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كلمة الرئي�س العا ّم

مميزون!
مخ ّل ّ
�صيون َّ
وكيف؟
الأر�شمندريت �أنطوان ديب ب.م.

�إخوتي الأح ّباء،
أتوجه �إليكم في هذه الر�سالة �سائ ًال المخ ّل�ص �أن يحفظكم ويبارك �أعمالكم
� ّ
ومقا�صدكم.
ومحب ،مليء بالأمل والرجاء� ،أكتب لكم لأت�شارك و�إيّاكم
أبوي
بقلب � ّ
ّ
في التفكير بم�سيرة رهبان ّيتنا ور�ؤيتنا �إلى ما يجب فعله كي نعود �إلى روحان ّيتنا
ال�صيفي والآباء الذين ّ
خطوا
وروحان ّية م� ّؤ�س�سنا ال�سعيد الذكر المطران �أفتيميو�س
ّ
لنا ،بدمائهم و�شهادتهم وتك ّر�سهم ،تاريخ رهبان ّية �شرق ّية كاثوليك ّية ،كانت منارة
ومنبع قدا�سة لعالمنا في ال�شرق واالنت�شار.
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والثقافي ،هو االلتزام في
والفكري
الروحي
�إنّ ما �أ�صبو �إليه هو التج ّدد
ّ
ّ
ّ
الحياة الرهبان ّية الحقّة ،و�إحياء الحياة الجماع ّية فيها .ف�إ ّن حياتنا الرهبان ّية ببُع َديها
والجماعي هي �أ�سا�س ّ
كل عمل نقوم به ،وقلب حياتنا الرهبان ّية هو
الروحي
ّ
ّ
أ�صحاء في الداخل وكان المخ ّل�ص محور
المخ ّل�ص الذي نحمل ا�سمه .فك ّلما ك ّنا � ّ
حياتنا وركيزتها ،ك ّنا ر�س ًال و�شهو ًدا ورهبانًا حقيق ّيين له.
فحياتنا الرهبان ّية هي �أ�سا�س ر�سالتنا ،ف�إن لم نع�شها كما يجب ،فال ر�سالة
وال فعال ّية لنا في ّ
كل ما نقوم به.
�أ ّما الهدف الثاني الذي ن�صبو �إليه جميعنا فهو جذب الدعوات .العديد من
بيننا اكت�شف دعوته نتيجة الت�أثـّر برهبان وكهنة طبعوا في حياته ووجدانه �صورة
جميلة عن الم�سيح وكني�سته ورهبان ّيته� ،إ ّن �أ ّول مح ّفز لجذب الدعوات هو االلتزام
هم نق ّدمه يوميًّا مع ّ
كل ذبيحة �إله ّية ،كي ير�سل
والفرح الذي نعي�شه .فالدعوات ٌّ
ن�صب ّ
كل
اهلل لنا دعوات تك ّمل م�سيرة �آبائنا وم�سيرتنا .ومن هذا المنطلق علينا �أن ّ
جهودنا من �أجل الدعوات .ونحن ك�إدارة رهبان ّية� ،سنط ّبق قرار المجمع العا ّم
تن�ص عليه فرائ�ضنا المق ّد�سة حول هذا المو�ضوع.
الأخير وما ّ
واالجتماعي� .إ ّن ميزة
الفكري
الر�سولي،
الهدف الثالث هو تن�شيط العمل
ّ
ّ
ّ
واالجتماعي.
والفكري
الر�سولي
الرهبان ّية والرهبان المخ ّل�ص ّيين هي عملهم
ّ
ّ
ّ
ال ّ
�شك �أنّ هناك عم ًال ر�سوليًّا مم ّي ًزا يقوم به �آبا�ؤنا �أينما ح ّلوا .لكن بد�أنا
�صي
نفقد هويّتنا �شيئًا ف�شيئًا ،ح ّتى �أ�صبح من ال�صعب التمييز بين راهب وكاهن مخ ّل ّ
�صي ،وهذا لي�س للتف�ضيل بل للتمايز .فماذا يم ّيزني �أنا الراهب
وكاهن غير مخ ّل ّ
اجتماعي،
�صي في ر�سالتي؟ �أكنت في الرع ّية �أم في المدر�سة �أم في مركز
ّ
المخ ّل ّ
مع ال�شبيبة �أو الم�س ّنين �أو مع العائالت ،ح ّتى في مراكزنا و�أديارنا بد�أنا نفقد �شيئًا
ف�شيئًا الهويّة المخ ّل�ص ّية .لذلك علينا �أن نعود �إلى الأ�صل� ،إلى النبع� ،إلى الجذور،
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كي نكت�شف مج ّد ًدا َمن نحن ،ونظهر للآخرين جمال �أن نكون رهبانًا ور�س ًال
مخ ّل�ص ّيين.
�أ ّما من الناحية الفكريّة ،فهناك الكثير الذي يجب فعله� ،صحيح �أ ّن عد ًدا ال
ب�أ�س به من �آبائنا يد ّر�سون في الجامعات والمدار�س ،ولكن نرى من ناحية ثانية �أن
طبيعي،
الإنتاج
ّ
�صي لي�س في الم�ستوى المطلوب ،وهذا لي�س ب�أمر ّ
الفكري المخ ّل ّ
الفكري
ولكن �إنتاجنا
ّ
�إذ �إنّ الغالب ّية من �آبائنا هم �أ�صحاب اخت�صا�صات الهوت ّيةّ ،
حي ،يفتح الآفاق ويعطي الأمل ،ويط ّور المجتمع
قليل .ف�إنّ الفكر المنتج هو فكر ّ
والكني�سة .فمنذ القدم ،لعبت الرهبان ّيات هذا الدور ولعبت رهبان ّيتنا بالذات هذا
خا�ص بها لكثرة ما كانت تنتج ،واليوم �أين نحن
الدور ،فكان للرهبان ّية دار ن�شر ّ
من ذاك التاريخ العريق؟
االجتماعي فال ّ
�شك �أنّه عالمة ق ّوة في رهبان ّيتنا ،ف�إنّ الرهبان ّية،
�أ ّما العمل
ّ
خا�ص من خالل الدور والمراكز االجتماع ّية الأخرى� ،أظهرت ح� ًّسا
وب�شكل ّ
اجتماعيًّا ّقل نظيره .وهي تعمل وتط ّور هذا العمل .ولكن نحن نعلم ج ّي ًدا �أ ّن
الم� ّؤ�س�سات االجتماع ّية تواجه تح ّديات كبيرة كي ّ
تتمكن من اال�ستمرار ،وهذه
م�س�ؤول ّيتنا جمي ًعا ،لي�ست فقط م�س�ؤول ّية الم�س�ؤولين المبا�شرين عن العمل
االجتماعي ،بل م�س�ؤول ّية ّ
واالجتماعي.
إن�ساني
ّ
كل راهب لإنجاح هذا العمل ال ّ
ّ
االجتماعي هو الم�سيح نف�سه� :ألي�س هذا ما قاله الم�سيح في �إنجيل
�إنّ ركيزة عملنا
ّ
الدينونة العا ّمة؟
�إخوتي ،علينا �أن نكون مخ ّل�ص ّيين مم ّيزين.
بماذا نمتاز نحن المخ ّل�صيون؟
إحراجا في الإجابة عليه ،لأ ّن الجواب لي�س بال�سهولة التي
�س�ؤال قد نجد � ً
نفتر�ضها م�سبقًا.
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�أنتم ّيز بالعلم؟ وغيرنا �سبقنا في م�ضماره.
�أنتم ّيز بالر�سالة؟ وغيرنا ي�شاركنا في خدمة الرعايا و�إدارة المدار�س والدور
االجتماع ّية.
�أنتم ّيز بقدا�سة ال�سيرة ،كيف وفينا الكثير من ال�ضعفاء والمر�ضى على ح ّد
قول الر�سول (1كور .)30/11
�أنتم ّيز بمحبة مخ ّل�ص ّية �أخويّة ،كما ينقل �إلينا التقليد عن المخ ّل�ص ّيين؟ �أي�ضً ا
في هذه لنا عيوب فا�ضحة.
�أين نتم ّيز؟
التمايز �صفة ق ّلت فينا ،مع �أنّه ف�ضيلة �إنجيل ّية بامتياز.
يحلو على قلب ي�سوع �أن «يو�ضع على المنائر» .في�ست�ضيء الآخرون بنوره
(مت .)15/5
يط ّوب ي�سوع من يتاجر بوزناته في�سبق الآخرين بالنباهة والحكمة (مت
.)20/25
�أبناء الملكوت مدع ّوون �إلى �أن يكونوا �أحكم من �أبناء هذا الدهر (لو
 ،)8/16هم من يطالَبون ب�أكثر لأنّهم �أُودعوا كثي ًرا.
الرب ويرف�ضهم
الفاترون منهم ،الذين بال نكهة وال طعم وال لون ،يتق ّي�أهم ّ
(ر�ؤ .)16/3
بكلمة ،الحياة الرهبان ّية �سباق في ميدان «ف�سابقوا ح ّتى تفوزوا» يقول
بول�س الر�سول (1كور .)24/9
عد ّو التمايز هو التماهي ،ومن �أخطر تجارب الحياة الرهبان ّية في الع�صر
الحالي هو تماهيها مع العالم وان�صهارها في قوالب هذا الدهر.
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�أكون في �ضالل عظيم عندما �أعمل ما يعمله النا�س ،و� ّأفكر بما ّ
يفكر به
يحق للنا�س �أن يملكوه...
النا�س ،و�أملك ما ّ
النا�س �أنف�سهم يطالبون �أن نكون «غير»« ،غير» في كالمنا وت�ص ّرفنا
و�أديرتنا« ...غير» في روحان ّيتنا و�صالتنا وثقافتنا ...الغير المطلوب لي�س المختلف
بقدر ما هو الأف�ضل ،الأف�ضل للملكوت ،الأنفع لل�سماء .النا�س يريدون م ّنا �أن
معوج ومنحرف» (فل .)15/2
نتم ّيز� ،أن «ن�ضيء كالن ّيرات في العالم ،و�سط جيل ّ
التمايز يطال م ّنا ّ
كل �شيء :القلب والعقل والفكر والروح ...ح ّتى المظهر.
بالحب ،وروحه بالتقوى ،وعقله بالحكمة،
�صي هو من يتم ّيز قلبه ّ
المخ ّل ّ
ونف�سه بالغيرة ،ومظهره بالب�ساطة .الكني�سة اليوم ،و�أكثر من � ّأي ٍ
وقت م�ضى ،تحتاج
�إلى رهبان وكهنة يح ّبون بطهارة ،وي�ص ّلون بعمق وي�شهدون بغيرة و ّقادة.
الكني�سة تحتاج �إلى رهبان وكهنة �أتقياء وال ي ّدعون التقوى� ،إلى كهنة �شهود
ال �إلى رجال �أعمال� ،إلى كهنة فقراء يالقون الفقراء� ،إلى كهنة ير�شدون ،يُ�صغون،
ي�سجدون ،يعظون بكالم جديد...
الكني�سة تحتاج �إلى رهبان كهنة يالزمون الهيكل
�ضيق�« ،س ّلم ف�ضائل» ...في المعارك ال�ضارية
التمايز ٌ
باب ٌ
جهد ومثابرةٌ ،
الحياة للأقوى ،للأف�ضل ،للمتم ّيز� ...إذا لم نتم ّيز كمخ ّل ّ�صيين في حياة الكني�سة
وخدمتها ،فما هو م�صيرنا؟
على �أبواب عهد جديد كثيرون يطلبون التغيير.
التغيير نحو الأف�ضل هو خ�شبة خال�صنا «للخمر الجديدة زقاق جديدة»
(مر  .)22/2الج ّدة المبتغاة تطال الم�ضمون وال�شكل ،المحتوى والوعاء م ًعا.
روح جديدة ،رهبان ّية جديدة
ٌ
قلوب جديدة� ،أفكار جديدة ،منهج ّية جديدةٌ ،
لعالم جديد.
ٍ
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االنتخابي (ت ّموز )2013
المجمع العا ّم
ّ
االنتخابي ال�سابع
الرهباني
من � 8إلى  13ت ّموز  ،2013الت�أم المجمع العا ّم
ّ
ّ
والثمانون في دير المخ ّل�ص العامر .وح�ضره  29راهبًا 10 ،منهم دخلوا بق ّوة ال�شرع
(غاب منهم الأب مارتن حياة) و 20كمندوبين.
روحي �ألقاه الأب
إلهي ،وبحديث
ّ
افتُتح المجمع ب�صالة ال�سحر والق ّدا�س ال ّ
رهبانية» .افتُ َتحت الجل�سة
عبدو رعد رئي�س مدر�سة دير المخ ّل�ص تحت عنوان «عناوين ّ
رحب فيها بالح�ضور و�أعلن
الأولى بكلمة للرئي�س العا ّم الأر�شمندريت جان فرجّ ،
عملية انتخاب
التثبت من الن�صاب
القانوني وت ّمت ّ
افتتاح المجمع المق ّد�سّ ،تم بعدها ّ
ّ
�سر المجمع الأب مكاريو�س هيدمو�س وم�ساع َديه الأبوين عماد بركة و�أغابيو�س
�أمين ّ
�أبو �سعدى .ومن ّثم توزّع الآباء على ٍ
المالية المنتخبة
لجان ثالث �إلى جانب اللجنة ّ
�سابقًا ،لدر�س ّ
كل الملفّات المطروحة وعر�ض التو�صيات واالقتراحات للت�صويت
عليها .و�ص ّوت الآباء على هذه االقتراحات ،فمنها ما جاء في �صيغة قرار والآخر
القانونية الجديدة المزمع انتخابها .و�أتت التو�صيات
كتو�صيات .تُرفع ك ّلها �إلى الهي�أة
ّ
على ال�شكل الآتي:
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تموز 2013
تو�صيات المجمع العا ّم
ّ
االنتخابي ــ ّ

يو�صي المجمع العا ّم الهي�أة القانون ّية:
 ١ــ«يو�صي المجمع �أن يُ�صار �إلى ترميم بناء مراح الماعز قرب دير ال�س ّيدة،
وتحويله �إلى بيت للريا�ضات الروح ّية ب�إدارة مع ّلم االبتداء ،في حال
ارت�أت الهي�أة القانون ّية ذلك».
إكليريكية
القانونية بدرا�سة جدوى نقل ال
 ٢ــ«يو�صي المجمع العا ّم الهي�أة
ّ
ّ
�إلى روما ورفع تقرير بذلك �إلى المجمع القادم لأخذ القرار
المنا�سب».
 ٣ــ«يو�صي المجمع العا ّم الهي�أة القانون ّية بدرا�سة و�ضع معهد دار ال�صداقة
للتن�شئة الالهوت ّية في زحلة ،و�إعادة �إدارته �إلى كنف الرهبان ّية في
�صي للتن�شئة
�أحد مراكزها في البقاع ،و�إعادة ت�سميته المعهد المخ ّل ّ
الالهوت ّية».
 ٤ــ«يو�صي المجمع الهي�أة القانون ّية الجديدة بتعيين لجنة ل�شرح وتعديل
الفرائ�ض ورفعه �إلى المجمع القادم».
 ٥ــ«يو�صي المجمع العا ّم بر�صد موازنة �سنويّة لتحرير الإيجارات القديمة
حيث �أمكن وا�ستبدالها ب� ٍ
إيجارات جديد ٍة ُح ّرة».
أرا�ض في كندا وا�ستثمار ثمنها في
 ٦ــ«ي�سمح المجمع للهي�أة القانون ّية ببيع � ٍ
عقارات �أخرى ُمثمرة في كندا نف�سها».
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 ٧ــ«يو�صي المجمع العا ّم لجنة تعديل الفرائ�ض ب�صياغة موا ّد تَدر�س
�إمكان ّية انتخاب الرئي�س العا ّم من قبل جميع الرهبان ذوي النذور
الن�صفي قبل رفعه �إلى روما».
الم�ؤبّدة ،وتقديمه �إلى المجمع العا ّم
ّ
 ٨ــ«يخ ّول المجمع العا ّم الهي�أة القانون ّية درا�سة ّ
ملف جماعة �أبناء
ال�صليب الرحيم من ناحية �إمكان ّية االن�ضمام وكيف ّيته».
 ٩ــ ّ
«ت�شكل الهي�أة القانون ّية لجنة لتفعيل ومراقبة ّ
يخت�ص بالأب
كل ما ّ
ب�شارة �أبو مراد ،برئا�سة نائب مرافع الدعوى».
 ١٠ــ«ي�سمح المجمع العا ّم للهي�أة القانون ّية الجديدة ب�شراء �أ�سهم في
�آبل القمح».
 ١١ــي�سمح المجمع العا ّم لوكيل روما وللهي�أة القانون ّية ال�شروع في
البحث عن ا�ستثمارات في روما ،مع مراعاة ما يجب مراعاته».
 ١٢ــ«يو�صي المجمع العا ّم الهي�أة القانون ّية بتح�ضير درا�سة حول ما هي
االجتماعي ،وما �إذا كان
الطرق الأنجع لإدخال الكهنة في ال�ضمان
ّ
جائ ًزا ت�سجيل العلمان ّيين على ا�سم م� ّؤ�س�ساتنا».
 ١٣ــ«يو�صي المجمع العا ّم الهي�أة القانون ّية بتعيين كاهن يتوا�صل مع
غبطة البطريرك غريغوريو�س الثالث للو�صول �إلى نقل ملك ّية
«م�ست�شفى ال�ساهر» على ا�سم الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية والمبا�شرة
ب�إدارته».
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القرارات

