح �لذي يتعامل بكل �أخّوة مع �أبنائه، وقد كان 

تظهرها  كنَت  �لتي  �لعارمة  ة 
ّ
�لمحب تلك  �سغير،  طالب  و�أنا  خبرُت،  �أنّي  �ل�سرف  لي 

 �لم�سّلي و�لمتو��سع.
ّ
للطالب، وتلك �ل�سورة �لجميلة للر�هب �لمخّل�سي

برحيلك، �ستفتقدك كّل تلك �لرعايا �لتي قمت بخدمتها بكّل تفاٍن وغيرٍة وبكّل ب�ساطٍة 

وتو��سع. فبيت �ساحور �لتي خدمتَها من �لعام 1963 �إلى �لعام 1966، ما تز�ل �إلى �ليوم تحّن 

�إلى �سورتك �لجميلة في �لخدمة �لمتو��سعة �لتي يتناقلها �لأبناء عن �لآباء و�لأجد�د.

ة �لزرقاء �لتي قمَت بخدمتها من �لعام 1971 �إلى �لعام 1974، ما زلنا 
ّ
وفي رعي

�إلى �ليوم ن�سمع ما يرّدده بكّل فخٍر �أبناوؤها، بما كنَت تقوم به من �لأعمال �لر�عويّة �لتي 

تركت �لأثر �لذي ل يُمحى في نفو�سهم.



107

وزحلة �لمفتخرة باأنّك خدمتها منذ �لعام 1974 �إلى �آخر رمق في حياتك، بكّل 

�لزر�عنة،  حو�ص  �ليا�ص،   
ّ
بر �لأمر�ء،  حو�ص  ة، 

ّ
�لمخّل�سي �ليا�ص  مار  �لمباركة:  رعاياها 

هم 
ّ
ر عن حب

ّ
يعب ما  �أبنائها  ل�سان  ترّدد على  نر�ها  تقال...  مار  �لفوقا،  رياق  معّلقة زحلة، 

ا  �لر�عويّة، خ�سو�سً وغيرتك  وت�سامحك  وتو��سعك  ظّلك  ولخّفة  �لمتفاني،  ل�سخ�سك 

تك للجميع.
ّ
تجاه �لمر�سى و�لمحتاجين، ومحب

لوجهك  �سيحا  وتل  �لمحّب،  �لأبوّي  لح�سورك  تفتقد  �ل�سد�قة  د�ر  هي  وها 

�لحامل �لتعزية و�لت�سجيع لقلوب �لمر�سى �لمتاألّمين.

ات في د�ر �ل�سعادة في ك�سارة تفتقدن �ليوم ح�سورك 
ّ
و�أخو�تنا �لر�هبات �لمخّل�سي

�لملتزم رغم �سعف ج�سدك ووهن �سّحتك، كما تفتقدن �حتر�مك لهّن وتعامَلك �لأبوّي 

 
ٌ
تعبير �إل  فما ذلك  �لع�سيبة،  �أيّامك  برعايتهّن في  �أحاطتنك م�سكور�ٍت  �إذ  معهّن. وهّن، 

 لت�سحياتك �لكبيرة.
ٌ
ب�سيٌط لحتر�مهّن لك، وردُّ جميٍل �سغير

ين ومخل�سين و�أ�سدقاء، نر�فقك بال�سالة طالبين لك 
ّ
�إنّنا �لآن، رهبانًا و�أهاًل ومحب

�لر�حة �لأبديّة في �لأح�سان �لأبويّة، مع قناعتنا باأنّك �لآن تتمّتع بالمجد �لخالد �لذي �أعّده 

يه، وباأنّك قد �سمعت �سوت �لرّب يقول لك: كنت �أمينًا في �لقليل، ف�ساأقيمك 
ّ
�هلل لمحب

على �لكثير...�أدخل �إلى فرح ربّك...

قّدي�سين،  برهبان  ة 
ّ
�لرهباني على  ليعّو�ص  �لمخّل�ص  لدى  ن�ست�سفعك  نحن  لذلك 

ويلقي �لتعزية في قلوب محبيك.