 ١ــ«نزو ًال عند رغبة المجمع العا ّم ،وتما�شيًا مع رغبة نيافة الكاردينال
ليورناردو �ساندري ،رئي�س مجمع الكنائ�س ال�شرق ّية ،ق ّرر المجمع العا ّم
تكليف الهي�أة القانون ّية الجديدة تعيين لجنة تُعنى بالدعوات».
 ٢ــ«يق ّرر المجمع العا ّم �أن تقوم الهي�أة القانون ّية باال�ستح�صال على رخ�صة
الكن�سي والفنون البيزنط ّية ،وبالمبا�شرة
ر�سم ّية لت�أ�سي�س معهد للتعليم
ّ
بالدرو�س ال �س ّيما الر�سم والمو�سيقى البيزنط ّية ،مع �إمكان ّية �إ�ضافة
فروع �أخرى وفق الحاجة».
 ٣ــق ّرر المجمع العا ّم باالجماع الموافقة على االقتراح الوارد في تقرير
يتم و�ضع
لجنة الم� ّؤ�س�سات االجتماع ّية والمدار�س« :تقترح اللجنة �أن ّ
خا�ص ّ
بكل م� ّؤ�س�سة ي�أخذ بعين االعتبار الوجهتين الرهبان ّية
داخلي ّ
نظام ّ
خا�صة على ا�ستخال�ص �أفكار تو�ضع في
والمدن ّية .وانطال ًقا ،تعمل لجنة ّ
�شكل �أطر قانون ّية عا ّمة ،كاعتبارها بيوتًا رهبان ّية ،و�ضرورة �أن يع ّين فيها
�أكثر من راهب لح�سن �سير الأمور والمراقبة المال ّية ال�شفا ّفة ولتعزيز روح
إفرادي و�ضرورة العمل
الأخ ّوة والترابط
الرهباني والهرب من العمل ال ّ
ّ
الجماعي بعي�ش حياة م�شتركة ...وتعمل كذلك على ت�ص ّور م�شروع قانون
ّ
المدني والعالقة مع ال�سلطات المدن ّية».
ال�شق
الرهباني ّ
ين ّظم ترابط ّ
بال�شق ّ
ّ
 4ــق ّرر المجمع العا ّم �إعادة بناء كني�سة المالك ميخائيل في دير ع ّميق ــ
ال�شوف ،في مكانها ال�سابق داخل الدير.
خا�ص بالم�س ّنين في دير المخ ّل�ص.
 ٥ــق ّرر المجمع العا ّم �إن�شاء جناح ّ
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وفي اليوم الأخير من المجمع ،في  13ت ّموز ،وعند ال�ساعة الرابعة والن�صف بعد
الظهرُ ،عقدت جل�سة انتخاب رئي�س عا ّم وهيئة قانون ّية جديدة ،في كني�سة الدير الكبرى.
وتم التحقّق من الن�صاب .و�أق�سم الأب �سامي داغر الذي ُكلِّف بتدوين
�أُقفلت الأبواب ّ
�أ�سماء المنتَخَ بين على الأوراق االنتخاب ّيةّ .ثم �أق�سم جميع الآباء على الإنجيل المق ّد�س ب�أن
ينتخبوا لمن�صب الرئي�س العا ّم ال�شخ�ص الذي يرونه منا�سبًا.
الخا�صة باالنتخاب (موا ّد
ّثم قر�أ الأب العا ّم ال�سابق جان فرج من الفرائ�ض الموا ّد ّ
 94ــ  ،)95بعدها جرى انتخاب الرئي�س العا ّم في ج ّو من الخلوة وال�صالة والت�أ ّمل
يمرون بح�سب �أدوارهم �أمام الأب �سامي داغر ،وذلك خلف
والترانيم .فكان الآباء ّ
المذبح الكبير.
وفاز بالرئا�سة العا ّمة ،من الدورة الأولى ،الأب �أنطوان ديب .ثم تال الأب العا ّم
الخا�صة بتن�صيب الرئي�س العا ّم الجديد ،وبعد �أن ه ّن�أه الجميع ،دخل �إلى
ال�سابق الفقرة ّ
الهيكل لي�ص ّلي بينما الآباء يرنّمون .ثم خرج مت�أثـّ ًرا وقال:
«�آبائي� ،أ�شكر �أ ّو ًال المخ ّل�ص الذي جمعنا لنكمل م�سيرة الرهبان ّية� .أ�شكر الأب العا ّم
جان والآباء المدبّرين على حملهم م�شعل الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية �إلى ّ
كل �أماكن تواجدها .ال
�أخفي عليكم �أنّي كنت �أرتجف في داخلي �أثناء فرز الأ�صوات ،وكنت ك�إن�سان يلتقي مع
الرب ،مع المخ ّل�ص .دخلت �إلى الهيكل وتذ ّكرت ّ
كل الآباء الذين
مهم� ،إنّه لقاء مع ّ
�شيء ّ
ال�صيفي
�سبقونا� ،آباءنا و�أجدادنا الراقدين هنا في الكمنتير .نحن �أبناء المطران �أفتيميو�س
ّ
والأب ب�شارة �أبو مراد ،وهذا ِحمل كبير على كاهلنا� .أنا والأب �أنطوان �سعد ن�شترك باال�سم
الواحد ،ونحن �أبناء رهبان ّية واحدة .ثقتكم بي غالية ج ًّدا وع�سى �أن ال �أخذل �أح ًدا من
الذين انتخبوني ،كما من الذين انتخبوا غيري.
نعم� ،إ ّن لدى الرئي�س العا ّم ّ
أهم هو تحقيق نهج الرهبان ّية،
خطة وت�ص ّور ولكن ال ّ
نهج الفرائ�ض.
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كان مجمعنا ديناميكيًّا ،فتح �آفا ًقا جديدة� ،أخذنا فيه قرارات وتو�صيات �سوف
أ�صبحت الآن �أبًا عا ًّما بح�سب
أحا�سب عليها �أناُ � .
نحا�سب عليها وبالدرجة الأولى �س� َ
َ
لكل واحد منكم ،و�أق�صد ّ
الفرائ�ض ،ولك ّني �أبقى �أخً ا ّ
كل كلمة �أقولها .الما�ضي ولّى
وننظر �إلى الم�ستقبل وهذا هو الأ�سا�س� .أذكر �أي�ضً ا ّ
كل �آبائنا في الخارج و�أهديهم مح ّبتي
ما �سوف �أحاول �أن �أعمله بالتعاون مع �إخوتي المدبّرين هو العودة �إلى روحنا
الداخلي
الرهبان ّية� ،إلى الجماعة� ،إلى الروح المخ ّل�ص ّية ،ننطلق فكريًّا وثقافيًّا� .أ ّما الوقود
ّ
فيبقى حياتنا الروح ّية ،والرهبان ّية والفرائ�ض و�أبونا ب�شارة .هذا �أملي ورجائي وثقتي كبيرة
بالمخ ّل�ص وب�أبنائه.
نترك الآن وقتًا للتداول ّثم نبد�أ بانتخاب المدبّرين».
الخا�صة بانتخاب المدبّرين (الموا ّد  96ــ .)102
ّثم تال االب العا ّم من الفرائ�ض الما ّدة ّ
ّثم جرت الم�شاورات ب�ش�أن التح�ضير النتخاب المدبّرين .بعدها ّتم انتخاب �أربعة
مدبّرين ،وهم:
الأب عبدو رعد :مدبّر �أ ّول ونائب عا ّم؛
الأب نبيل واكيم :مدبّر ٍثان؛
الأب جوزيف جبور :مدبّر ثالث؛
الأب جوزيف واكيم :مدبّر رابع.
في الختام ،جرت حفلة تجديد النذور ،بد ًءا بالرئي�س العا ّم ،ومن ّثم �سائر الرهبان،
وت ِ
ُبودلَت التهاني .و�أُخذت ُ�ص َور تذكاريّة وقُرعت الأجرا�س.
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«م������ن الأن�����ي�����ن �إل�������ى ال ��ح ��ن ��ي ��ن»
بقلم الأب نعمان قزحيّا المخلّ�صي

�آبائي الأج ّالء� ،أيّها القارئ الكريم
�أ�صدرت الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية كتابًا تناولت فيه �سيرة حياة الأب مي�شال �صاد
�صي� .أُن�شئ الكتاب بنا ًء على طلب الرئي�س العا ّم ال�سابق الأر�شمندريت جان فرج،
المخ ّل ّ
الحي .نوزِّع
الرعوي
الذي ك ّلفني بت�أليفه ،بهدف �إحياء التراث
ّ
�صي ّ
/الروحي المخ ّل ّ
ّ
ملخّ �صنا هذا على ثالثة �أبواب:
 1ــ الكتاب والظروف المحيطة به.
 ٢ــ �شخ�ص ّية الأب مي�شال �صاد.
 ٣ــ رمزيّة الأب مي�شال في الرهبان ّية والكني�سة.

١

الكتاب
عندما بد�أ الأب مكاريو�س هيدمو�س باالهتمام بالمكتبة المخ ّل�ص ّية والأر�شيف،
وبالتزامن مع �إقامتي في الدير العامر بعد وفاة والدي ،راحت تتج َّمع بين يديه الد�ؤوبتين
متروكات فكريّة ويوم ّيات للكهنة الذين افتقدهم اهلل ونقلهم �إلى رحمته الق ّدو�سة .ذات
�صبيحة ،ا�ستدعاني الرئي�س العا ّم ي�صحبه الأب هيدمو�س ليطلب م ّني فه َر� َس َة كراري�س
الأب مي�شال �صاد وكتابة �سيرة حياته.
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الروحي
ما �إن بد�أنا التو ّغل في كتابات الأب مي�شال ،ح ّتى وجدناها بح ًرا من الغنى
ّ
والتربوي ،وبد� ْأت ترت�سم �أمام �أعيننا خريطة كتاب �سيرة حياته ،و�صارت
والرعوي
ّ
ّ
اتخذت لذاتي الغرفة الأولى من مم�شى
معنى ثانيًا ورونقًا مختل ًفاُ .
ال�ساعات والأيّام ت ّتخذ ً
الحالي من الناحية الغرب ّية الجنوب ّية� ،أغو�ص فيها في �أجواء الأب مي�شال،
الرئا�سة العا ّمة ّ
وك�أنّه يجال�سني ويملأ الغرفة ال بل الرواق ال بل الدير.
ترك لنا الأب مي�شال �صاد اثنتين و�س ّتين وثيقة بين ك ّر ٍا�س ودفتر ،موزَّعين على
يوم ّيات وعظات و�أحاديث تربويّة وروح ّيةُ ،كتبت بين �سنة  1938و� ،1980أي ابتدا ًء
من وجوده في الإكليريك ّية الكبرى ح ّتى قبيل وفاته �سنة  .1988كثُرت يوم ّياته الم�شبعة
بالروح ّيات في �سنوات ما قبل �سيامته الكهنوت ّية (�سنة � .)1942أ ّما الأحاديث الروح ّية
والتربويّة ،فكتبها بعد ال�سيامة الكهنوت ّية مبا�شر ًة لكثرة ما ُع ّين في بيوت التن�شئة وعمل
فيها ب�شكل ف ّعال� .أ ّما المواعظ فامت ّدت طيلة خدمته الرعويّة ال �س ّيما حين ُع ّين كاهن
رع ّية الفرزل بين �سنة  1951و�سنة  ,1957و 1971ح ّتى �سنة � 1979أثناء خدمته في بيت
�ساحور وبعدها في حيفا �إلى �أن توفّاه اهلل �سنة .1988
لقد اعتمدنا منهج ّية الترقيم على النحو التالي :مث ًال «�صاد  »1للداللة على رقم
الك ّرا�س و«�صاد� 1ص � 1أ» للداللة على رقم الك ّرا�س ورقم ووجه ال�صفحة� .أ ّما فيما
يخ�ص الطباعة فقد كانت عمل ّية تعاون ّية بيني وبين الأب مكاريو�س هيدمو�س الذي بذل
ّ
الن�ص
جه ًدا كبي ًرا يُ�شكر عليه وبالتعاون مع الإخوة المبتدئين .وفي �آخر المطاف ُعر�ض ّ
الكامل على الأب فايز فريجات لي�صلِّحه م�شكو ًرا.

2

�شخ�ص ّية الأب مي�شال �صاد

محب للخدمة،
محب للخفاءّ ،
الأب مي�شال �صاد راهب بالفطرة؛ ل ّين العريكةّ ،
يتم ّتع ب�صالبة روح ّية و�أمانة بطول ّية ،مثابر ومتابع دون ملل �أو كلل� ،سليم القلب وي�ص ِّدق
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ّ
كل �شيء .من مواطن الجمال في حياة هذا الراهب والكاهن �أنّه عا�ش نذوره قبل �إبرازها
القانوني ،وك�أنّه ُولد راهبًا ،وراح بحياته يط ّور ويج ّلي الحالة الرهبان ّية التي اعتنقها
ّ
محب لل�صالة بجميع �أ�شكالها ،متف ّنن بالإماتات ،غيور على خال�ص النفو�س
و«اعتنقته»ّ .
ان�ضم بذلك
ين�س ر�سالته مع ال�شبيبة رغم فارق العمر .الأب مي�شال �صاد كاهن كريم ّ
ولم َ
�صي الأ�صيل الذي ا�شتهر بكرمه وروح ال�ضيافة.
�إلى الرعيل المخ ّل ّ
قرن حياته بحياة الق ّدي�سين والق ّدي�سات الكبار ّ
بكل ٍ
�صدق وج ّديّة ،وكان يعي�ش
ب�شركة دائمة معهم ،وكثي ًرا ما �أطلق عليهم ت�سمية «�أ�صدقا�ؤنا الق ّدي�سون» .لقد زيّ ّنا الكتاب
بالكثير من ال�شهادات الح ّية التي �أتت ت�أكي ًدا عمليًّا لما كتبه هو بنف�سه.
كان �أبونا مي�شال مربّيًا من الطراز الأ ّول بمثله ال�صالح �أ ّو ًال ،وبتوجيهاته ال�سديدة
ثانيًا .مو�سيقيًّا مل َه ًما ،عمل على «�أنطكة» المو�سيقى الكن�س ّية البيزنط ّية� ،شاع ًرا �سريع
كل ٍ
منا�سبة ر ّد ًة زجل ّية م�ؤاتية ،حلو المع�شر خفيف ّ
الخاطر ،يطلق في ّ
الظل.

٣

رمز ّية الأب مي�شال �صاد

�صي
�إنّه رهبان ّية ب�شخ�ص ،و�شخ�ص برهبان ّية� .إنّ تجربة الأب مي�شال نتاج ٍ
عمل مخ ّل ّ
والمو�سيقي .ربّما يكون �صاد �أحد �أبرز
والرعوي
والتربوي
الروحي
�أ�صيل على ال�صعيد
ّ
ّ
ّ
ّ
ر�صعت هامة الرهبان ّية من �أيّام البطريرك ّبحوث و�صو ًال �إليه.
الجواهر التي ّ
الروحي،
جمع الأب مي�شال بتجربته بين الثقافة الكاثوليك ّية ،ال �س ّيما على ال�صعيد
ّ
والحياة التربويّة والرعويّة والروح ّية الم�شرق ّية ،وبرز ذلك من خالل :تركيزه على فح�ص
ال�ضّ مير ،محوريّة مح ّبة الإخوة ،زيارات القربان وال�صلوات العقل ّية والريا�ضات الإيقاع ّية،
الإماتات وقهر الإرادة الذات ّيةّ ،
المحطات المريم ّية ،الترب ّية الإكليريك ّية المنفتحة والعمل
الرعوي الفريد.
ّ
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يُعتبر الأب مي�شال �صاد �أيقونة مخ ّل�ص ّية �شديدة النقاء ،زاد على بناء الهويّة المخ ّل�ص ّية
�صي ور�أى فيه وما
مدما ًكا �أ�سا�سيًّا ال يُمحى .في حياته كما بعد انتقاله� ،أح ّبه الن�ش�أُ المخ ّل ّ
�صي
يزال �صورة على قدر الآمال والتو ّقعات ولم يخ ّيب �أمل �أحد .كما �أ ّن الجمهور المخ ّل ّ
والعلماني ر�أى فيه �أيّام وجوده على الأر�ض وبعد انتقاله حياة رفيعة و�أم ًال كبي ًرا.
ّ
�أتى كتاب �سيرة حياة الأب مي�شال �صاد« ،من الأنين �إلى الحنين» بين عهدين
عهد م�ضى وعنوانًا ٍ
تتويجا لخدمة ٍ
لعهد جديد في رهبان ّية �آخذ ٍة في
رهباني ّين كريمينً ،
�صي.
البحث الجا ّد في تركيز هويّة الكائن المخ ّل ّ
ع�سى �أن ّ
ي�شكل هذا الكتاب دف ًعا روحيًّا لحياة ّ
خا�ص ًة �أ ّن الأب
�صيّ ،
كل مخ ّل ّ
الحالي� ،أي في زمن التح ّديات نف�سها التي نعي�شها
مي�شال عا�ش في زمن ما زال يُعتبر زمننا ّ
طي الأدراج ،بل �أن
اليوم تقريبًا .كما نرجو �أ ّال يبقى الغنى
الروحي الذي ّ
ج�سده �آبا�ؤنا َّ
ّ
يُك�شف عنه كي ي�ش ِّكل لنا �آبا�ؤنا المخ ّل�ص ّيون الق ّدي�سون �سحابة الدخان والنار التي رافقت
العبراني العابر من �أر�ض القحط �إلى �أر�ض الخ�صوبة.
ال�شعب
ّ
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الم�سيحي
القدا�سة عالمة الرجاء
ّ
ب

قلم ال
أب المدبّر جوزيف جبّور المخلّ�صي

يتوجه الق ّدي�س بول�س في ر�سالته الأولى �إلى �أهل قورنث�س ومن خاللهم �إلى ّ
«كل
ّ
الذين ُق ّد�سوا في الم�سيح ي�سوع ،داعيًا �إيّاهم ليكونوا ق ّدي�سين مع جميع الذين يدعون في
ّ
كل مكان با�سم ربّنا ي�سوع الم�سيح» (1كور .)2/1
�أريد في هذا المقال �أن ندر�س م ًعا المراحل التي يم ّر بها الإن�سان لي�صبح ق ّد ًي�سا.
الرب ي�سوع ،ثانيًا على ثمار الروح القد�س،
�أر ّكز في مرحلة �أولى على اكت�ساب م�شاعر ّ
ثالثًا على اكت�ساب الف�ضائل الإله ّية الثالث :الإيمان والرجاء والمح ّبة ،خات ًما بالنتيجة
الحتم ّية لهذا النهج �أعني به التقدي�س والقدا�سة.