�لأر�سمندريت  �لعاّم  �أبينا  ب�سخ�ص  ممّثَلًة  �لعزيزة،  ة 
ّ
�لمخّل�سي ة 

ّ
�لرهباني �لأم  فاإلى 

�أنطو�ن ديب �لفائق �لحتر�م، و�إلى جميع �أبناء ب.م. في �لوطن و�لمهجر، �أتقّدم بالتعزية 

 �أن ينميهم جميًعا في �لقد��سة، ويعّو�ص على 
ّ
�إلى �لمخّل�ص �لإلهي ة �لحاّرة، طالبًا 

ّ
�لقلبي

ة �لمباركة برهبان قّدي�سين يوؤّدون له �ل�سهادة �ل�سالحة ب�سيرتهم �لفا�سلة.
ّ
�لرهباني
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�أتقّدم  �لفائق �لحتر�م،  �لعاّم  �أبينا  ة، وبا�سم �سيادة 
ّ
�لمخّل�سي ة 

ّ
�لرهباني �لأّم  وبا�سم 

ا من �سقيَقي �لر�حل �لغالي ومن �سقيقته �لمحترمين ومن جميع �لأهل  ة �أي�سً
ّ
بالتعزية �لقلبي

�لكريم،  �لح�سور  �أيّها  جميًعا  ومنكم  ه، 
ّ
و�أحب عرفه  َمن  كّل  ومن  و�لأن�سباء،  و�لأقارب 

�لذين �أتيتم من قريب ومن بعيد، لود�ع �لأب �إميل �لر�قد على رجاء �لقيامة �لأبديّة.

 
ّ
د �لبطريرك غريغوريو�ص �لثالث �لكّلي

ّ
كما �أتوّجه بال�سكر �لعميق �إلى غبطة �ل�سي

ة �لمطر�ن �إيلي ب�سارة �لحّد�د �ل�سامي �لحتر�م لتر�أّ�سه 
ّ
�لطوبى، و�إلى �سيادة ر�عي �لأبر�سي

�لعاّمين  و�لرئي�سات  �لروؤ�ساء  و�إلى  �لأجاّلء  �لأ�ساقفة  �ل�سادة  و�إلى  �لجنائزيّة،  �ل�سالة  هذه 

د 
ّ
تكب َمن  كّل  و�إلى  وممّثليهم،  و�لمعالي  �ل�سعادة  �أ�سحاب  و�إلى  وممّثليهم،  �لمحترمين 

ة للر�حل �لكبير �لأب �أميل مو�سى، و�إلى كّل من 
ّ
عناء �ل�سفر للم�ساركة في �ل�سالة �لود�عي

�أبرق معّزيًا، د�عيًا للجميع بطول �لعمر �لمغمور بِنعم �لإله  �أو  �تّ�سل  �أو  ا 
ًّ
ح�سر �سخ�سي

 �لقائم من بين �لأمو�ت.
ّ
�لعلي

✟  ليكن ذكـره مـوؤّبـداً! الم�شيح قام... حًقا قام ✟
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   الأب رو�س فراي في الأخدار ال�شماوّية 

�لأب  على  �لآلم  ��ستّدت   ،2014 ني�سان  في 

رو�ص، فنُقل بو��سطة �ل�سليب �لأحمر �إلى م�ست�سفى مار 

ن �أّن لديه كلية متوّقفة 
ّ
يو�سف في بيروت للمعالجة. فتبي

في  �سهرين  بعد  ا. 
ًّ
جزئي تعمل  و�لأخرى  �لعمل،  عن 

�لم�ست�سفى، نُقل �إلى د�ر �ل�سعادة في ك�سارة، ولكّنه بعد 

فترة ق�سيرة �ساءت �سّحته من جديد، فاأُدخل م�ست�سفى 

�أّن  ن 
ّ
وتبي  ،2014 حزير�ن  �أو��سط  في  يو�سف  مار 

�، وما عّتم �أن فارق  �لمر�ص �لخبيث قد �سرى في ج�سمه كّله، وبات و�سعه حرًجا جدًّ

�لحياة م�ساء �لجمعة 20 حزير�ن 2014. فنُقل �إلى دير �لمخّل�ص في 23 حزير�ن حيث 

�للويزة.  �لرهبان و�لر�هبات وبع�ص معارفه وزمالئه في جامعة  فيه  �سارك  له جّناز  �أقيم 

بالأب رو�ص.  للتعزية  ا 
ًّ
بطريركي رقيًما  �لثالث  �لبطريرك غريغوريو�ص  �أر�سل غبطة  وقد 

و�أبّنه �لأب نقول �ل�سغبيني. ثّم دفن في كمنتير �لدير. 

الرقيم البطريركّي

بروتوكول 2014/36٧ر

الربوة في 2014/6/23

تعزيرة بوفاة الراهب المخل�شي الأب رو�س فراي

. لن 
ّ
بحزٍن كبير علمت بانتقال �أخينا �لكاهن �لأب رو�ص فر�ي �لر�هب �لمخّل�سي

نف�سه  لر�حة  �لجنائزيَّة  �ل�سالة  في  �لرهبان  و�إخوتي  لم�ساركتكم  �لح�سور  من  ن  �أتمكَّ

�لطاهرة. ولكّني قّدمت �لليترجيا �لإلهيَّة لر�حة نف�سه.