١

اكت�ساب امل�شاعر التي يف امل�سيح ي�سوع

�إنّ الخطوة الأولى نحو القدا�سة تكون بالتع ّرف والتركيز على م�شاعر الم�سيح التي
يطلب م ّنا الق ّدي�س بول�س �أن نعي�شها فيما بيننا« :فليكن فيما بينكم ال�شعور الذي هو �أي�ضً ا
ال�ضروري �إ ًذا �أن تبد�أ م�سيرة القدا�سة بتع ّلم كيف ن�شعر
في الم�سيح ي�سوع» (فل  .)5/2من
ّ
كما كان ي�شعر ي�سوع �أمام الأحداث والأ�شخا�ص .بكلمة �أخرى� ،أن نك ّيف �أ�سلوب تفكيرنا
وعملنا وقراراتنا على �شعور و�أ�سلوب ي�سوع الم�سيح نف�سه.
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أ�صح التي منها تنطلق بذار القدا�سة فينا بح�سب تعليم البابا
هذه هي الطريقة ال ّ
ال�سابق بندكتو�س ال�ساد�س ع�شر(.)١
المهم ج ًّدا �أن «نتع ّلم
في ر�سالته �إلى �أهل �أف�س�س ،يقول الق ّدي�س بول�س �إنّه من ّ
الرب فح�سب� ،أو بتالوة كلماته
الم�سيح» (�أف  .)20/4يجب �أ ّال نكتفي فقط ب�سماع تعاليم ّ
المق ّد�سة �أو حفظها عن ظهر قلب ،بل من الواجب �أن نتع ّرف عليه �شخ�صيًّا� ،أي �أن نغو�ص
ونتع ّمق �أكثر في �إن�سان ّيته في �س ّره وجماله لكي ينقلنا هو �إلى �ألوه ّيته .الم�سيح ،في الحقيقة،
لي�س مج ّرد مع ّلم للمبادئ الجميلة� ،أو واح ًدا من كبار الفال�سفة ،بل هو ،قبل ّ
كل �شيء،
ال�صديق ال بل الأخ .ال�س�ؤال الذي يتبادر �إلى �أذهاننا :كيف يمكن للإن�سان �أن يتع ّرف على
الم�سيح �إذا كان بعي ًدا عنه؟ فقط العالقة الحميمة معه ،والمحاولة اليوم ّية الد�ؤوبة للتق ّرب
منه ت�سمحان لنا باكت�شاف هويّة ي�سوع الم�سيح كما اكت�شفها من قبلنا الق ّدي�سون جميعهم،
ف�أح ّبوه ال بل �أُغرموا به ح ّتى ن�سيان الذات ،ح ّتى الموت وا�ستعذاب اال�ست�شهاد.
الرب ي�سوع تعني التقارب والم�شاركة بالفكر والإرادة .من �أجل
ال�صداقة مع ّ
الرب ،يحتاج الإن�سان �إلى الكثير
الو�صول �إلى هذه الحالة من الم�شاركة الفكريّة مع ّ
من التمارين والتدريب (�أنظر فل  2/2ــ  .)5هذه الم�شاركة الفكريّة لي�ست �أم ًرا عقليًّا
فقط ،بل هي م�شاركة بال�شعور والأحا�سي�س والإرادة ،م ّما ي�ؤثّر مبا�شرة على �أ�سلوب
�شخ�صية� ،أن ن�صغي �إليه
ال�ضروري معرفة ي�سوع معرفة
الحياة والعمل .هذا يعني �أنّه من
ّ
ّ
ونعي�ش معه ونمكث معه كما فعل الر�سل الق ّدي�سون وكما فعل ويفعل الق ّدي�سون في
ّ
الرب طيلة �أيّام حياتهم ،ح ّتى �صار ل�سان
كل زمان ومكان .ه�ؤالء الب�شر �سكنوا والزموا ّ
حالهم �صدى ل�صرخة الق ّدي�س بول�س« :فما �أنا �أحيا بعد ذلك ،بل الم�سيح يحيا ّفي» (غل
.)20/2
 1ــ	بندكتو�س ال�ساد�س ع�شر (بابا) ،تعليم
م�سيحي عا ّم ،في  26ت�شرين الأ ّول � ،2005ساحة القدّي�س بطر�س،
ّ
الفاتيكان.
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٢

�إعطاء ثمار الروح القد�س
الف�صحي،
�إنّ الروح القد�س ال�ساكن فينا ي�ساعدنا على �إيجاد الم�سيح وفهم ال�س ّر
ّ
معنى للحياة الحقيق ّية .عندئذ ي�صبح التج ّرد عن �أمور هذه الأر�ض �سه ًال في
م ّما يعطي ً
�سبيل ربح الم�سيح ،كنز الحياة .لذلك لم ي�ستطع الق ّدي�س بول�س �أي�ضً ا �أن يَ�سكت عن هذا
الجذري في حياته ،فقال« :ما كان في ّ
كل ذلك ربح لي عددته خ�سرانًا من �أجل
التغيير
ّ
الم�سيح ،بل �أع ّد ّ
كل �شيء خ�سرانًا من �أجل المعرفة ال�سامية ،معرفة ي�سوع الم�سيح ربّي.
كل �شيء وعددت ّ
من �أجله خ�سرت ّ
كل �شيء نفاية لأربح الم�سيح» (فل  7/3ــ .)8
يع ّدد الق ّدي�س بول�س ثمار الروح وا�ض ًعا المح ّبة في المرتبة الأولى« :ثمار الروح
�إنّما هي المح ّبة والفرح وال�سالم� ...إلخ» (غل � .)22/5إ ّن الروح القد�س يحثّنا لكي نن�سج
عالقة مح ّبة مع جميع الب�شر .بحيث ّ
كل م ّرة �أحببنا فيها الآخر �أف�سحنا المجال للروح
ال�ساكن فينا �أن يتفاعل ويع ّبر عن ذاته ويك ّمل هو ما نق�ص من مح ّبتنا(.)١
لكن
من ال�سهل على الإن�سان �أن ينجرف �إلى الع�صب ّية وال�صراعات والخالفاتّ .
الروح ال�ساكن فينا هو روح الوفاق واالتّفاق .لذلك فدعوة الإنجيل كانت دائ ًما دعوة
لالتّفاق والوحدة مع اهلل ومع القريب .وقد ع ّلمنا �آباء الكني�سة �أ ّن ال�شريعة ك ّلها تجد كمالها
فقط بالمح ّبة(.)٢
أخوي
في الواقع �إنّ المح ّبة الم�سيح ّية تتط ّلب �شجاعة .هذه المح ّبة تولّد الإ�صالح ال ّ
أخوي
الذي هو من ثمار الرحمة .فال �أحد يرى ج ّي ًدا ذاته �أو يدرك ج ّي ًدا نقائ�صه .الن�صح ال ّ
ي�صبح عمل مح ّبة ،لأنّ من خالله الواحد ي�سند ويك ّمل الآخر ،لكي ي�ساعد الإخوة بع�ضهم
بع�ضً ا ليروا ذواتهم بطريقة �أف�ضل وتكون لديهم �شجاعة التغيير بوداعة.
 1ــبندكتو�س ال�ساد�س ع�شر (بابا) ،تعليم
م�سيحي عا ّم ،في  15ت�شرين الثاني  ،2006قاعة بول�س ال�ساد�س،
ّ
الفاتيكان.
 ٢ــ Saint Basile Le Grand, Les commandements et le commandement, POC
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قلب الإن�سان بخيرات
المح ّبة تتط ّلب �أي�ضً ا ك َر ًما .من الحكمة والف�ضيلة �أن ال يتع ّلق ُ
كل �شيء باطلّ ،
هذا العالم ،لأنّ ّ
الحقيقي الذي
وكل �شيء له نهاية حتم ّية .بينما الكنز
ّ
الم�سيحي هو موجود «في الأمور التي في العلى حيث الم�سيح قد
يجب �أن ي�سعى �إليه
ّ
جل�س عن يمين اهلل» (كول .)1/3
بالرب دائ ًما و�أقول افرحوا ،لأ ّن
يحب المعطي المته ّلل» (2كور �« .)7/9إفرحوا ّ
«اهلل ّ
الرب قريب» (فل  4/4ــ  .)5هنا يمكننا �أن نفهم لماذا يته ّلل ويفرح القدّي�سون رغم الآالم
ّ
فرحا ينبع من داخلهم ،وم�صدر هذا
والمحن التي يم ّرون بها .فالقدّي�سون كانوا يعي�شون ً
الفرح لي�ست العذابات بح ّد ذاتها ،بل لأ ّن المحبوب قريب منهم �أكثر من ذواتهم ولأ ّن المح ّبة
الإله ّية التي هي �أكبر ِنعم حياتهم قد ان�سكبت في قلوبهم� .إذا ُقدّر ل ّأي �إن�سان �أن يكون مع
الحبيب المع�شوق ،فهو �سي�شعر بالفرح من �أعماق قلبه بالرغم من الألم �أو ال�صعوبات التي
الرب قريب من ّ
كل واحد منكم.
يتع ّر�ض لها .لذلك �صرخ الر�سول بول�س�« :إفرحوا» ،لأن ّ
هذا الإ�صرار على الفرح ينتج ثباتًا في عمل الخير .بالرغم من �أ ّن الخير قد يتع ّر�ض
ي�شع نو ًرا وخ�صوبة و�سال ًما« .من
للكثير من عدم التف ّهم والمعار�ضة� ،إ ّال �أنّه في النهاية ّ
زرع للروح ح�صد من الروح الحياة الأبديّة .فلنعمل الخير وال ّ
نمل ،فنح�صد في الأوان
�إن لم ّ
نكل» (غل  8/6ــ .)9
الداخلي .من يعي�ش هذا
أهم ثمار الروح الذي يختبره الق ّدي�سون هو ال�سالم
من � ّ
ّ
الداخلي ي�ستطيع وحده �أن يكون �صانع �سالم في العالم ومع الآخرين .لذلك
ال�سالم
ّ
ط ّوب الم�سيح �صانعي ال�سالم قبل �أن تط ّوبهم الكني�سة« :طوبى ل�صانعي ال�سالم ف�إنّهم �أبناء
اهلل يدعون» (مت .)9/5
الم�سيحي �أن يحقّق ملكوت اهلل على الأر�ض .ملكوت اهلل
بهذه الثمار ي�ستطيع
ّ
بح�سب الق ّدي�س بول�س« :عدل و�سالم وفرح بالروح القد�س» (رو  .)17/14من تم ّرن
على زرع هذه الثمار في حياته على الأر�ض� ،سوف يكون ق ّد ًي�سا من �أبناء الملكوت.
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٣

�إكت�ساب الف�ضائل الإله ّية الثالث :الإيمان والرجاء والمح ّبة
ثالثة �أ�شياء فقط ينقلها الإن�سان معه من الأر�ض �إلى ال�سماء :الإيمان والرجاء
والمح ّبة ،على ح ّد تعبير الق ّدي�س بول�س (1كور .)13/13
�أ ـ الإيمان

روح فهم وحكمة لكي يجعله يعي �إلى � ّأي رجاء دعاه ،و� ّأي
�إنّ اهلل وهب الإن�سان َ
كنز عظيم يحويه ميراث الق ّدي�سين ،و� ّأي قدرة عجيبة �أظهرها اهلل للم�ؤمنين به بالم�سيح
(�أنظر �أف  17/1ــ « .)20الإيمان يعني اال�ست�سالم بين يدي اهلل ،و�أن ن�ضع ثقتنا الكاملة
بالم�ستقبل الذي يع ّده لنا .الإيمان يعني �إن�شاء عالقة حميمة ج ًّدا تربطنا بخالقنا وفادينا
أ�سا�سا ّ
لكل حياتنا»(.)١
بوا�سطة الروح القد�س ،ونجعل من هذا الرباط � ً
علينا �أن نكون واثقين من �أنّنا لن نُترك �أب ًدا وحدنا في ال�صعوبات وال�شدائد
الرب ،لأ ّن الإيمان يقول
والمحن التي قد نتع ّر�ض لها ،و�أنّنا لن ن�سقط �أب ًدا من بين يدي ّ
لنا �إنّ اليدين اللتين �صنعتانا �سترافقنا طوال �أيّام حياتنا .ي�ؤ ّكد الق ّدي�س بول�س �أنّ هذا الأمر
الح�سن ج ًّدا الذي بد�أه اهلل فينا �سوف يو�صله �إلى تمام كماله (فل  .)6/1الراعي ال�صالح
يعمل في النفو�س الم�ؤمنة به من خالل نعمته .لذلك قال للق ّدي�س بول�س« :تكفيك نعمتي»
(2كور  ، )9/12وهو يك ّررها ّ
لكل ق ّدي�سيه .هذه النعمة الإله ّية كفيلة �أن توقظ الإيمان
لدى الق ّدي�س وتحثّه على البحث المتوا�صل للو�صول �إلى عمق وجوهر الحياة المتفائلة
بانت�صار المح ّبة االله ّية .هذا الإيمان تج ّلى في حياة الق ّدي�سين في اللحظات الأحلك
والأ�صعب من حياتهم� ،إ ّال �أنّهم ي�شهدون ب�أ ّن اهلل لم يغب لحظة �أثناء جهادهم ،ولذلك
انت�صروا بح�ضوره الرهيب.
 ١ــ بندكتو�س ال�ساد�س ع�شر (بابا) ،عظة � 28أيّار  ،2006الفاتيكان.
 ٢ــ �أف�س 12 :2
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ب ـ الرجاء

يخبرنا الق ّدي�س بول�س �أنّ �أهل �أف�س�س قبل �أن يتع ّرفوا على الم�سيح ،كانوا كمن
ال رجاء لهم ،لأنّهم كانوا يعي�شون في العالم من دون اهلل( .)١الرجاء هو العالمة المم ّيزة
للم�سيح ّيين ،لأنّهم به �أ�صبحوا يعرفون الطريق نحو الفردو�س وما ينتظرهم هناك من
�سعادة .هذا ال يعني �أنّهم يعرفون بالتفا�صيل ما ينتظرهم ،لأ ّن هذا الأمر لم تره عين ّقط
ولم ت�سمع به �أذن ولم يخطر على بال ب�شر (2كور  ،)9/2لك ّنهم يعرفون �أ ّن حياتهم
لن تنتهي في العدم .فعندما ي�صبح الم�ستقبل م�ؤ ّك ًدا كحقيقة واقعة ،ي�صبح الحا�ضر �أي�ضً ا
وا�ضحا .م�ستقبل الق ّدي�سين انطلق من حا�ضرهم ،فعا�شوا ّ
كل لحظة على رجاء و�أمل هذا
ً
الم�ستقبل الآتي.
لذلك �سعى الق ّدي�سون لكي يع ّززوا ويبنوا الرجاء لدى النا�س الذين ال رجاء لهم.
وجهوا رجاء الم�سيح ّيين نحو الم�ستقبل ،مع تعميق جذوره في حدث عظيم ح�صل
وقد ّ
في الما�ضي� ،أي عندما ّ
حل ملء الزمان وجاء ابن اهلل مولو ًدا من امر�أة (غل .)4/4
ج ـ المح ّبة

المح ّبة هي التي دفعت بالآب لإر�سال ابنه الوحيد �إلى العالم .هذا االبن �أتى وق ّدم
ذاته للموت على ال�صليب من �أجلنا .هذه المح ّبة نف�سها قد �سكبها الروح القد�س في
قلب الق ّدي�سين ،فحقّقوا دعوة معموديتهمّ .
كل مع ّمد ،في الحقيقة ،هو كالغ�صن الم ّتحد
بالكرمة ،ي�ستطيع �أن ي�شارك في ر�سالة الم�سيح .هذه الر�سالة هي الإعالن لجميع الب�شر ب�أ ّن
«اهلل مح ّبة» ،وب�صفته هذه ،يريد خال�ص العالم.
المح ّبة هي �أكثر من مج ّرد �أفعال تقويّة ب�سيطة« :لو وزّعت ّ
كل �أموالي ،ولو
�أ�سلمت ج�سدي ليُحرق ،ولم تكن ّفي المح ّبة ،ال �أنتفع �شي ًئا» (1كور  .)3/13الممار�سات
اليومي مع
تبقى عقيمة �إن لم تح ّركها مح ّبة للإن�سان ،هذه المح ّبة تتغ ّذى فقط من اللقاء ّ
الم�سيح .الم�شاركة الفعل ّية بحاجات و�آالم الآخر ت�صبح بذ ًال للذات ،لكي ال يجرح العطاء
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محب الم�سيح �أن ال يكتفي باعطاء �شيء مما يملك بل ب�إعطاء ذاته،
م�شاعر الآخر ،فعلى ّ
لذلك كان الق ّدي�سون حا�ضرين �شخ�صيًّا في عطائهم للفقراء والم�ساكين.
المتج�سدة في الم�سيح
أم�س الحاجة لهذه الر�سالة الجوهريّة،
ّ
مجتمعنا اليوم هو ب� ّ
كل �شيء يجب �أن ينطلق من هنا ،وعلى ّ
ي�سوع� ،أعني بها« :اهلل مح ّبة»ّ .
كل �شيء �أن يعود
�إلى هنا .المح ّبة هي البداية والنهاية ّ
لكل نهج قدا�سة�« ،إن لم تكن ّفي المح ّبة ،ال �أنتفع �شيئًا».
الم�سيح ّيون يفقدون معنى وقيمة وجودهم من دون المح ّبة ،وبف�ضلها وحدها ي�ستطيعون
�أن يبنوا ج�سد الم�سيح ال�س ّر ّي.
حب من دون �شروط� ،إنّه يحتاج �إلى هذه الق ّوة التي تجعله يقول:
الإن�سان يحتاج �إلى ّ
«ال موت ال حياة ،ال مالئكة وال �سيادات ،ال حا�ضر وال م�ستقبل ،ال قدرة ،ال علو وال عمق،
وال �أيّة خليقة �أخرى يمكنها �أن تف�صلني عن مح ّبة اهلل التي هي في الم�سيح ي�سوع ربّي» (رو
 38/8ــ  .)39عندما يح�صل الإن�سان على هذا النوع من المح ّبة ،عندها فقط ي�صبح ق ّد ًي�سا.
خاتمة :النتيجة تقدي�س العالم وقدا�سة ال�شخ�ص
للر ّد على دعوة اهلل للإن�سان وال�سير في طريق القدا�سة ،لي�س من ال�ضروري �أن
يكون الإن�سان كام ًال وق ّد ًي�سا منذ البداية� .إنّها م�سيرة تبد�أ من الإن�سان ال�ضعيف لتنتهي بعد
الجهد �إلى ملء قامة الم�سيح ...ال�ضعف والمحدوديّة الب�شريّة يجب �أ ّال يقفا عائقًا نحو
الما�سة �إلى نعمة الم�سيح المخ ّل�صة .هذا
القدا�سة� ،شرط �أن يعي الإن�سان ب�سببهما حاجته ّ
ينجيه
هو اختبار الق ّدي�سين ،وهذا �أي�ضً ا ما اختبره الق ّدي�س بول�س ،فعلى �صالته الحا ّرة ب�أن ّ
الرب من �صفعات ال�شيطان الم�ؤلمة يجيبه الم�سيح« :تكفيك نعمتي؛ �إ ّن ق ّوتي في ال�ضعف
ّ
تكمل» (2كور .)9/12
الرب هذا قائ ًال�« :إنّي �أفتخر �إ ًذا ب�أوهاني ،لكي تظهر
يجاوب بول�س على قرار ّ
ّفي ق ّوة الم�سيح» (2كور  7/12ــ  .)9على طريق بول�س �سار جميع الق ّدي�سين ،معترفين
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ب�ضعفهم من �أعماق قلبهم ،ومدى محدوديّة ق ّوتهم ،ومدى الآالم التي عليهم �أن يعانونها،
الرب ،وا�ضعين ّ
كل ثقتهم بقدرته التي وحدها
فقط من �أجل �أن يكونوا �أكثر قربًا من ّ
�ستك ّمل �ضعفهم وتح ّوله �إلى ق ّوة حياة .بف�ضل هذه الق ّوة يق ّد�سون العالم ك ّله ب�أنفا�سهم
الطاهرة ويغلبون ال�شيطان.
بالم�سيح لم يعد الق ّدي�سون ي�شعرون �أنّهم غرباء �أو �ضيو ًفا عليه ،بل �أ�صبحوا مواطني
الرب الإله (�أنظر �أف 19/2
المالئكة و�أهل بيت اهلل ،فن َموا كهياكل مق ّد�سة �أهل ل�سكنى ّ
ــ  .)22هذه الحالة ال�سامية الم ّتحدة بالم�سيح جعلتهم يلتزمون ّ
بكل نواحي ومتطلبات
الحياة الم�سيح ّية .هكذا تح ّولوا بالفعل ليكونوا� :صورة اهلل ،كائنات مخلوقة ليكونوا «مر�آة»
الم�سيحي
إلهي على الأر�ض .لذلك لم يعي�شوا �إيمانهم
من خاللها يعك�س ّ
ّ
الرب نوره ال ّ
بح�سب الحرف� ،أي لم يكن الكتاب المق ّد�س بالن�سبة �إليهم حر ًفا ي�صعب تحقيقه� ،أو كال ًما
يجب تحليله ومناق�شته عقليًّا ،بل ّ
تخطوا الحرف والوقائع الحا�ضرة ،ليح ّلقوا وي ّتحدوا
الحي.
بالم�سيح كلمة اهلل ّ
ّ
وحدته بي�سوع
كل
م�سيحي ،في الواقع ،هو م�شروع ق ّدي�س بف�ضل المعموديّة التي ّ
ّ
كل يوم �أكثرّ :
الف�صحي .لكن عليه في الوقت نف�سه �أن يت�ش ّبه به ّ
«كل
الم�سيح وب�س ّره
ّ
الرب» (�أف � .)4/1أن نكون
م�سيحي مدع ّو ليكون ق ّد ًي�سا ومط ّه ًرا بالمح ّبة �أمام عيني ّ
ّ
ق ّدي�سين يعني �أن نحقّق بالكامل ما نحن عليه من �سم ّو ك�أبناء هلل بالتبني ،بف�ضل ي�سوع
الم�سيح ربّنا (رو 14/8ــ .)17
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الم�سيحي
المك ّرم الأب �أبو مراد والتعليم
ّ
بقلم الأب فايز فريجات المخلّ�صي