تنا وتقليدنا �ل�سرقي. 
َّ
�إنَّه �أمريكي �أحبَّ كني�ستنا ورهباني ا حقيقيًا. 

ً
لقد عرفته ر�هب

ا، �أمينًا، �سادًقا. وهكذ� ك�سب ودَّ 
ًّ
ا، محب ا مخل�سً

ًّ
و�أر�د �أن يكون حقًّا و�حًد� مّنا، مخّل�سي
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ة وفي دير �لمخلِّ�ص �لعامر في لبنان، حيث 
َّ
�إخوته جميًعا في �لوليات �لمتَّحدة �لأميركي

ل �آلم �لمر�ص بتجلُّد و�سبر وت�سليم لم�سيئة �لمخلِّ�ص. �أم�سى �سنو�ته �لأخيرة. وتحمَّ

قّدي�سين  بكهنة  عليها  �هلل  �ص  عوَّ �لمخّل�سيَّة.  وللرهبانيَّة  �لكر�م  لأهله  تعزيتي 

�سة. ودعو�ت رهبانيَّة مقدَّ

مع محبَّتي وَبَرَكتي

+غريغوريو�س الثَّالث

بطريرك اأنطاكية و�شائر الم�شرق والإ�شكندريَّة واأور�شليم

✟  ليكن ذكـره مـوؤّبـداً! الم�شيح قام  ✟

رثاء في الأب رو�س فراي 2014/6/23

بقلم الأب نقول ال�شغبيني المخّل�شّي

»مغبوط ال�شبيل الذي ت�شير فيه اليوم فقد اأُِعدَّ لك مكان الراحة«

تنا �لعزيزة. بعد �أن وّدعنا 
ّ
نوّدع �ليوم �أيّها �لإخوة ود�ًعا �أخيًر� ر�هبًا من �أبناء رهباني

ة، �لمتمّتعين 
ّ
بالأم�ص �لقريب ر�هبًا �آخر، لين�سّم �إلى قافلة �آبائها �لماثلين �أمام �لح�سرة �لإلهي

بالمجد �لأبوّي و�لحائزين على �أكاليل �لمجد، م�ست�سفعين لدى �لم�سيح �لإله، باإخوة لهم 

ة �أعطتهم �لكثير �لكثير، وكانت لهم �لدليل �إلى �لملكوت 
ّ
يو�كبوهم بال�سلو�ت، وبرهباني

�لأبدّي.

ة في 
ّ
�لأب رو�ص فر�ي، �لمولود في ولية �أوهايو في �لوليات �لمّتحدة �لأميركي

ب عن �أهله وبيئته 
ّ
�لعام 1945، يغادر ُغربة هذه �لحياة عن ت�سع و�ستين �سنة، بعد �أن تغر

بم�ساندتهم  يتقّوى  �لرهبان،  �إخوته  بين  لبنان  في  �أم�ساها  عاًما،  �لع�سرين  تناهز  لمّدة 

ة 
ّ
�لإكليريكي في  �لمّدة  هذه  من  �لأولى  �ل�سّتة  �ل�سنو�ت  �أم�سى  وقد  تهم. 

ّ
بمحب ويتعّزى 

ب في 
ّ
�ًسا لفترة في �لجامعة. وقد ترك �لأثر �لطي �لكبرى في جعيتا م�ساعًد� لرئي�سها ومدرِّ

ه لهم، وت�سجيعه لكّل �سعيف 
ّ
نفو�ص �لإخوة �لذين عاي�سوه، وهم ول �سّك يذكرون حب
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منهم، ومر�فقته �للطيفة لكّل ُمعاٍن من بينهم، وخّفَة ظلِّه وب�سمتَه وطاعته للرئي�ص وروحه 

�لتي  �لم�سبحة  �سالة  ما 
ّ
�سي ل  بال�سلو�ت،  و�لتز�مه  ح�سوره  بالأخ�ّص  ويذكرون  بة. 