«في  18ت�شرين الثاني �سنة  1886كان قد انتقل لرحمته تعالى الط ّيب الذكر
ردحا من الزمان متر ّملة (�أي
ثاو�ضو�سيو�س قيومجي مطران �صيدا ،وبقيَت هذه الأبر�ش ّية ً
راع) .وقد �سعى غبطة البطريرك غريغوريو�س الأ ّول [يو�سف] في تر�شيح ثالثة من
بال ٍ
�أفا�ضل الكهنة لأجل اخذ ا�صوات الأبر�شية [والوقوف على َمن يف�ضّ لون] .لكن افراد
الأبر�ش ّية عمو ًما طلبوا باتفاق من غبطته وم�صف الأ�ساقفة نقل المطران با�سيليو�س حجار
ا�سق ًفا �شرعيًّا عليهم .فالقى هذا الطلب �صعوبة كلية �إال �أنها قد ذلّلت بعد م ّدة .وكان
المطران با�سيليو�س قد �سا�س ابر�شية حوران �ست ع�شرة �سنة� ...إذ تم نقله �إلى ابر�ش ّية
�صيدا ليكون راعيًا �شرعيًّا عليها وذلك في  16حزيران  1887من بعد ر�ضى [البطريرك]
المغبوط وموافقة الكر�سي الر�سولي على نقله هذا...
«وما ا�ستقر في كر�سي �أبر�شيته هذه ح ّتى ابتد�أ يدر�س �أحوالها وينظر في احتياجاتها.
و�أول عمل �أجراه هو �أنه افتتح المدر�سة الأ�سقفية ب�صيدا بالقرب من الكني�سة وعزز �ش�أنها
فامتلأت من تالمذة الطائفة و�سواهم ح ّتى انها في مدة وجيزة نالت من النجاح بالف�ضيلة
والعلوم ق�س ًطا واف ًرا...ثم لم يلبث ح ّتى ع ّمم المدار�س في دير القمر وكامل الأبر�ش ّية
وقد زار قراياها الزيارة الرعائية الأولى» (نقوال عوده :ترجمة الطيب الآثار المطران
با�سيليو�س حجار ،مطبعة الق ّدي�س بول�س في حري�صا ،بال تاريخ� ،ص  13ــ .)15
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�إ ًذا «لم يكن للروم الكاثوليك مدر�سة في دير القمر .بل مدر�سة للبروت�ستنت
ومدر�سة للموارنة ...وقد �صعب على المرحوم المطران با�سيليو�س حجار �أن ال يكون
عنده مدر�سة لأبناء طائفته .ففتح مدر�سة بالقرب من االنطو�ش ...ولما ر�أى المثلث
الرحمات المطران با�سيليو�س حجار اقبال التالمذة من جميع الطوائف على مدر�سته هذه
قد �سعى �سعيًا حثيثًا بم�شترى دار بطر�س كرامه �شاعر المرحوم الأمير ب�شير ال�شهابي .وقد
ّتم له ذلك في العام نف�سه وقد �سمعت ب�أنه ا�شتراها ب�ستين الف غر�ش ...ففتحها في نف�س
نجاحا باه ًرا» (الخوري
ال�سنة وجلب لها الخوارنة من دير المخ ّل�ص ...فنجح التالمذة ً
بول�س الخوري ب .م .في مذ ّكراته التي َع ْنونها الروزنامة اليوم ّية لدير النبي اليا�س
في ر�شم ّيا ،وقد ابتد�أها «من �شهر ت�شرين االول �سنة  ،»1934و«�أوقفها لمكتبة مدر�سة دير
المخل�ص الخطية» �سنة  ،1948وهي الآن في محفوظات الرهبان ّية 496 ،ــ .)497
انتقال الأب ب�شارة �إلى دير القمر
ب�سبب هذا «النجاح الباهر» الذي �شه َدتْه «مدر�سة المطران» في دير القمر ازداد
فم�ست الحاجة �إلى زيادة عدد مع ّلميها .وكان الأب ب�شارة �أبو مراد قد انتقل
عدد ط ّالبهاّ ،
من مدر�سة دير المخ ّل�ص ،حيث ق�ضى � 14سنة يناظر تالميذها الإكليريك ّيين ويرعاهم
ويع ّلمهم� ،إلى دير المخ ّل�ص حيث تف ّرغ للتع ّبد وال�صالة ال ي�صرفه عنهما � ّأي واجب �أو
عمل �آخر .فاتّجهت الأنظار �إليه .وتداول الم�س�ؤولون الأمر ،وكانوا ،لعظم تقديرهم
لف�ضيلته ،يخ�شون �أن يظلموه ب�إ�صدارهم �أوامر له على طرف نقي�ض من َميله ال�شديد �إلى
االختالء واالنقطاع �إلى حياة الت�أ ّمل ومناجاة اهلل بعي ًدا عن العالم والنا�س .فبعد الت�شاور
وج�س النب�ض «كتب اليه االب اثنا�سيو�س �ص ّباغ [رئي�س المدر�سة في دير القمر] ر�سالة
ّ
لطيفة بتاريخ  25ت�شرين الأول  ...1891يلتم�س بها منه بحب ورجاء الح�ضور �إلى دير
القمر ليعلم االوالد ال�صغار في المدر�سة الأ�سقفية ويرغبه بذلك بجميل االجر من اهلل
و�إر�ضاء خاطره بما يحب ويرغب بممار�سة العبادة وال�صلوات .ويخبره بطلب المطران
[حجار الزائر الر�سولي] له من الأب العام...
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«وما طال الأمر ح ّتى اوعز المطران �إلى الرئي�س العا ّم الخوري غريغوريو�س نعمة
�أن ير�سل الأب ب�شارة ب�أمر الطاعة �إلى دير القمر معل ًما في المدر�سة .فكتب له الأب العا ّم
و�شجعه ور ّغبه ب�إتمامه وال�سفر �إلى محله .فا�ستلم
�أمر الطاعة القانوني و�سلمه اليه بيده ّ
الأب ب�شارة امر الطاعة وق ّبله وق ّبل يد االب العام .وما قال له كلمة �سوى قوله :امركم.
«وثاني يوم بعد �صالة الفر�ض والقدا�س �سافر �إلى دير القمر» (الخوري ق�سطنطين
�صي� :سيرة الأب البار ب�شارة ابي مراد المخ ّل�صي ،ط� ،1997 ،2ص .)71
البا�شا المخ ّل ّ
كان انتقال الأب ب�شارة �إلى دير القمر فاتحة عهد جديد في حياته الطويلة ن�سبيًّا
(� 77سنة).
الم�سيحي
الأب ب�شارة والتعليم
ّ
في دير القمر«�أخذ [الأب ب�شارة] في �أول الأمر يعلم االوالد ال�صغار مبادىء القراءة
العربية والفرن�ساوية [كما كان يفعل في مدر�سة دير المخ ّل�ص] ومبادىء التعليم الم�سيحي
فرحا جذ ًال بذلك التمام امر الطاعة ومر�ضاة
وبع�ض ال�صلوات ب�صبرٍ وطول �أنا ٍة .بل كان ً
حق عبادته ويرثوا
اهلل بتعليم االوالد ال�صغار واجباتهم نحو اهلل ح ّتى يعرفوه ويعبدوه ّ
�سعادته اجر عبادتهم له» (با�شا :المرجع المذكور �أعاله� ،ص .)72
الحظ واكت�شفنا �شهادة ثمينة ج ًّدا في هذا ال�صدد ّ
وقد �أ�سعدنا ّ
خطها �أحد الذين
�صي ابن دير القمر (المولود
در�سوا على الأب ب�شارة ،وهو الأب بول�س الخوري المخ ّل ّ
�سنة  1883والمتو َّفى �سنة )1951؛ فقد كتب في مذ ّكراته يقول عن �أيّام حداثته:
«كان [الأب ب�شارة] يعلمنا يوميًّا القراءة الب�سيطة باالفرن�سية ،والتعليم الم�سيحي
مرتين في الأ�سبوع .وكان زمالئي في التعليم الم�سيحي ينتظرون بفارغ ال�صبر مدر�سة
التعليم الم�سيحي ،لأن االب ب�شارة رحمه اهلل كان ي�شرح لنا التعليم بب�ساطة كلية فيجعل
في قلوب الجميع ت�أثي ًرا ال يو�صف .ففي احد االيام بعد �أن �شرح لنا االمثولة ،بد�أ يق�ص
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علينا ق�صة يو�سف ابن يعقوب وكيف بيع من اخوته �إلى الإ�سماعيليين ب�سفرهم �إلى م�صر
الخ الخ ثم طبق الق�صة على بيع ي�سوع الم�سيح من يهوذا اال�سخريوطي الخ الخ مما كان
التفت �إلى رفيقي وزميلي �أنطون
له وقع كبير وت�أثير عظيم في قلوبنا جمي ًعا .وعندئذ قد ُّ
فار�س النجار وقلت :انا �أريد ان اذهب �إلى دير المخل�ص لأعمل راهبا .ف�أجابني :و�أنا
كذلك( »...المرجع المذكور �سابقًا� ،ص  .)495وفي الواقع ر�سخت هذه الفكرة في قلب
ال�صبي بول�س وظ ّلت تعمل فيه ح ّتى حقّقها بعد كم �سنة :ذهب �إلى دير المخل�ص �سنة
ّ
 1897وتر ّهب فيه ،وارت�سم كاهنًا في  2ني�سان .1905
واقعي عن طريقة الأب ب�شارة في
هذه ال�شهادة البديعة يزيدها � ً
إي�ضاحا وق ّوة َمث ٌَل ّ
الم�سيحي وت�أثيرها البليغ في الم�ستمعين والفائدة العظيمة التي
�إلقاء �أحد درو�س التعليم
ّ
�أنتجتها (دعوة رهبان ّية كهنوت ّية ت�سوى كن ًزا ال يفنى)ّ ،
ت�شكل �أف�ضل مدخل للحديث في
هذا المو�ضوع الخطير.
لكن نظ ًرا �إلى تركيزنا على الأب ب�شارة �أبي مراد في هذا الباب ،ال ب ّد من تقديم
ثالث �إ�شارات:
الم�سيحي» ظ ّلت تالزمه ح ّتى بعد
�أو ًال� :إمتاز خادم اهلل بمح ّبة �شديدة للـ«تعليم
ّ
انتهائه من درا�سة الفل�سفة والالهوت؛ فقد ذكر م�ؤ ِّرخه وتلميذه الأب ق�سطنطين با�شا ،في
معر�ض كالمه ع ّما در�سه الأب ب�شارة وهو فتى في حوالي العا�شرة من عمره في مدر�سة
الرع ّية في زحلة« :وتع َّلم اي�ضً ا مخت�صر التعليم الم�سيحي برغبة بقيت را�سخة في نف�سه �إلى
ما بعد در�سه الالهوت االدبي والنظري والفل�سفة .فكان كثي ًرا ما يرغب الينا ونحن تالمذة
ان نتلو هذا التعليم على �سماعه في ّ
كل فر�صة منا�سبة» (المرجع ذاته� ،ص .)18
توجب علينا القول �إنّ الأب ب�شارة كان
ثانيًا� :إذا تح ّرينا مزي ًدا من الد ّقة في الكالم ّ
يدرك �أه ّم ّية التع ّلم عمو ًما ،وير ّكز على �ضرورة التن�شئة الم�سيح ّية عل ًما وعم ًال .ودليلنا
على هذا �أنّه ،على ب�ساطته وم�سكنته ،ما كاد ينتهي من بناء كني�سة لأبناء رعاياه الكثيرة في
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وادي بمحليه ،قرب دير القمر ،ح ّتى �أن�ش�أ بجوارها لجهة ال�شّ رق «مدر�سة لتعليم االوالد
ال�صغار مبادىء القراءة والكتابة والح�ساب والتعليم الم�سيحي قام بنفقتها .وكان يقوم
ب�أجرة المعلم� ،إلى �أن وقعت الحرب العامة ف�أقفلت المدر�سة .وبعد نهاية الحرب عاد
ففتحها على نفقته �إلى ان خرج من دير القمر وانتقل �إلى �صيدا �سنة  .1922وكان يوزّع
على االوالد بر�سم جوائز �صو ًرا و�صلبانًا وم�سابح عدا بع�ض الكتب .وما كان �أهالي
االوالد يعرفون بذلك وال من �أين ي�أتيه المال لذلك» (با�شا :المرجع ذاته� ،ص  .)97فما
�أعظم اقتدار رجال اهلل!
ثالثًا و�أخي ًرا :في ر�سالة بعث بها بول�س الخوري عازار� ،أحد المع ّلمين في مدر�سة
وادي ال ّدير هذه� ،إلى الأب با�شا ،عن طلب منه ،روى عن الأب ب�شارة ما يلي« :كان
حنونًا ج ًّدا نحو ال�صغار تالمذة المدر�سة وكان دائ ًما بعد الق ّدا�س ي�س�ألهم ا�سئلة بالتعليم
وخ�صو�صا بالتعليم الم�سيحي» (با�شا :المرجع
الم�سيحي ويو�صيني غالبًا باالجتهاد عليهم
ً
ذاته� ،ص .)260
الم�سيحي
نحن والتعليم
ّ
ل�سنا هنا في معر�ض التاريخ لأجل التاريخ ،بل نحن نرى في التاريخ مدر�سة حياة
تعلِّم مثائل وحقائق مبن ّية على وقائع ثابتة ال يُ ِغفل الإفادة منها �إ ّال ّ
كل جاهل �أحمق .وعليه
الم�سيحي لأوالدنا،
ننطلق م ّما ق ّدمنا في ال�صفحات ال�سابقة للتركيز على �ضرورة التعليم
ّ
والثقافة الدين ّية ل�شبيبتنا ،وا�ضعين ن�صب �أعيننا الأب ب�شارة مثا ًال لنا في هذا المجال.
ون�ضحي لأجلهم بال
نحب �أوالدنا ج ًّدا ّ
نحن في ال�شرق ال نزال ،الحمد هللّ ،
ح�ساب :نحرم �أنف�سنا عند ال�ضرورة ،ونتعب فوق الح ّد لنق ّدم لهم الغذاء الط ّيب واللبا�س
الح�سن ون�ؤ ّمن لهم من العلم �أف�ضله في �أرقى المدار�س والجامعات (و�أغالها طب ًعا) .وهذا
حق العلم �أ ّن واجبهم
�أمر حميد ،قد حمدنا ونحمد اهلل عليه .لكن على الأهل �أن يعلموا ّ
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أ�سا�سي الذي �سوف يحا�سبهم اهلل عليه هو �أن يربّوا �أوالدهم التربية الم�سيح ّية
الأ ّول وال ّ
هم ومع ّ
كل ال�سهر على �أخالقهم ،ه ّمهم قبل ّ
ال�صالحة ،وي�سهروا ّ
هم وفوق
كل ّ
كل ّ
هم �أن يو�صلوهم جمي ًعا �إلى ال�سماء .وال يمكنني �أن �أفهم كيف يجاهد � ٌ
ّ
أهل م�ؤمنون
كل ّ
لي�ستحقّوا ال�سعادة الأبديّة ورغ ًما عن ذلك يقفون مكتوفي الأيدي ال يح ّركون �ساكنًا وهم
أبدي ،ك�أ ّن
يرون �أبناءهم �أو بناتهم ،فلذات �أكبادهم ،ي�سلكون الطريق الم�ؤ ّدية �إلى ال�شقاء ال ّ
ِ
ير�ضيك �أيّتها الأ ّم الم�سيح ّية �أن تتن ّعمي
حب هذا و� ّأي منطق؟! هل
الأمر ال يعنيهم! � ّأي ٍ ّ
في ال�سماء فيما ابنتك تتع ّذب في جه ّنم �إلى الأبد؟ لأجل ّ
كل هذا ال ب ّد من االهتمام
الديني للنا�شئة ولل�شبيبة ،وال غنى عن ذلك.
ال�شديد بتوفير التعليم
الم�سيحي والتثقيف ّ
ّ
الم�سيحي ،و ْلي�صحبوهم �إلى ال�صلوات واالحتفاالت
ف ْلير�سل الأهل �أوالدهم �إلى التعليم
ّ
ي�شجعوهم على االن�ضمام �إلى الأخويّات والحركات الر�سول ّية؛ ليندفعوا في
الدين ّية ،و ْل ّ
فعل ّ
الخا�صة :ما دام �أغلب
كل هذا �إن لم يكن عن قناعة منهم فلأجل «م�صلحتهم» ّ
�أجيالنا الطالعة تن�ش�أ ،في زمن ال�سوء هذا ،وقد «طق �شُ ْر�ش الحياء» عندهم ،فال �شيء �سوى
أخالقي والمخ ِّدرات وعبادة
التديّن العميق ب�إمكانه �أن يقي البنات والأبناء �أخطار الفلتان ال ّ
ال�شيطان ،الخ ،...وي�ضمن للأهل كرامتهم و�شرفهم ور� ًأ�سا مرفو ًعا ،فال ت�سو ّد وجوههم
وال ي�سحقهم الخزي والعار...
على �أن «الم�صلحة» الحقيق ّية والمنطق يفر�ضان على الأهلِ ،
والدين �أو �أخوات
و�إخوة كبا ًرا� ،أن يبد�أوا ب�أنف�سهم ويق ّدموا لل�صغار وال�شباب المثَل الج ّذاب في ال�سعي �إلى
خ�صو�صا في هذا
�إحراز ثقافة م�سيح ّية ،عالوة على الممار�سة الدين ّية .فال فائدة تُرجى،
ً
المجال ،من �أقوال ال تقترن ب�أعمال� ،سواء �صدرت عن �أفراد العائلة �أو مع ّلمي المدر�سة.
وال � ّ
أنفك �أ�ستغرب كيف تنفق �أغلب عائالتنا ب�سخاء على الطعام واللبا�س والزينة و�ش ّتى
ديني� ،أو اال�شتراك بمج ّلة م�سيح ّية� ،أو اال�ستماع
�أنواع الت�سلية وال يخطر لها ببال �شراء كتاب ّ
�إلى �إذاعة دين ّية� ،أو م�شاهدة برامج �أو �أفالم تنع�ش الروح وتق ّرب من اهلل (�صوت المحبة،
تيلي لوميار .)...كما �أنّي �أ�ستهجن كيف يح ّدث بع�ض الكبار �صغا َرهم و�شبيبتهم عن
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ّ
كل �شيء :عن ال�سيا�سة واالقت�صاد والعادات االجتماعية والمغ ّنين والممثّلين ،الخ ...وال
يك ّلمونهم م ّرة في ال�شهر �أو ح ّتى في ال�سنة عن الم�سيح مخ ّل�صنا �أو مريم والدة الإله
إلهي �أو غير هذا من
الحنون �أو الق ّدي�سين �إخوتنا و�أمثلتنا �أو الكني�سة �أ ّمنا� ،أو الق ّدا�س ال ّ
وخ�صو�صا
الموا�ضيع الدين ّية! ...ل�ست من مح ّبذي المغاالة وال الإ�سهاب في هذا الباب،
ً
نحب؟!
مع المراهقين ،لكن هل يُعقَل �أن نُغْفل �إلى هذا الح ّد الحديث ع ّما وع ّمن ّ
الق�صة الواقع ّية التي َج َر ْت حوادثها في فْوا ُرن (فرن�سا) :زار
م�سك الختام هذه ّ
خوري الرع ّية �إحدى العائالت وقال لربّة البيت« :ما ِ
بالك ال تر�سلين لي ابنك بانتظام
الم�سيحي؟ �إنْ لم تفعلي لن يمكنني قبوله للتق ّدم �إلى القربانة الأولى» .فر ّدت
�إلى التعليم
ّ
الم�سيحي وال �إلى القربانة الأولى .ف�إ ّن ال�سنديانات
عليه المر�أة�« :إبني ال يحتاج �إلى التعليم
ّ
تكبر في الغابة دون �أن تحتاج �إلى الديانة»! فما كان من الكاهن �إ ّال �أن ح ّذرها بهذه الكلمة
ال�ساخرة« :كذلك العجول في اال�صطبل لي�ست بحاجة �إليها» .فلم تجد المر�أة ما تجيب به
�سوى ه ّز كتفيها .وكبر عجلها ال�صغير و�صار ثو ًرا .وبعد ع�شرين �سنة على الحوار الذي
ذكرنا �أعاله حكمت محكمة الجنايات بالإعدام على هذا االبن الثور ب�سبب �إقدامه على
خنق �أ ّمه لأنّها رف�ضت م ّده بالمال لي�سكر!!
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التعيينات والعناوين
االنتخابي ،بد�أت الهي�أة القانون ّية الجديدة باالجتماعات والمداوالت ،من �أجل التعيينات ،وفي نف�س الوقت ،قام الرئي�س العا ّم
بعد انتهاء �أعمال المجمع العا ّم
ّ
بجولة على الرهبان في الأديار والمراكز فتح ّدث معهم وا�ستمع �إليهم .وبعدها �صدرت التعيينات في الجل�سة رقم  ،2013/4بتاريخ  2013/8/19و الجل�سة رقم
 ،2013/5بتاريخ  .2013/8/22توزّع الآباء على ال�شكل التالي ،و�سنورد �أي�ضً ا عنوان ّ
كل منهم:
خلوي؛ �ص.ب� :.صندوق بريد)
(�إخت�صارات :ت :تلفون؛ ف :فاك�س؛ خّ :
تلفت �أمانة ال�س ّر انتباه جميع الإخوة الرهبان �إلى الأمور التالية:
ــ ّ
االلكتروني ،نرجو �إعالم �أمانة ال�س ّر به على البريد
الخلوي �أو البريد
كل خط�أ �أو نق�ص في العناوين� ،سواء في �صندوق البريد �أو �أرقام الهاتف الثابت �أو
ّ
ّ
إلكتروني للرهبان ّية هوwww.obslb.com :
يتم �إ�صالحه .ونعلمكم �أ ّن العنوان ال
االلكتروني ،secretariatobs@obslb.com :ح ّتى ّ
ّ
ّ
اال�سم	الوظيفة

لبنان

تلفون

الجنوب وال�شوف

إلكتروني
بريد �
ّ

دير المخ ّل�ص �ص.ب� 305 .صيدا ،تلفون ،07/975065 ،07/975064 :فاك�سwww.obslb.com 07/975066 :
ptonidib@gmail
خ 03/911229 :ت 07/975068 :ف07/975069 :
الأر�شمندريت �أنطوان ديب الرئي�س العا ّم
الأب مكاريو�س هيدمو�س �أمين ال�س ّر العا ّم ،والم�س�ؤول عن المكتبة والأر�شيف
makarioshaidamous@gmail.com
خ03/278741 :
والمخطوطات وعن المن�شورات المو�سيق ّية
الق ّيم العا ّم
frasaad@gmail.com
ت/ف 07/975398 :خ03/377734 :
الأب �أنطوان �سعد
ت/ف  07/975066 :خ 03/911209 :
رئي�س دير المخ ّل�ص	
الأب �سليمان جرجورة
70emayoe2004@hotmail.com
خ70/680372 :
م�ساعد الق ّيم العا ّم
الأب اليا�س مايو
charbelsalim08@gmail.com
خ76/751447 :
الأب �شربل را�شد	�أمين ال�س ّر الم�ساعد ومر�شد جوقة �شبيبة المخ ّل�ص
خ71/390806 :
متقاعد
الأب ح ّنا نخّ ول
ن�صورة� ،سامي داغر ،فايز فريجات ،متقاعدون.
الآباء :مي�شال ز ّمار ،بول�س ّ
samsarkis@hotmail.com
خ71/179494 :
الأب بطر�س (�سمير) �سركي�س بت�ص ّرف الرئي�س العا ّم

اال�سم	الوظيفة

الأب عبدو رعد
الأب ميخائيل حداد

تلفون

مدر�سة دير المخ ّل�ص ـ ـ جون
(�ص.ب� ٥٠٣ .صيدا ،ت ،٠٧/٩٧٥٠٧١ :ت/ف)07/٩٧٥٠٤٩ :
المدبّر الأول والنائب العا ّم ،ورئي�س الإكليريك ّية ال�صغرى
ومدر�سة دير المخ ّل�ص ،وكاهن رع ّية �س ّيدة االنتقال في جون خ03/665012 :
م�ساعد في الإكليريك ّية ال�صغرى وفي مدر�سة دير المخ ّل�ص،
خ71/874436 :
وكاهن رع ّية �س ّيدة االنتقال المحتقرة
دير ال�س ّيدة
(�ص.ب� 503 .صيدا ،ت)07/975570 ،07/975070 :
خ٠٣/٢٩٢٥٩٠ :
المدبّر الثاني ومع ّلم االبتداء

الأب نبيل واكيم
المبتدئون� :سليمان ك�شا�شة ،وروني حدّاد ،وجورج عنتر
الطالب ّية :الأب �أنطوان ّ
لطوف والإخوة �إيل ّيا دوره وعامر ديب و�شربل يو�سف

الأب �شارل �شامية

ديرا المالك ميخائيل ـ ع ّميق
(ت/ف)٠٥/٣٤٠١٦٠ ،٠٥/٢٨٠١٦٠ :
رئي�س دير المالك ميخائيل ،وكاهن رع ّيتي ع ّميق وكفرقطرة خ03/213816 :

الأب جورج ميما�سي

النبي اليا�س ـ ـ ر�شم ّيا
ديرا ّ
خ03/626694 :
النبي اليا�س وكاهن رعايا ر�شم ّيا وب�س ّرين
رئي�س دير ّ

الأب جوزيف واكيم

المدبّر الرابع ورئي�س الدير

دير القدّي�س جاورجيو�س ـ ـ المزيرعة (كفرحونة)
(ت/ف)07/٨٢٠٠٥٧ :
خ  03/631628 :خ71/336131 :

إلكتروني
بريد �
ّ

abdoraad@yahoo.com
justchaos8@hotmail.com

fr_nabilwakim@hotmail.com

charlchamie@hotmail.com

تلفون
اال�سم	الوظيفة
دار العناية ـ ـ ال�صالح ّية
(�ص.ب� ١٧ .صيدا ،ت ،٠٧/٧٢٥١٠٤ ،٠٧/٧٢٠٤٢٠ :ف)07/٧٢٢٥٠٩ :
خ٠٣/٤٦٥٣٥٣ :
مدير الدار
الأب نقوال ال�صغبيني
نائب مدير الدار  ،وم�س�ؤول عن المدر�سة المهن ّية ،وكاهن
الأب حبيب خلف
خ٧٠/٩٨٠٧٧٦ :
والنبي �إبراهيم ــ جن�سنايا
رع ّيتَي ميالد ال�س ّيدة ــ القريّةّ ،
الر�سولي ،وكاهن رع ّية �أنان خ٧١/٩٦٦٢٩٢ :
وكيل الدار ،وم�س�ؤول عن العمل
الأب جيلبير وردة
ّ
م�ساعد في الدار ومر�شد للإكليريك ّية الكبرى ــ جعيتا
الأب مي�شال فرحات
خ٧٦/٣٢١٨٥٥ :
واالبتداء ــ دير ال�س ّيدة
خ٠٣/٢٤٢٠٥٥ :
متقاعد في م�أوى مار اليا�س عبرا
الأب �سمعان ن�صر

الأب نعمان قزحيا

رع ّية مار اليا�س ـ ـ دير القمر
(ت/ف)0٥/505010 :
أ�سقفي في الجبل ورئي�س دير مار اليا�س ،وكاهن
النائب ال ّ
رعايا دير القمر� ،سرجبال ،وادي بنحليه ،بنويتي والودايا خ٧١/٠٦٠٣٥٥ :

إلكتروني
بريد �
ّ
nisagh1@hotmail.com
khalafha@hotmail.com

pandalaimon84@hotmail.com

fathernaaman@gmail.com

البقاع

الأب عبداهلل الحمد ّية
الأب نبيه �صافي
الأب �سالم فرح

دير القدّي�سة تقال ـ ـ عين الجوزة (�صغبين)
(ت ،08/670260 :ف)0٨/670015 :
خ٧٦/٦٩٨٦٠١ :
رئي�س الدير
الغربي ،وكاهن رع ّية باب مارع خ٠٣/٣٧٥٢٠٠ :
أ�سقفي في البقاع ّ
نائب � ّ
خ٧٠/٧٤٧٢٢٧ :
م�ساعد رئي�س الدير

الأب عبداهلل عا�صي

مدر�سة ورع ّية القدّي�س يو�سف ـ حو�ش الأمراء (زحلة)
الرع ّية :ت ،08/818298 :المدر�سة :ت ،08/810117 :ف08/818298 :
رئي�س مدر�سة مار يو�سف حو�ش الأمراء وكاهن الرع ّية خ٠٣/٦٠٠٦٩٩ :

frpaulbso@gmail.com

nabihsafi@hotmail.com

saloumf@hotmail.com

aboudy29@hotmail.com

تلفون

اال�سم	الوظيفة

دير مار اليا�س المخ ّل�ص ّية
(زحلة ـ ت)0٨/820718 :
رئي�س دير مار اليا�س المخل�ص ّية وكاهن رع ّيتي مار اليا�س
الأب ن�ضال جبلي
ّ
�صي للتن�شئة ال ّالهوت ّية خ٧٠/١٥٣٥٧٤ :
ل
المخ
المعهد
ومدير
تقال،
ّي�سة
د
والق
ّ
كاهن م�ساعد في الدير وفي رع ّيتي مار اليا�س والقدّي�سة تقال خ٧٠/٢٣١٩٧٩ :
الأب ح ّنا كنعان
خ٠٣/١٩٢٢٥٢ :
الأب و�سيم المر	�أمين �س ّر في مطران ّية الفرزل وزحلة والبقاع

إلكتروني
بريد �
ّ

jabalynidal_444@hotmail.com
aboul7in@hotmail.com

bounawassim@hotmail.com

دار ال�صداقة ـ زحلة
�ص.ب 248 .زحلة ،ت ،08/805997 ،08/806060 :ف08/806385 :
قرية ال�صداقة :ت 08/812955 :مهن ّية الفرزل :ت ،08/950474 :ف08/950475 :
info@fdamitie.org

الأب جورج ا�سكندر
الأب فادي البركيل

www.fdamitie.org,

الموحدة
مدير الدار ،ورئي�س المحكمة االبتدائ ّية ّ
خ٠٣/٥٧٢٣٦٧ :
للروم الملك ّيين الكاثوليك في لبنان
كاهن رع ّيتَي القدّي�س يوحنّا المعمدان ــ حو�ش الزراعنة،
خ ٠٣/٩٤٠٣٧٩ :ت/ف٠٨/٨٠٢٤٦٠ :
والقدّي�س جاورجيو�س ــ المع ّلقة

abounag@hotmail.com
fadyalmaalouly@hotmail.com

الأب جوزيف ال�صغبيني

كاهن الرع ّية

رع ّية الفرزل
خ٠٣/٣٥٩٩١١ :

j.saghbini@melkite.ps

الأب فادي الفحل

كاهن الرع ّية

رع ّية ال�س ّيدة ـ ـ �أبلح
خ٠٣/٤٣٨٥٢٢ :

fadyfahel@hotmail.com

الأب �إيليان �أبو �شعر

رع ّية المالك ميخائيل ـ ـ جديتا
الق ّيم في مطران ّية الفرزل وزحلة والبقاع ،وكاهن رع ّيتَي
الغربي) خ٠٣/٤٧٠٦٥٠ :
المالك ميخائيل ــ جديتا وال�س ّيدة ــ ع ّميق (البقاع ّ

elianour@hotmail.com

اال�سم	الوظيفة
الأب طالل تعلب

كاهن مقام �س ّيدة زحلة والبقاع

الأب اليا�س كويتر

كاهن متقاعد

تلفون
مقام �سيدة زحلة والبقاع
خ٠٣/٠٣٤٣٤٩ :

إلكتروني
بريد �
ّ
p-talal@hotmail.com

م�أوى دار ال�سعادة ـ ـ ك�سارة
(ت 08/506827 :ـ ت)0٨/506828 :

الأب جوزيف جبور

بيروت وجبل لبنان وك�سروان
الإكليريك ّية الكبرى «بيت الأب ب�شارة �أبو مراد» ـ جعيتا
(�ص.ب 520 .ذوق مكايل ،ت 237345 :ـ  ،09/6ف)٠٩/237347 :
المدبّر الثالث ،ورئي�س الإكليريك ّية الكبرى ،ونائب المرافع
خ٧١/٥٥٢١٠٦ :
عن دعوى تطويب الأب المك ّرم ب�شارة �أبو مراد
كاهن م�ساعد في الإكليريك ّية وم�س�ؤول عن معهد الإيقونات خ٧١/٥١٣٢٩٨ :

الأب نداء �إبراهيم
الإخوة :ثيودور�س ّ
زخور،
ورامي حجار ،و�أغابيو�س نخلة
الأب اليا�س �صليبا

كاهن رع ّية ال�صليب

الأب يو�سف ن�صر

رئي�س المدر�سة

الأب جان فرج

كاهن الرع ّية

jo_jabbour@hotmail.com

nidaaibrahim_1@hotmail.com

يتابعون درو�سهم في الفل�سفة وال ّالهوت في جامعة الروح القد�س ــ الك�سليك.
كني�سة ال�صليب المقدّ�س ـ ـ جعيتا
خ ٠٣/٤٨٠٧٠٦ :
مدر�سة �سان �سوفور ـ جعيتا
(ت233974 :ـ ـ  ،09/5فwww.cssvj.edu.lb )٠٩/236041 :
خ٠٣/٧٦٧٧١٤ :
كني�سة �س ّيدة االنتقال في و�سط بيروت
خ ٠٣/١٣١٨١١ :ت٠١/٩٧٠٧٥١ :

eliasaliba@hotmail.com

p.youssefnasr@hotmail.com

jdaraj@aol.com

اال�سم	الوظيفة
الأب �أنطون ق�سطنطين

تلفون

البطريركي في عين تراز (ت)٠٥/280042 :
المق ّر
ّ
خ٠٣/٧٥٤٢٨٢ :
البطريركي وكاهن رع ّية حبرمون
رئي�س دير عين تراز
ّ

إلكتروني
بريد �
ّ
tony_constantin@hotmail.com

�ســور ّيـا

الأب توفيق عيد

الأب يو�سف الجين
الأب جورج ع ّبود
الأب طوني �أبو ع ّراج

ال�صيفي) ـ ـ دم�شق
الوكالة المخ ّل�ص ّية (مركز �أفتيميو�س
ّ
باب توما ـ ـ الق�صبة  ،39ت11/5417607 :
كاهن رع ّية القدّي�س جاورجيو�س،
وم�س�ؤول عن دير القدّي�سين �سركي�س وباخو�س ــ معلوال	 خ ٣٠٦٣٠٣ :ــ ٠٠٩٦٣/٩٤٤

ptoufice@hotmail.com

الق�صاع (دم�شق)
رع ّية القدّي�س كير ّل�س ـ ّ
الق�صاع ـ دم�شق ،ت ،11/4475462 ،11/4448552 :فkyrillos@net.sy ،11/4441667 :
�ص.بّ 22459 .
jlajin@yahoo.de
خ ٣٩٩٣١٩ :ــ ٠٠٩٦٣/٩٨٨
الرهباني
كاهن الرع ّية والم�س�ؤول
ّ
gergesabud@yahoo.com
خ ٣٣٣٥٩٧ :ــ ٠٠٩٦٣/٩٣٣
كاهن م�ساعد
tarraj@hotmail.com, tsaidarraj@yahoo.com
خ ٥٢٧٢٢٧ :ــ ٠٠٩٦٣/٩٣٣
كاهن م�ساعد

الأرا�ضـي المـقدّ�سـة

النبي اليا�س ـ حيفا (عين دور  32حيفا ،ت/ف))00972( 04/8523012 :
رع ّية ّ
الرهباني في الأرا�ضي المقدّ�سة وكاهن الرع ّية خ٠٠٩٧٢/٥٤٧٨٨٠٥٩٠ :
الأب �أغابيو�س �أبو �سعدى الم�س�ؤول
ّ
خ٠٠٩٧٢/٥٤٤٨٨٠٦٠١ :
كاهن في رع ّية مار اليا�س
الأب �شارل ديب
خ٠٠٩٧٢/٥٤٤٤٦٩٧٣٣ :
كاهن م�ساعد م�ؤ ّقتًا
الأب موفق �أرملي
خ٧١/٧٢٠٣١١ :
كاهن في رع َّية مار اليا�س
الأب عماد الحاج

الأب �سهيل فاخوري

رع ّية بيت �ساحور
�ص.ب 210 :.بيت �ساحور ،ت)00972( 2/6472505 ،)00972( 2/2772505 :
خ)٠٠٩٧٢( ٢/٢٧٧٢٥٠٥ :
كاهن الرع ّية

abouna.agapios@yahoo.com

chdb90@hotmail.com

fatherarmali@hotmail.com

imadelhage77@hotmail.com

souhailf75@hotmail.com

اال�سم	الوظيفة

إلكتروني
بريد �
ّ

تلفون
رع ّية يافا
خ٠٠٩٧٢/٥٤٤٣٨٠٣٠٢ :

الأب �أنطونيو�س (كريم) خوري كاهن الرع ّية

frkarim70@gmail.com, fr-karim70@hotmail.com

رع ّية �سيدة الب�شارة ـ رام اهلل
		
الأب جوليو عبداهلل بروني ّال كاهن الرع ّية

abunajuliu@gmail.com

�إيطـاليـا

عنوان :الوكالة المخ ّل�ص ّية ـ روما

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

الأب �سليمان �أبو زيد

الر�سولي،
الكر�سي
وكيل الرهبان ّية لدى
ّ
ّ
والمرافع عن دعوى الأب المك ّرم ب�شارة �أبو مراد

procura@alice.it

خ ٢٩٧٢ :ــ  ٧٧٧ــ ٠٠٣٩/٣٣٩

كني�سة �سانتا مار ّيا �إن كوزمدين ـ روما

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

الر�سولي،
الكر�سي
الأر�شمندريت مطانيو�س حدّاد المعتمد البطريركي لدى
ّ
ّ
وكاهن كني�سة �سانتا ماريّا �إن كوزمدين

خ ٩٧٢١ :ــ  ٧٧٤ــ ٠٠٣٩/٣٣٤

santamariaincosmedin@gmail.com

بلجيكا

الذهبي الفم
رعية القدّي�س يوحنا
ّ

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

الأب ميالد الجاوي�ش

الذهبي الفم
كاهن رع ّية القدّي�س يوحنّا ّ
ويتابع �أطروحة الدكتوراه في جامعة لوفان النوف

ت/ف ٦٤٠٥٢٧٢ :ــ  ٢ــ ٠٠٣٢

mjawich@hotmail.com

تلفون

اال�سم	الوظيفة

كندا

إلكتروني
بريد �
ّ

ّي�سين بطر�س وبول�س ـ �أوتاوا
رع ّية القد َ

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

الأب مكاريو�س وهبي
الأب �إبراهيم الحدّاد

الرهباني في كندا،
أ�سقفي والرئي�س
ّ
النائب ال ّ
ّي�سين بطر�س وبول�س
د
الق
وكاهن رع ّية َ
كاهن م�ساعد في رع ّية القدّي�سيَن بطر�س وبول�س

خ ٦٩١٦٠٦١ :ــ  ٥١٤ــ ٠٠١
خ ٢٥٢٩٣٣٣ :ــ  ٦١٣ــ ٠٠١

makariosw@hotmail.com

ib_haddad@hotmail.com

رع َّية المخ ّل�ص ـ ـ مونتريال

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

عنوان مكاتب الرع ّية
الأب ربيع �أبو زغيب
الأب مي�شال �سيدة
الأب مروان قردوح
الأب برنار با�سط
الأب �أنطون �سمعان

		
Boul. De l'Acadie, Montréal, Québec H4N 2S1 10025
Tel: (001)-514-288-7753, Fax: (001)-514-332-1032 - Paroisse.saint.sauveur@bellnet.ca

كاهن رع ّية المخ ّل�ص في مونتريال
متقاعد
ّ
كاهن م�ساعد في رع ّية المخل�ص	
كاهن رع ّية الفال
كاهن رع ّية �س ّيدة الب�شارة ،وي�ست �أيالند والق ّيم في كندا

خ ٣٥٨٣١٣٢ :ــ  ٥١٤ــ ٠٠١
خ ٦٦٨٧٩٥٩ :ــ  ٥١٤ــ ٠٠١
خ ٦٠٠٦٩٠٢ :ــ  ٦٦١ــ ٠٠١
خ ٧٤٦٢١١٠ :ــ  ٥١٤ــ ٠٠١
خ ٩٦٩٦٥٥٩ :ــ  ٥١٤ــ ٠٠١

bounarabih@hotmail.com
mkardouh@yahoo.com

bernarbasset@hotmail.com

antoun_semaan@yahoo.com

الواليات الم ّتحدة الأميريك ّية

�إكليريك ّية القدّي�س با�سيليو�س ـ ميثون

Saint Basil Seminary, 30 East ST Methuen, MA 01844
Tel: (001)-978-683-2471, (001)-978-682-1963, Fax: (001)-978-794-3452

الأب فار�س خليفات

أميركي،
الم�ست�شار الأ ّول في الإقليم ال ّ
ورئي�س دير القدّي�س با�سيليو�س في ميثون

خ ٩٠٥٩٠٦٥ :ــ  ٩٧٨ــ ٠٠١

fatherfares@hotmail.com

تلفون
اال�سم	الوظيفة
خ ٨٣٥٦٦٧٢ :ــ  ٩٧٨ــ ٠٠١
أميركي
الأب مارتن حياة
الم�ست�شار الثاني في الإقليم ال ّ
خ ٣٥٣٠١٥٦ :ــ  ٥٠٨ــ ٠٠١
أميركي
الأب كليمان يو�سف
الق ّيم في الإقليم ال ّ
خ ٨٦١٩٧٣٧ :ــ  ٣٥٢ــ ٠٠١
متقاعد
الأب جان جدع
خ ٨٨٥٦٨٤٠ :ــ  ٩٧٨ــ ٠٠١
متقاعد
الأب جوزيف توما�س
		
م�س�ؤول عن ن�شاطات ال�شبيبة في مركز الريا�ضات
الأب الري تومينيللي

إلكتروني
بريد �
ّ

Stbasil@comcast.net

fr.clement.bso@gmail.com
Notalways15@yahoo.com
irenaiosbso2002@cs.com
stbasil@ziplink.net

رع ّية القدّي�س نيقوال�س ـ ديل راي

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

بطريركي لأبر�ش ّية المك�سيك،
الإك�سرخو�س غبريال غ ّنوم	�إك�سرخو�س
ّ
وكاهن رع ّية القدّي�س نيقوالو�س

خ ٧٩٤٥٧١٦ :ــ  ٣٠٥ــ ٠٠١

melkite126@gmail.com

رعية القدّي�س با�سيليو�س الكبير ـ رود ايلند

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

الأب عماد بركة

كاهن م�ساعد في رع ّية القدّي�س با�سيليو�س الكبير

خ ٧٧١٦٦٣٣ :ــ  ٦١٧ــ ٠٠١

imabarak@hotmail.com

رع ّية القدّي�س يو�سف ـ �أكرن

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

الأب �أوجين ميت�شيل

كاهن رع ّية القدّي�س يو�سف

خ ٨٨٠٨٣١٤ :ــ  ٣٣٠ــ ٠٠١

pastor@stjosephakron.org

النبي اليا�س ـ كليفالند (�أوهايو)
رع ّية ّ

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

الأب نعيم خليل

النبي اليا�س
كاهن رع ّية ّ

خ ٢٩٩٣٨٩٧ :ــ  ٢١٦ــ ٠٠١

nnkhalil@hotmail.com

تلفون

اال�سم	الوظيفة

إلكتروني
بريد �
ّ

رع ّية العذراء مريم ـ بروكلين (نيويورك)

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

إقليمي وكاهن رع ّية العذراء مريم ــ بروكلين
الأب �أنطوان رزق
الرئي�س ال ّ
ق�ضائي
الأب جرا�سيمو�س مورفي نائب ّ

خ ٦٥٨٦٠٧٧ :ــ  ٣٤٧ــ ٠٠١

Fr_antoine@hotmail.com

Gmurphy7@tampabay.rr.com
6458 Tapestry Circle, Spring Hill, FL 34606, Tel: 001-352-683-7637

�أ�سـتراليـا
الأب لورن�سيو�س أ� ّيوب

متقاعد

4/36 Hampstead Rd, Highgates Hill QLD 4101, Tel: 0061- 7-3255-3160

البرازيل

alphonsesabbagh@gmail.com
		
كاهن متقاعد
الأب �ألفون�س �ص ّباغ
Parroquia Sao Basilio, Rua Republica do Libanon 17, Cep 20.061-030 Rio de Janiero
Tel: 0055-21-22221762
		