ّ
�لطي

به.
ّ
كانت ت�سّدد عزيمته في تغر

في  �نفجار  لحادث  �ص 
ّ
تعر �إذ  �سحته،  في  ذلك  بعد  �متحنته  �لرّب  م�سيئة  ولكّن 

 على �إثره للتقاعد في دير 
ّ
�لر�أ�ص كاد يودي بحياته، �إّل �أنّه نجا منه باأعجوبة، ولكّنه ��سطر

ة على قدر ��ستطاعته. وكم كّنا 
ّ
�لمخّل�ص، ي�سارك في بع�ص �ل�سلو�ت و�لتمارين �لروحي

نر�ه قبل بدء �ل�سلو�ت جال�ًسا في �لكني�سة ي�سّلي م�سبحته تكريًما للعذر�ء مريم �أو متاأّماًل 

 �لقربان �لمقّد�ص.
ّ
ب�سر

�لقّدي�ص  دير  في   
ّ
�لرهباني �لبتد�ء  دير  �إلى  رو�ص  �لأب  دخل   1968 �لعام  في 

با�سيليو�ص في ميثون في �لوليات �لمّتحدة. وهو كان قد �أنهى كّل درو�سه حّتى �لجامعية 

في  �لب�سيطة  نذوره  ويبرز  ة 
ّ
�لرهباني �لحياة  يلتزم  �أن  قبل  �لتدري�ص  في  �سنة  و�أم�سى  منها 

ة في 18 
ّ
ت�سرين �لأّول من �لعام 1969، ثم �لموؤبّدة في �لعام 1972، فالر�سامة �لكهنوتي

بين  للمبتدئين  ثّم معّلًما  �آنذ�ك  لرئي�ص دير ميثون  ُعيَّن م�ساعًد� 
لي  1974 �لعام  ني�سان من 

نتَخب بعدها رئي�ًسا للدير هناك في �لعام 1983.
ُ
�لعامين 1981 و1983، ولي

ة 
ّ
�لروحي �لريا�سات  بيت  وبن�ساطات  بال�سبيبة  يهتّم  كان  �لفترة  هذه  خالل 

�إلى جانب تعليمه لماّدة �لكتاب �لمقّد�ص. وفي كّل ذلك  و(، وبجماعة ثابور، 
ّ
)�لكور�سي

.
ّ
كان يُ�سهد له بالغيرة وبالإخال�ص وباللتز�م �لرهباني

ة �للور�ن�ص، كاهنًا م�ساعًد� قبل �أن ينتقل �إلى لبنان في �لعام 1996 
ّ
خدم في رعي

ة وبغيرته �لر�عويّة.
ّ
ه لأبناء �لرعي

ّ
ويَ�سهد له كلُّ من عرفه بحب

 �سوًء�، فتحّمل ب�سبر كبير �آلم �لج�سد 
ّ
مع تقّدمه في �ل�سّن، �زد�د و�سعه �ل�سّحي

ة �إخوته �لرهبان 
ّ
ًد�، ومتعّزيًا بمحب

ّ
متقّويًا بال�سبر و�ل�سالة وبِنَعم �لعذر�ء �لتي كان لها متعب

ة وماديّة. �إلى 
ّ
�لتي تجّلت في خدمتهم له وتقديمهم كّل عون وتلبيتهم كّل حاجة روحي

في  ة 
ّ
ي
ّ
�لطب �لم�ساعي  كّل  وف�سلت  �لكبير،  �لج�سم  ذلك  فانهار  �لأمر��ص،  عليه  ثقلت  �أن 
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في  به  ليحتفل  �لأب،  عيد  �سبيحة  في  خالقها  يدي  بين  �لطاهرة  روحه  فاأ�سلم  ترميمه، 

ة �لمباركة.
ّ
�أح�سان �لآب �ل�سماوي مع من �سبقه من �أبناء هذه �لرهباني

 ،
ّ
�أرُقْد ب�سالم �أيّها �لأب رو�ص، و��سترْح من تعب هذه �لحياة و�آلم �لج�سد �لتر�بي

ة بال�سالة و�لدعاء �إلى �لآب �ل�سماوّي لكي يغفر لك كّل 
ّ
وها نحن نو�كب م�سيرتك �لنهائي

خطيئة �رتكبتها عمًد� �أو �سهًو�، بالقول �أو بالفعل �أو بالفكر، لأنّه لي�ص من �إن�سان يحيا ول 

يخطاأ، ولكي يُ�سمعك �سوته �لم�ستهى: �إيمانك خّل�سك، �أُدخل �إلى فرح ربّك.

برهبان  تك 
ّ
رهباني على  ليعّو�ص  �لمخّل�ص  لدى  �ل�ست�سفاع  منك  نطلب  و�إنّنا 

وبكهنة قّدي�سين.