عناوين البطريرك والأ�ساقفة المخل�ص ّيين

بطريرك ّية الروم الملك ّيين الكاثوليك
ت ،٠٤/٥٢٥٦٥٥ ،٠٤/٥٢٥٣٠١ ،٠٤/٤١٣١١١ :ف٠٤/٤١٨١١٣ :

www.pgc-lb.org

gcp@pgc-lb.org,

الربوة� :ص.ب ٧٠٠٧١ .الربوة ـ �أنطليا�س
خ٠٣/٦٣٨٧٥٦ :
البطريرك غريغوريو�س الثالث
دم�شق� :ص.ب 22249 .حارة الزيتون ،دم�شق ،ت ،11/9820 ،11/5441030 ،11/5414531 ،11/5446529 :ف 5418966 :ـ  11ــpat.melk@scs-net.org 	11/54499300 ،00963
القد�س� :ص.ب 91141-14130 .باب الخليل القد�س ،ت02/6271969 ،02/6271968 ،)00972( 02/6282023 :
القاهرة� :شارع الظاهر كود  11271القاهرة  -جمهورية م�صر العرب ّية ت ،02/5904697، )02( 02/5905790 :ف)02( 02/5935398 :

تلفون

اال�سم	الوظيفة

إلكتروني
بريد �
ّ

مطران ّية �صيدا ودير القمر للروم الملك ّيين الكاثوليك ـ �صيدا

المطران �إيلي ب�شارة حدّاد راعي الأبر�ش ّية
�ص.ب� 247 .صيدا ،ت ،07/734905 ،07/720100 :ف،03/386950 ،07/722055 :
المطران ع�صام يوحنا دروي�ش راعي الأبر�ش ّية
المطران �أندره حدّاد	�أ�سقف متقاعد

خ٠٣/٢٩٨٨٨٤ :

www.melkitesaida.blogspot.com

مجدليون،07/735290 :

مطران ّية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملك ّيين الكاثوليك ـ زحلة

خ٧٦/٩٩٩٦٦٦ :
خ ٠٣/٧٤٦٧٠٠ :ت/ف٠٨/٨٠٣٠٤٥ :

		
�ص.ب 123 .زحلة ،ت ،08/804555 ،08/800333 ،08/820540 :ف08/822406 :
مطران ّية الروم الملك ّيين الكاثوليك ـ مونتريال

mhaddad.saida@hotmail.com

issam994@gmail.com 76/999666

www.catholiczahle.org

info@catholiczahle.org,

bishop@melkitecanada.org
Address: 34 Maplewoo
Outremont, H2V 2M1
Tel: 001-514-272-6430, Fax: 001-514- 272-2341
Email: eparchie.st-sauveur@bellnet.ca

�سيادة المطران �إبراهيم �إبراهيم راعي الأبر�ش ّية

خ ٨١٢٦١٦١ :ــ  ٥١٤ــ ٠٠١

�سيادة المطران جان ـ عادل �إيل ّيا متقاعد

bpjohn3@aol.com
خ ٢٩٠٧٣١٥ :ــ  ٦١٧ــ ٠٠١
Address: 30 East ST Methuen, MA 01844 USA
Tel: 001-978-683-2471

�أخ��������ب��������ار ره����ب����ان���� َّي����ة

♱ الر�سامة الكهنوت َّية لل�شّ ما�س ميخائيل ح ّداد
الأحد  2حزيران  ،2013كان دير المخ ّل�ص على موعد مع فرحة والدة كاهن
�صي جديد ،هو ال�ش ّما�س ميخائيل ح ّداد ،من الق ّبة (طرابل�س) ،وت ّمت الر�سامة في
مخ ّل ّ
كني�سة العامر بو�ضع يد �سيادة المطران �إيلي ب�شارة الح ّداد .ح�ضر االحتفال جمع من �أبناء
توجه الجميع الى باحة المدر�سة لتق ّبل التهاني
الرهبان ّية و�أهل المرت�سم .بعد الر�سامة ّ
وتناول الكوكتيل.
♱ زيارة الأب العا ّم �إلى بلدته القرية
بعد انتخابه ،قام الرئي�س العا ّم ،بعد ظهر الأحد في  28ت ّموز  ،2013بزيارة �إلى
م�سقط ر�أ�سه بلدة القريّة في منطقة �صيدا ،برفقة الآباء المدبّرين عبدو رعد ونبيل واكيم
وجوزيف ج ّبور ،بالإ�ضافة �إلى رئي�س دير المخ ّل�ص الأب �سليمان جرجورة وعدد من
الرهبان .وكان في ا�ستقباله �أهل البلدة والجوار ،على ر�أ�سهم الأب حبيب خلف كاهن
رع ّية كني�سة ال�س ّيدة والأب بيار ج ّبور كاهن رع ّية مار جرج�س المارون ّية .في الطريق
المرحبة .وفي كني�سة البلدة احتفل الأب العا ّم بالذبيحة
ُرفعت �أقوا�س الن�صر واليافطات ّ
الإله ّية ،محا ًطا بجمهور الآباء ،بح�ضور المون�سنيور اليا�س الأ�سمر ممثِّ ًال �سيادة المطران
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اليا�س ّن�صار ،والنائب مي�شال مو�سى ،والمحافظ نقوال �أبو �ضاهر ،ورئي�س البلديّة مارون
ديب �شقيق الأب العا ّم ،وعدد من ر�ؤ�ساء البلديّات والمخاتير ،بالإ�ضافة �إلى �شخ�ص ّيات
�أخرى .بعد الإنجيل �ألقى الأب حبيب كلمة من القلب ع ّبر فيها عن م�شاعره البنويّة نحو
الأب العا ّم ،الذي احت�ضنه كابن في دار العناية ،وق ّدمه كع ّراب في الكهنوت ،كما ق ّدم
ال�شخ�صي وبا�سم جميع �أبناء البلدة والجوار �أح ّر التهاني للرئي�س العا ّم الجديد،
با�سمه
ّ
متم ّنيًا �أن ت�ستم َّر الرهبان ّي ُة في ِ
خدمة هذه البلدة التي �أعطت في الع�صر الجديد ثالث َة كهنة
للرهبان ّية المخ ّل�ص ّية وهم :الأب �سليمان جرجورة والأب �أنطوان ديب والأب �شارل ديب.
ّثم �ألقى الأب العا ّم كلمة من القلب ،وقال� :إخوتي و�أخواتي بالم�سيح ،اليوم
ن�ص ّلي لن�شكر ونحتفل م ًعا.
�أ�ص ّلي اليوم لأ�شكر المخ ّل�ص على كرمه وجوده بوجودكم في هذه الأر�ض
الخ ّيرة والمعطاء.
�أ�ص ّلي اليوم معكم ولأجلكم لنقول لل�س ّيدة العذراء التي كبرنا وترعرعنا في
كنفها� ،إنّ تلك «النَعم» التي قالتها منذ �ألفي �سنة ،تتج ّلى اليوم بمح ّبة ّ
كل واحد منكم لها
ويتحقّق قولها «فها منذ الآن تط ّوبني جميع الأجيال».
�أ�ص ّلي اليوم و�أ�شكر المخ ّل�ص لأنّه �أرادنا �أن نكون في هذه الأر�ض وفي هذه البلدة
القريّة وفي هذه المنطقة بالتحديد لنكون �شهو ًدا له في مجتمعنا وبيئتنا.
�أ�ص ّلي اليوم معكم على ن ّية �آبائنا و�أجدادنا الذين �سبقونا �إلى الحياة الأبديّة ،فهم
الذين زرعوا في قلوبنا �شعلة الإيمان ،وهم كانوا خير �شهود للم�سيح ،فمن �شهادتهم
ومن م�سيرتهم نحن نكمل الطريق.
�أ�ص ّلي اليوم لأجل عائلتي الرهبان ّية التي ،منذ ثالثماية وثالثين �سنة ،تخدم اهلل
والكني�سة والمجتمع والتي اليوم �أحمل م�شعلها كي تكون �شاهدة ح ّية لل�س ّيد الم�سيح.
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الم�سيح
�أ�ص ّلي اليوم لأجل عائلتي� ،أذكر بالتحديد المرحوم والدي الذي و�ضع
َ
كل يوم وتحمل ّ
حجر زاوية هذه العائلة� ،أ�ص ّلي لأجل �أ ّمي التي تحملني في �صالتها ّ
كل
�أفراد عائلتها كبا ًرا و�صغا ًرا وت�س ّلمهم لل�س ّيدة العذراء.
�أ�ص ّلي لأجل �إخوتي و�أخواتي وعائالتهم الذين بحياتهم يعطون �شهادة ح ّية عن
العائلة الم�سيح ّية.
�أ�ص ّلي لأجل ّ
كل واحد منكم كي يعطيكم اهلل غزير بركاته ونعمه.
�أ�ص ّلي لأجل هذه المنطقة التي عانت ما عانت عبر التاريخ والع�صور وبقيت
م�شع ًال م�ضيئًا في هذا ال�شرق المتق ّلب.
عند دخولي اليوم �إلى ال�ضيعة �ساورني �شعور مزدوج:
 ١ــ �شعور الفرح واالفتخار واالنتماء ،و�شعور الم�س�ؤول ّية وال�صليب .ف�شعور
طبيعي �إذ �إنّي من هذه الأر�ض ومن هذا المجتمع الذي ُولدت وتربّيت
االنتماء هو ّ

وترعرعت ولعبت فيه ،وال تزال ت�شهد �ساحة ال�س ّيدة على لعب الكرة الطائرة ،ولعبة
الغ ّمي�ضة ،فنحن �أبناء ال�س ّيدة ومن كان للعذراء عب ًدا لن يدركه الهالك �أب ًدا.
�أفتخر بكم جمي ًعا� ،أفتخر بال�شهادة الح ّية للم�سيح في هذا المجتمع وفي هذه
المنطقة ،ف�أنتم وبالرغم من ّ
كل ال�صعاب حافظتم ال بل ط ّورتم وجودكم ب�إيمانكم �أ ّو ًال
وبوحدتكم ثانيًا وبانفتاحكم ثالثًا.
�أما ب�إيمانكم ،ف�إ ّن القريّة وعين الدلب وجن�سنايا �أعطت رهبانًا وكهنة يعملون في
الرب ،فلوال هذه الأر�ض الط ّيبة لما كانت هناك ثمار مباركة.
حقل ّ
ــ كهنة القريّة :الأب �سليمان جرجورة� ،شارل ديب ،طوني �شلهوب ،جورج �أبو
جري�ش ،جوزيف �أبو زيد ،طوني عيد.
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ــ جن�سنايا :المطران �إبراهيم �إبراهيم ،والأبوين نقوال وجوزيف ال�صغبيني.
ــ عين الدلب� :سمير نهرا ،قزح ّيا �شلهوب ،فادي جبور ،فادي �سميا.
واليوم �أطلب منكم ومن ال�شباب وال�شابّات �أن ال يخافوا من التق ّدم �إلى الحياة
الرهبان ّية والكهنوت ّية ف�إنّ �أقد�س و�أجمل �شيء نقوم به هو �أن نك ّر�س ذواتنا لمن �أوجدنا
وخلقنا.
موحدة ،وال تزال قرانا
�أ ّما وحدتكم ،فهي مثال يحتذى به .فال تزال عائالتنا ّ
موحدة ،فباالتّحاد الق ّوة� .أما قال ال�س ّيد الم�سيح في �صالته للآب« :يا �أبتاه �أ�ص ّلي لأجلهم
ّ
كي يكونوا واح ًدا كما نحن واحد» .فوحدتنا نابعة من �إيماننا و�صخرة وحدتنا هي
الم�سيح.
�أ ّما انفتاحكم ،فنحن في منطقة تعي�ش فيها عائالت لبنان ّية من معتقدات متن ّوعة
ونرى �أنّ دورنا وانفتاحنا عليهم هو دور جامع ،دور مو ِّحد ،دور ن�شهد من خالله لهويّتنا
ب�أنّ الآخر مهما اختلف ع ّنا فهو �أخ لنا في الإن�سان ّية وهو مخلوق على �صورة اهلل كمثاله.
�أ ّما ال�شعور الثاني هو ال�شعور بالم�س�ؤول ّية.
�إنّ فرحتكم وا�ستقبالكم ومح ّبتكم هي م�س�ؤول ّية كبيرة ملقاة على عاتقي ،لأ ّن
هذه الفرحة هي نتيجة انتظارات ورجاء بغد جديد ي�شعركم بالأمان والطم�أنينة ،في
ظروف �صعبة وبع�ض الأحيان مظلمة .ما �أقدر �أن �أقوله لكم هو �أنّني ،مع الرهبان ّية
المخ ّل�ص ّية ،لن ن�ألو جه ًدا لإنعا�ش هذه المنطقة .وتثبيت �أبنائها في �إيمانهم وفي �أر�ضهم،
لخلق فر�ص حياة كريمة لهم.
فمن هذه الم�س�ؤول ّية ومن �إيماننا الرا�سخ باهلل� ،ست�ضع الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية ّ
كل
مق ّدراتها في خدمتكم وخدمة �أبنائكم ،من الناحية الروح ّية �أ ّو ًال والفكريّة ثانيًا واالقت�صاديّة
ثالثًا.
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�أ ّما من الناحية الروح ّية ،ف�إ ّن الآباء المخ ّل�ص ّيين �سيكملون الطريق والنهج
الر�سولي كما انتهجه الأب ب�شارة �أبو مراد في �صيدا وقراها ،وكما
�صي في عملهم
ّ
المخ ّل ّ
ّ
خطه لنا المث ّلث الرحمة المطران �سليم غزال الذي ال تزال ب�صماته وكلماته ح ّية فينا.
ف�إ ّن الرعايا التي نخدم فيها والمعهودة �إلينا ،مع دار العناية ل�ؤل�ؤة هذه المنطقة
ودير المخ ّل�ص (الأكمة الن ّيرة) ودير ال�س ّيدة والمدر�سة المخ ّل�صية ودير المزيرعة �ستكون
مق�ص ًدا ّ
لكل من يريد �أن يروي ظم�أه بواحة روح ّية في �صحراء هذه الحياة .ف�إنّ جميع
مراكزنا �ستكون خل ّية �صالة وخل ّية عمل دائم ولقاء دائم ل�شيوخنا لعائالتنا ل�شبابنا
و�شابّاتنا ولأطفالنا.
�أ ّما من الناحية الفكر ّية والثقاف ّية ،ف�إ ّن المجمع العا ّم قد �أخذ تو�صية ب�أن
البيزنطي والمو�سيقى البيزنط ّية وفروع �أخرى تلبية
الفن
ت�ؤ� ِّس�س الرهبان ّية معاهد في ّ
ّ
الفكري في هذه
لحاجات المنطقة .هذا يعني �أنّ الرهبان ّية ما�ضية قُد ًما في تطوير العمل
ّ
المنطقة بالذات لتكون في خدمة �شبابنا و�شابّاتنا وتطوير مجتمعنا فكريًّا وثقافيًّا
واقت�صاديًّا.
�أ ّما من الناحية االقت�صاد ّية ،ف�إ ّن الرهبان ّية �ست�سخّ ر طاقتها وممتلكاتها وت�س ّهل
�إعطاء الأرا�ضي ال�ستثمارها واال�ستفادة منها ّ
لكل �أبناء منطقتنا لتثبيتهم في �أر�ضهم وخلق
الر�سولي لأجل
فر�ص عمل لهم وتح�سين حياتهم االجتماع ّية ،ح�سب توجيه الإر�شاد
ّ
الر�سولي.
الكر�سي
لبنان وتوجيهات
ّ
ّ
هذه الخطوط العري�ضة �ستكون طريقًا ن�سير عليه خالل م�س�ؤول ّيتنا مع الآباء
الم ّدبرين ّ
�صي.
وكل راهب مخ ّل ّ
ت�شجعوا �أبناءكم وبناتكم لعي�ش حياة م�سيح ّية ملتزمة
�أدعوكم في هذه المنا�سبة �أن ّ
بقيم الإيمان والإنجيل ،لأنّه في هذه ال�شبيبة تنبت الدعوات الرهبان ّية والكهنوت ّية .ف�أ�صدق
و�أجمل تعبير عن مح ّبتنا للم�سيح هو �أن نعطيه من بيننا خ ّدا ًما له ولكني�سته.
46