�لأر�سمندريت  �لعاّم  �أبينا  ب�سخ�ص  ممّثَلًة  �لعزيزة،  ة 
ّ
�لمخّل�سي ة 

ّ
�لرهباني �لأم  فاإلى 

�أنطو�ن ديب �لفائق �لحتر�م، و�إلى جميع �أبناء ب.م. في �لوطن و�لمهجر، �أتقّدم بالتعزية 

�لقد��سة، ويعّو�ص على  �أن ينميهم جميًعا في  �لمخّل�ص �لإلهي  �إلى  �لحاّرة، طالبًا  ة 
ّ
�لقلبي

�لرهبانية �لمباركة برهبان قّدي�سين يوؤّدون له �ل�سهادة �ل�سالحة ب�سيرتهم �لفا�سلة.

�أتقّدم  �لحتر�م،  �لفائق  �لعاّم  �أبينا  �سيادة  وبا�سم  ة، 
ّ
�لمخّل�سي ة 

ّ
�لرهباني �لأم  وبا�سم 

ه، و�إليكم جميًعا �أيّها �لح�سور �لكريم.
ّ
ة �إلى كّل َمن عرفه و�أحب

ّ
بالتعزية �لقلبي

 
ّ
د �لبطريرك غريغوريو�ص �لثالث �لكّلي

ّ
كما و�أتوّجه بال�سكر �لعميق �إلى غبطة �ل�سي

هما �لمحترمين، 
ْ
ار وممثَلي �لطوبى، و�إلى �سيادة �لمطر�نين �إيلي ب�سارة �لحد�د و�ليا�ص ن�سّ

و�إلى �ل�سادة �لأ�ساقفة �لأجاّلء �لذين �تّ�سلو� معّزين ولم يتمّكنو� من �لح�سور و�لم�ساركة 

و�إليكم  �لكريمات،  و�لر�هبات  �لمحترمات  �لعاّمات  �لرئي�سات  و�إلى  �ل�سالة،  هذه  في 

 �لقائم 
ّ
جميًعا �أيّها �لإخوة و�لأخو�ت، د�عيًا للجميع بطول �لعمر �لمغمور بِنعم �لإله �لعلي

من بين �لأمو�ت.

✟  ليكن ذكـره مـوؤّبـداً! الم�شيح قام... حًقا قام ✟
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�لمطر�ن  فكتوريا حّداد، و�لدة  �لمرحومة  توّفيت   ،2013 تموز   11  �لخمي�ص في 

دة �لنياح في �أبلح. ح�سر �لجّناز 
ّ
�إيلي ب�سارة حّد�د. و�أقيم لها �لجّناز، في كني�سة �سي

ة �لأب فادي �لفحل. وفي 18 �آب 2013، 
ّ
�لأب �لعاّم �ل�سابق جان فرج وخادم �لرعي

�لآباء  من  وفد  بح�سور  �لأربعين،  قّد��ص  في  �لجديد،  �لعاّم  �لرئي�ص  �سارك 

ة �سيد�. ليكن ذكرها موؤبًّد�.
ّ
ين، في مطر�ني

ّ
�لمخّل�سي

�لثالثاء 17 ت�سرين �لأّول 2013، توّفي �لمرحوم مي�شال م�شعد، خال �لأب بطر�ص 

دة �لنتقال، في بلدته ريّاق، تر�أّ�سه 
ّ
)�سمير( �سركي�ص، و�أقيم له جّناز في كني�سة �سي

�لأب �لعاّم، بم�ساركة عدد كبير من �لكهنة. ليكن ذكره موؤبًّد�.

اأبو زغيب،  نظيرة نجيب  �لثاني2013، توّفيت �لمرحومة  11 ت�سرين  �لإثنين في 

دة 
ّ
عّمة �لأبوين ربيع �أبو زغيب وجوني �أبو زغيب، و�أُقيم لها جّناز، في كني�سة �سي

�لنياح في �أبلح، تر�أّ�سه �لرئي�ص �لعاّم. ليكن ذكرها موؤبًّد�.

دير  رئي�ص  عّم  �بن  جرجورة،  نخله   
ّ
توفي �لثاني2013،  ت�سرين   30 �ل�سبت 

�لمخّل�ص، �لأب �سليمان جرجوره، و�أُقيم له جّناز يوم �لأحد في 1 كانون �لأّول، 

دة في �لقريّة. ليكن ذكره موؤبًّد�.
ّ
في كني�سة �ل�سي

1

2

3

4

وفيات من ذوي الرهبان واأن�سبائهم
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ت عفيفه عبداهلل، خالة رئي�ص دير �لمخّل�ص، 
ّ
�لإثنين 2 كانون �لأّول 2013، توفي

دة في �لقريّة. 
ّ
�لأب �سليمان جرجوره، وفي �ليوم �لتالي، �أقيم لها جّناز في كني�سة �ل�سي

ليكن ذكرها موؤبًّد�.

مريم الحاج، عّمة �لأب عماد �لحاج، و�أقيم  13كانون �لأّول، توّفيت  �لجمعة في 

لها جّناز في قانا، تر�أّ�سه �لأب �لعاّم، بم�ساركة �لأب �سليمان جرجورة و�لأب �ليا�ص 

مايو. ليكن ذكرها موؤبًّد�.

�لأب  جورجيت قزحّيا نقول، خالة  توّفيت   ،2014 �لثاني  10 كانون  �لجمعة في 

�لأب  فيه  �سارك  ة، 
ّ
في كفرجر يوحّنا  مار  كني�سة  في  جّناز  لها  و�أقيم  ة، 

ّ
�سامي �سارل 

�لمدبّر نبيل و�كيم وعدد من �لآباء. ليكن ذكرها موؤبًّد�.

�سباح �لأحد 19 كانون �لثاني 2014 توّفي ميخائيل �شّني�س، جّد �لأب مكاريو�ص 

وهبي، في دم�سق، عن عمر يناهز �لت�سعين. ليكن ذكره موؤبًّد�.

�لخمي�ص 30 كانون �لثاني 2014 توّفي جري�س طّنو�س اأبو زيد �سقيق �لأب �سليمان 

�أبو زيد، وهو في �لخام�ص و�ل�سبعين من عمره. جرت مر��سم �لجنازة و�لدفن في 

ة �لمطر�ن 
ّ
م�سقط ر�أ�سه كفريّا �لجمعة 31 كانون �لثاني. تر�أّ�ص �لجّناز ر�عي �لأبر�سي

نبيل  و�لأبو�ن  �لعاّم،  �لرئي�ص  ممّثاًل  عبدو رعد،  �لأب  مدبّرين:  وثالثة  حّد�د،  �إيلي 

 ونّو�ب 
ّ
ة و�لإكليرو�ص �لأبر�سي

ّ
ور، وعدد كبير من �آباء �لرهباني

ّ
و�كيم وجوزيف جب

ات �لمنطقة. و�أبرق �لأب �لعاّم من �أميركا معزيًّا. ليكن ذكره موؤبًّد�.
ّ
وفعالي

�لإثنين 3 �سباط 2014، توفيت جورجيت نجم واكيم، عّمة �لأب �لمدبّر جوزيف 

�ليا�ص في   
ّ
�لنبي و�كيم، و�أقيمت �سالة �لجّناز بعد ظهر �لثالثاء 4 �سباط في كني�سة 

ة. �سارك بالجّناز �لأب عبدو رعد، ممّثاًل �لرئي�ص �لعاّم، وعدد كبير من �آباء 
ّ
�لح�ساني

. ليكن ذكرها موؤبًّد�.
ّ
ة و�لإكليرو�ص �لأبر�سي

ّ
�لرهباني

�لأربعاء 12 �سباط 2014، توفي ��سطفان جري�س مايو �شقيق �لأب �ليا�ص مايو، في 

مدينة حيفا، عن عمر 61 �سنة. ليكن ذكره موؤبًّد�.
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موؤ�ّس�سي  �أحد  �أنطو�ن ديب،  �لعاّم  �لرئي�ص  اليا�س ديب، عّم  توّفي  �آذ�ر   10 �لثنين 

ظهر  بعد  حا�سد  جّناز  له  و�أقيم  �سنة.  �لت�سعين  يناهز  عمر  عن  ة، 
ّ
�لمخّل�سي �لر�بطة 

ة 
ّ
�إحتفل بالجّناز ر�عي �لأبر�سي دة في بلدته �لقريّة. 

ّ
�آذ�ر، في كني�سة �ل�سي �لثالثاء 11 

ة 
ّ
�لرهباني و�آباء  �لمدبّرين  من  كبير  عدد  وعاونه  �لحد�د،  ب�سارة  �إيلي  �لمطر�ن 

. ليكن ذكره موؤبًّد�.
ّ
و�لإكليرو�ص �لأبر�سي

�لثالثاء 8 ني�سان 2014، توفي نمر ن�شر و�لد �لأب يو�سف ن�سر عن 76 �سنة. و�أقيم 

له جّناز حا�سد بعد ظهر �لأربعاء 9 ني�سان، في كني�سة مار جاورجيو�ص في جديدة 

�لفاكهة. ليكن ذكره موؤبًّد�.

�ل�سبت 3 �أيّار 2014، توفي �لمرحوم ديب ابراهيم ابراهيم، عّم �لمطر�ن �بر�هيم 

�بر�هيم، وخال �لأب طوني ق�سطنطين. و�أقيم له جّناز حا�سد بعد ظهر �لأحد 4 �أيّار، 

في كني�سة �لنبي �بر�هيم في جن�سنايا. ليكن ذكره موؤبًّد�.

�لثنين 2 حزير�ن 2014، توّفيت اإيالن الحاج، عمة �لأب عماد �لحاج، و�أقيم لها 

جّناز في كني�سة �لتجّلي في رمي�ص. ليكن ذكرها موؤبًّد�.

توفيق  �لأب  وديع توفيق عيد، خال  �لمرحوم  توفي   ،2014 24 حزير�ن  �لثالثاء 

. و�أقيم له جّناز في 25 حزير�ن 2014، في كني�سة 
ّ
عيد في م�ست�سفى بعبد� �لحكومي

دة �لعناية في برج حّمود. ليكن ذكره موؤبًّد�.
ّ
�سي

�لأربعاء 9 تّموز 2014، توّفيت لوري�س غّنوم، و�لدة �لإك�سرخو�ص غبريال غّنوم 

في فلوريد�. ليكن ذكرها موؤبًّد�.

�لأربعاء 23 تّموز 2014، توفي �لمرحوم �شالم جري�س قزحّيا، عّم �لأب نعمان 

ا، عن عمر يناهز �لت�سعين �سنة. و�أقيم له جّناز في 24 تّموز في كني�سة �لبلدة 
ّ
قزحي

مغدو�سة. فليكن ذكره موؤبًد�.

✟ اأِرح يا رّب عبيدك في بلدة الأحياء ✟
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�لمو�هب  من  عندنا  ما  »�إّن  د:  التوحُّ عي�شة  على  الم�شتركة  العي�شة  تف�شيل 

يُ�سبح، في عي�سِة �لتوّحد، غيَر نافع، وما يَنق�سنا ل نقدر �أن ن�ستغني عنه لأّن �لباري تعالى 

نا �إلى بع�ص كما ُكتب: »لكي يالزَم �أحدنا �لآخر« )�سير�خ 13: 20(  َرتَّب �أن يحتاج بع�سُ

]...[. ثّم �إنّه في �لَوحدة ل ي�ستطيع كّل �أحٍد �أن يَّطلَع على نقائ�سه ب�سهولٍة لعدم وجود 
َمن يوؤنّبه ويُ�سلحه. على �أنّه �إذ� كان �لتونيُب من �لعدّو كثيًر� ما ين�سئ في �لرجل �لحكيم 

�لنقائ�ص على طريقة ناجعة. وقد قيل:  باأن يعالَج  �أَولى  �لرغبَة في �لإ�سالح، فال�سديق 

»�إّن �لذي يُحّب يثّقف باهتمام« )�أم 13: 24(. وهذ� �ل�سديق يَع�سر وجوده في طريقة 

�لتوّحد ما لم ن�سبق فن�سترك في �لعي�سة معه. و�إّل في�سّح فينا قوُل �لروح �لقد�ص: »�لويل 

لَمن هو وحده، لأنّه �إذ� �سقط فلي�ص �آخر يُنه�سه« )جا 4: 10( ]...[.

فالذي لي�ص له َمن يجعل نف�سه �أ�سّد تو��سًعا منه، لَمن يُبدي تو��سعه؟ ومن هو معتزل 

عن ع�سرة �لجمهور، على َمن يُ�سفق؟ وَمن لي�ص له َمن يقاوم �إر�دته، كيف يرّو�ص نف�َسه 

�لفا�سدة،  �لعاد�ت  ة يكفي لإ�سالح 
ّ
�لكتِب �لإلهي �أّن تعليم  �أحٌد  فاإن زعَم  �ل�سبر؟  على 

ولم  �لحد�دة  تعّلم  َمن  مثَل  �أو  قّط،  يَـبِن  ولم  �لبناء  حرفة  تعّلم  َمن  مثَل  َمثُله  فيكون 

يمار�ْسها �لبّتة، وفي مثل هوؤلء يَ�سّح قول �لر�سول: »لي�ص �ل�سامعون للنامو�ص هم �أبر�ر 

ته 
ّ
�إّن �لرّب لفرط محب رون« )رو 2: 13(. فها  عند �هلل بل �لعاملون بالنامو�ص هم يُبرَّ

�لتو��سع  �لبيِّنة و�لفّعالة في  �لقدوَة  �أعطانا  �أْن عّلمنا بالكالم فقط، بل  للب�سر لم يكتِف 

رجَل تالميذه )يو 13: 4، 5(. فاأنَت  ة، �إذ �تََّزَر هو نف�ُسه بمنديٍل وغ�سَل �أَ
ّ
وكمال �لمحب

د، ]ِرْجَلي[ َمن تغ�سل وَمن تخدم وبعد َمن تكون و�أنت قاطن وحدك؟ ثّم  �أيّها �لمتوحِّ

�ألّذ �سكنى �لإخوة مًعا!« )مز  : »ما �أطيب وما 
ّ
د قول �لنبي كيف يتّم في �سكنى �لمتوحِّ

هها �لروح �لقد�ص بالدهن �لمت�سّوع �لعرف من 
ّ
132: 1 �� 2(، تلك �ل�سكنى �لتي ي�سب

على ر�أ�ص رئي�ص �لكهنة؟«

)�لقّدي�ص با�سيليو�ص �لكبير، القوانين المطّولة، �ل�سوؤ�ل �ل�سابع، 1 و4، �ص 26، 29(.

في الحياة الم�شتركة
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د وتقوى 
ُّ
خبرة القّدي�س با�شيليو�س الكبير: »حياتي في هذه �لعزلة هي حياة تعب

فيها  تت�ساعد  عبادة هلل  ثّم هي  �ل�سماويّة.  ة 
ّ
�لروحي بالأمور  بالتفّكر  �لنف�ص  فيها  تتغّذى 

�لتر�نيم وتمتزج مع ت�سابيح �أجو�ق �لمالئكة. وترى �لرهباَن يُ�سرعون عند �نبالج �لفجر 

�إلى َحمِد �هلل �لخالق بالترنيم و�لت�سبيح، وعندما تُ�سرق �ل�سم�ص بنورها �ل�ساطع يعود كلُّ 

ر�هب �إلى عمله و�سغله مازًجا �ل�سالة بالعمل كما يُمَزج �لملُح بالطعام. �إّن �لإلهام �لذي 

بالفرح  �لرهباُن  فيعي�ص  و�لأخطار  �لأوهاَم  تُبعد  و�لتر�نيم  �ل�سلو�ت  هذه  به  توحي 

و�لرتياح. ثّم �إّن �ل�سمت هو بدء تطهير �لنف�ص، ولذلك فالأل�سنة ل تعود تتكّلم وترتبك 

باأمور �لنا�ص وم�ساكلهم؛ و�لعيون ل تعود تتطّلع �إلى ب�سرٍة جميلة و�سكٍل بديع، ول �إلى 

ولحٍن  جميل  نَغٍم  �إلى  تُن�ست  تعود  ل  و�لآذ�ُن  �ل�سمائل؛  وحلوِة  �لَقّد  ر�سيقِة  هيئاٍت 

ا �لنكاِت   على تغذية �للّذ�ت �لعابرة، ول تعوُد ت�سمُع �أي�سً
ّ
عذب، يعمل باإيقاعه �لمو�سيقي

�لمفرط  �لهتمام  من  و�لعزلة  بال�سمت  ر 
ّ
تتحر �لنف�ص  �إّن  �لبذيئة.  و�لأقو�َل  �ل�سمجة 

ة. بهذ� 
ّ
�لتلّذذ بال�سهو�ت �لح�ّسي ب 

ُّ
بالأمور �لدنيويّة، ومن �لبعثرة و�لرتباك ب�سبب تَ�سر

ة هلل«.
ّ
ر فقط ت�ستطيع �لنف�ص �لرتفاَع و�ل�سعوَد في مر�قي �لكمال و�لمحب

ّ
�لتحر

)�لقّدي�ص با�سيليو�ص �لكبير، ر�شالة اإلى القّدي�س غريغوريو�س النزينزي(. 

في الخلوة وال�شمت
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قّدا�س الرئي�س العاّم في بازيليك مغدو�صة

تد�صين كني�صة �صيّدة النتقال في بيروت



زيارة رئي�س دولة فل�صطين محمود عبّا�س في رام اهلل

زيارة الرئي�س العاّم لالآباء العاملين في الأرا�صي المقّد�صة



تجديد النذور في قّدا�س عيد الموؤ�ّص�س

نذر الأخ اأغابيو�س نخلة



زيارة الرئي�س العاّم لالآباء في الوليات المتّحدة الأميركيّة

زيارة الرئي�س العاّم لالآباء في كندا



وفود الحج الى قبر الأب المكّرم ب�صارة اأبو مراد

زيارة ال�صفير البريطاني لدير المخّل�س



نذر الأب �صربل را�صد والأخ ثيوذور�س زّخورر�صامة الأب ميخائيل حّداد

و»مم�صى بولد«

ترميم »مم�صى الطاعة« 