�إ�سمحوا لي في النهاية �أن �أ�شكر ّ
كل الذين تعبوا في تنظيم هذا االحتفال.
�أ�شكر كهنة الرع ّية الأبوين حبيب خلف وبيار ج ّبور.
البلدي ،ومختار البلدة.
�أ�شكر رئي�س البلديّة �أخي مارون وجميع �أع�ضاء المجل�س ّ
�أ�شكر وكالء الوقف� ،أ�شكر الأخويّة� ،أ�شكر ّ
كل المتط ّوعين� ،أ�شكر الجوقة و�أ�شكر
نادي الأ�شبال� .أ�شكر لكم جمي ًعا مجيئكم من بعيد �أو من قريب� .أ�شكر اهلل على نعمه
الوافرة .رافقونا دائ ًما في �صالتكم لأنّكم �ستكونون معنا في �صالتنا� .آمين.
توجه
بعد الق ّدا�س ،تق ّبل الأب العا ّم التهاني في �صالون الكني�سة الجديدّ ،ثم ّ
الجميع �إلى تناول الع�شاء.
♱ عيد التج ّلي في دير المخ ّل�ص
م�ساء الإثنين � 5آب  ،2013احتفل الأب العا ّم الجديد الأر�شمندريت �أنطوان ديب
و�شعبي .نهار العيد ،الثالثاء في
رهباني
ب�صالة غروب العيد وتبريك الخبزات ،بح�ضور
ّ
ّ
� 6آب  ،2013وبح�ضور غبطة البطريرك غريغوريو�س الثالث والأ�ساقفة� :إيلي ب�شارة
ح ّداد ،اليا�س ّن�صار� ،إبراهيم �إبرهيم ،جان عادل �إيل ّيا ،والأر�شمندريت نقوال حكيم ،والأ ّم
منى وازن ،على ر�أ�س وفد من الراهبات المخ ّل�ص ّيات ،احتفل الأب العا ّم ،بق ّدا�س العيد
الذي توافد �إليه جمع غفير من الم�ؤمنين من �أبناء منطقة ال�شوف والجنوب ،عاونه الآباء
المدبّرون الأربعة ،بالإ�ضافة �إلى جمهرة من الرهبان ،وبعد الإنجيل �ألقى غبطة البطريرك
كلمة ،ه ّن�أ فيها الرئي�س العا ّم الجديد مب ّينًا عالقة المح ّبة القديمة التي تربطهما منذ �أن �شغل
البطريركي .وبعدها �ألقى الأب العا ّم عظة حول الطريق
الأب العا ّم من�صب رئا�سة الديوان
ّ
�إلى التج ّلي مرو ًرا بالألم والموت ،كما �شكر الأب العا ّم غبطة �أبينا البطريرك غريغوريو�س
ثوب االبتداء للطلبة� :سليمان
الثالث ،وجميع الحا�ضرين .و�ألب�س ال ُأب العا ّم بهذه المنا�سبة َ
ك�شا�ش وروني حداد وجورج عنتر ،وذلك بح�ضور الأهل والأ�صدقاء.
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وهذه عظة الأب العا ّم:
الإخوة والأخوات بالم�سيح
ّ
خا�صة ،فهي ال تعتبره حدثـًا مثل باقي
يحتل عيد التج ّلي في كني�ستنا مكانة ّ
الأحداث في حياة ال�س ّيد الم�سيح ،وال عقيدة بين عقائد �أخرى ،بل تعتبره مخت�ص ًرا
لر�سالتها :فهو في الوقت عينه �صليب وقيامة .هو جمع بين الحا�ضر والم�ستقبل .فالتج ّلي
هو ال�ضمانة ب�أنّ ال�س ّيد الم�سيح لن يترك خليقته .فكما �أ ّن الم�سيح لم َّ
يتخل ولم يتخ ّل�ص
من ج�سده لحظة التج ّلي وك�أنّه رداء يرتديه ،فهو لن يتخ ّلى عن الب�شريّة وعن التاريخ.
فمن ِظ ّل ال�صليب وعتمته ت�سير الخليقة نحو التج ّلي .فالتج ّلي مرتبط ارتبا ًطا وثيقًا
بالجلجلة .وغيمة طابور وليل الجلجلة ينتميان �إلى الحقيقة نف�سها .ف�إذا لم ن َر مجد اهلل
ي�شع من وجه ابن الإن�سان ،لن ّ
نتمكن من النظر �إلى الوجه الم�ش ّوه المجلود والمك ّلل
ّ
بال�شوك الذي �أظهره بيالط�س للنا�س حين قال« :هوذا الرجل» (يو  .)5 :19ف�أمام ي�سوع
ور�سالته يقف الإن�سان �أمام اختيار :قبول المرور بطريق المجد والح ّريّة من خالل
الم�سيح� ،أو رف�ضه.
«تحول» ،هذا يعني �أنّ التج ّلي لي�س
ما ن�س ّميه نحن «تج ّلي» ،ي�س ّميه العهد الجديد ّ
�شيئًا بعي ًدا ننتظر ح�صوله ،ولك ّنه قريب ج ًّدا م ّنا يمكن �أن يح�صل في ّ
كل لحظة لأنّه
يتكامل مع ما ي�سبقه وما يتبعه .فبالم�سيح المتج ّلي نرى ب�شكل �أو�ضح ماه ّية �إيماننا
ور�سالتنا .فحياتنا في تح ّول دائم ،ف�س ّر حياتنا يكمن في موتنا� ،أن تعي�ش يعني �أن تموت،
�أي �أن حياتنا هي في تح ّول دائم وثابت ح ّتى الموت .هذه هي النظرة الب�شريّة لمفهوم
الحياة والبعيدة عن الإيمان .لكن حدث تج ّلي ال�س ّيد الم�سيح �أ�ضاف حقيقة جوهريّة على
هذه النظرة الب�شريّة ،فمع الم�سيح الموت يعني قيامة� .إن تمجيد ابن الإن�سان هو مجد
الموت والقيامة م ًعاِ ،م َثل ح ّبة القمح التي يجب �أن تقع على الأر�ض وتموت لتعطي ثم ًرا.
الحب التي ت�ستطيع �أن تح ّولنا .لو لم نكن على
ففي قلب العالم الذي ي�ش ّوهنا ،هناك ق ّوة ّ
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جبل طابور ،حيث يمكننا �أن نفهم ما قاله ي�سوع لفي ِل ُّب�سَ « :من ر�آني ر�أى الآب» (يو :14
 ،)9هل يمكننا �أن نرافق المع ِ ّلم �إلى ب�ستان الزيتون و�إلى جبل الجلجلة؟
يقول لنا الإنجيل�« :أخذ ي�سوع بطر�س ويوح ّنا ويعقوب ِ
الجبَ َل ِليُ َ�ص ّلي»
و�صع َد َ
()28 :9
دعاهم ي�سوع �إلى �أن ي�صعدوا الجبل معه ،ال من �أجل ٍ
نزهة اعتياديّة ،بل لل�صالة.
يكتب بطر�س الر�سول في ر�سالته الثانية« :لأَنّنا عايَ ّنا َجاللَه .فقَد نا َل ِم َن ا ِهلل ال ِآب �إكرا ًما
بيب الذي َعنه
و َم ْج ًدا� ،إذ جا َءه ِم َن ال َم ْج ِد ــ َج َّل َجاللُه ــ َ�ص ٌ
وت يقول :هذا هو اب ِن َي َ
الح ُ
َر�ضيتَ .
الجبَ ِل ال ُمق َّد�س» .ما
ال�ص ُ
وذاك َّ
وت قد � َس ِمعناه �آ ِتيًا ِم َن ال�سماء� ،إذ ُك ّنا م َعه على َ
من � ٍ
أحد ي�ستطيع �أن ي�شهد على بهاء اهلل غير الذي عا�ش خبرة الق ّدي�س بطر�س ،فقد ر�أى
المجد و�سمع ال�صوت� .إنّ العالم ال يحتاج �إلى مع ّلمين بل �إلى ٍ
�شهود عا�شوا خبر ًة
روح ّية� ،إلى �شهود عيان و�سامعين.
عندما نتح ّول بهذه الخبرة مع اهلل ،حينها ن�ستطيع �أن ننزل من الجبل المق ّد�س ،ال
لننقل خبرتنا وح�سب ،بل لنجعل العالم يتج ّلى ويتح ّول ،ولنجلب نور مجد اهلل �إلى
�إخوتنا و�أخواتنا الذين ال يزالون جال�سين في الظلمة.
فكما دعا ي�سوع الر�سل معه �إلى الجبل لل�صالة ،دعانا المخ ّل�ص نحن �أي�ضا �أبناءه
�أبناء هذه الرهبان ّية �إلى هذه الأكمة كي نعي�ش خبرة الر�سل ،كي نتح ّول معه ون�شهد له
ونغ ّير عالمنا من حولنا .هذا ما فعله �آبا�ؤنا و�أجدادنا ،فمنذ ثالثماية وثالثين �سنة عا�شت
الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية وتج ّلت ب�أبهى ُحللها وغ ّيرت العالم من حولها .تج ّلت في م� ّؤ�س�سها
وفي �سجنه وموته معتر ًفا بالإيمان ،تج ّلت في �آبائها الق ّدي�سين والذين هم كثُر والتي
ج�سدها المك ّرم الأب ب�شارة �أبو مراد ،تج ّلت في �آبائها الأوائل الذين عا�شوا تحت
ّ
ال�ست التي عا�شتها في تاريخها.
اال�ضطهاد لأكثر من مئة وثالثين �سنة ،تج ّلت بالنكبات ّ
تج ّلت في ر�سالتها التي انت�شرت في القا ّرات الخم�س من هذا العالم ،تج ّلت في الظروف
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ال�صعبة التي عا�شتها في تاريخها حيث كان ينبعث نور المخ ّل�ص من عتمة ظلمة وق�ساوة
عالمنا .ك ّلما �سارت الرهبان ّية طريق جلجلتها كان التج ّلي ه ّدية الم�سيح لها ،ففي ّ
كل م ّرة
كانت تنف�ض عنها غبار الألم لتلتحف بنور التج ّلي ،نور الم�سيح.
ي�ضيف الإنجيل «وبينما هو يُ�ص ّلي تَبَ َّد َل َمن َظ ُر َوجهه ،و�صا َرت ِثيابه بي�ضا َء
كالثلج»� .إ ّن الق ّوة الوحيدة التي ت�ستطيع �أن تح ّولنا وتجعلنا نتج ّلى هي ق ّوة ال�صالة� ،أي
الق ّوة التي ن�ست�سلم بها ك ّليًّا هلل ،لأنّه هو وحده يغ ّيرنا .فنحن نتغ ّير بق ّوة اال�ست�سالم واليدين
يدي
المفتوحتَين ،ولي�س بق ّوتنا الذات ّية .حين بد�أ ي�سوع ي�ص ّلي� ،س ّلم نف�سه بك ّل ّيته بين ّ
الآب ،فتب ّدل منظره و�صارت ثيابه بي�ضاء .حين �أ�ص ّلي �أع ّبر هلل عن �أنّني له ،و�أ ّن حياتي بين
يديه .ال يمكنني �أن �أق�ضي �ساعة ت�أ ّم ٍل و�أرغب بحرار ٍة �أن �أرى وجه اهلل الذي �أح ّبه من
أحب� .إ ّن ال�صالة هي �أ�سا�س تك ّر�سنا ور�سالتنا.
دون �أن �أتغ ّير و�أتح ّول و�أ�صير �شبي ًها ب َمن � ّ
�إنّ عالمنا اليوم يحتاج �إلى رجال ون�ساء يع�شقون الم�سيح ي ّتحدون به كي يتج ّلى الم�سيح
من خاللهم ،وهل هناك �أبهى من �صورة الأب ب�شارة �أبو مراد الذي كان يم�ضي وقته �أمام
القربان �ساج ًدا م�صغيًا م ّتح ًدا متج ّليًا.
مو�سى و�إيل ّيا ِ
�شاهدا التج ّلي

�إن ٍّ
لكل منهما وج ًها مني ًرا بحكم التر ّدد �إلى اهلل .حين نزل مو�سى من الجبل بعد
الرب له .وحين
�أربعين يو ًما من الحميم ّية مع اهلل� ،صارت ب�شرة وجهه م�ش ّعة من مخاطبة ّ
الرب .فبحكم
ر�أى �أ ّن ال�شعب يخاف �أن يقترب منه ،و�ضع حجابًا كان يرفعه حين يك ّلم ّ
الرب �صار مو�سى ،الذي خ ّب�أ وجهه �أمام الع ّليقة الم�شتعلة ،ع ّليق ًة م�شتعلة يخ ّبئ
�أُلفته مع ّ
الرب الذي
«حي ّ
ال�شعب وجهه �أمامها� .أ ّما �إيل ّيا ،فيق ّدم نف�سه على �أنّه «المت�ض ّرع» ويقولٌّ :
الرب ليت�ش ّفع لل�شعب �صار وجهه
�أنا واقف �أمامه» ( 1مل  .)1 :17فمن كثرة الوقوف �أمام ّ
مني ًرا .ونحن رهبان دير المخل�ص ،رهبان التج ّلي ،نحن �شهود له� ،شهود لألوه ّيته
و�إن�سان ّيته� ،شهود ل�صلبه وقيامته� ،شهود لمح ّبته للفقير وللمري�ض ولل�ضعيف ولل�سجين
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وللم�ضط َهد وللمع َّنف ولليتيم وللمعوز� .شهود له في عملنا وفي ر�سالتنا� ،شهود له في
تك ّر�سنا وفي مراكزنا وفي رعايانا� .شهود له في فكرنا وفي كتبنا وفي من�شوراتنا وم�ؤلّفاتنا،
�شهود له في �ألحاننا وفي �أيقوناتنا� ،شهود له في �أديارنا وفي م� ّؤ�س�ساتنا االجتماع ّية� ،شهود
له في مجتمعنا وانت�شارنا وكني�ستنا .و�شهادتنا تكون مزيّفة �إن لم تعك�س وجهه و�صورته
هو .هذه ال�شهادة وهذه ال�صورة ال يمكن �أن تتحقّق �إ ّال بال�صليب والألم.
ال�صليب والألم طريق التج ّلي

لوقا في �إنجيله عن التج ّلي يقول« :قد تَرا َءيا في المجد ،و�أَخَ ذا يَتَك َّل ِ
مان على
َرحي ِله الذي َ�سي ِت ُّم في �أُو َر�شَليم» (لو  )31 :9كيف يتج ّلى ال�شخ�ص بالألم؟ فالألم للوهلة
قا�س وم ّر .ونعتقد �أنّ الألم يطفئ النور .بعد النزول من جبل
الأولى ي�ش ّوه ويُحزِ ن� .إنّه ٍ
ابن ال ِ
إن�سان �سيُ�س َل ُم �إلى �أَيدي النا�س» (لو  .)44 :9ومو�سى
طابور قال لهم ي�سوع�« :إِنّ َ
و�إيل ّيا يتكلمان عن « َرحي ِله الذي َ�سي ِت ّم في �أور�شليم» ،وي�ؤ ّكدان هذه الحقيقة .ووجه ّ
كل
واحد منهما كان مني ًرا ال ثمر ًة لل�صالة وحدها ،بل لأ ّن كليهما ت�ألّم �آال ًما �شديدة .فمو�سى
كان يتلقّى ال�ضربات من �شعبه والعتاب من اهلل ،ي�صعد �إلى الجبل ليت�ش ّفع لهم �أمام اهلل
وينزل من الجبل ليدافع عن حقوق اهلل� .أ ّما �إيل ّيا ،ف�إ ّن ر�سالته لم تكن �سهلة .لم يكن
الرب يُر�س ُله الملك
ي�صعد الجبل وينزل منه مثل مو�سى ،بل ك ّلما فتح فمه ليُعلن كلمة ّ
�إلى المنفى.
ونحن على مثالهما ،تتحقّق ر�سالتنا وتثمر في م�سيرة ال�صليب ،وتاريخ الرهبان ّية
�شاهد على ذلك ،وك ّلما ثقل ال�صليب كثرت ثماره ونعمه وتج ّلى الم�سيح من خاللنا.
�سيتم في �أور�شليم� ،أي في مدينة اهلل� ،أي رحيلنا عن هذا العالم
ر�سالتنا هي رحيلنا الذي ّ
عن منطق هذا العالم لندخل في منطق اهلل في منطق ال�صليب .فبح�سب العالم ال�صليب
هو جهالة� ،أ ّما بالن�سبة �إلى اهلل فهو حكمة كما يقول الق ّدي�س بول�س .فنحن كرهبان علينا
�أن نعي هذه الحقيقة� ،أن ن�سير بمنطوقها� ،أن نرى الم�سيح غالبًا الموت من على خ�شبة
هذا ال�صليب ،وبذلك نغ ّير العالم.
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بطر�س �أمام التج ّلي

�إن كلمات بطر�س �ساعة التج ّلي هي كلمات ّ
كل واحد م ّنا«َ :ح َ�س ٌن َ�أن نَكو َن ه ُهنا.
واح َد ًة لَ َك وواحد ًة ِلمو�سى ِ
ولن�صنعن ثالثَ مظالِ ،
وواحد ًة لإيل ّيا! ولم يَ ُك ْن يَدري ما
ّ
يَقول»� .أ ّما ي�سوع ،فبقي �صامتا وك�أنّي ب�صمته يريد �أن يقول لنا وله :بدل �أن نن�صب ثالث
مظال ون�ستق ّر في �سعاد ٍة انعزال ّية ،علينا �أن ننزل من الجبل لن�شارك الآخرين ال ِنعم َة التي
نلناها ونتابع عمل التج ّلي.

الوحدة بعد التج ّلي

بعد لحظة التج ّلي ،زالت الغمامة وانطف�أ النور المبهر و�ص َم َت ال�صوت وبقي
ي�سوع وحده .هل ن�شعر ب�أنّ ر�سال ًة �صعبة �أُلقيت على عاتقنا� :أن نكون عنا�صر تج ّلي في
رعد ،وبدون ٍ
برق �أو ٍ
عالمنا اليوم؟ قد ن�شعر بالعجز تجاه ٍ
ر�سالة كهذه بدون ٍ
غمامة �أو
�صوت الآب .يكفينا ي�سوع كي ننزل من الجبل ونتابع التج ّلي حولنا ،فخبرتنا الروح ّية
مع اهلل هي �أكثر من تعزية �شخ�ص ّية� ،إنّها ر�سالة يجب القيام بها .الر�سل �أي�ضً ا لم يكن معهم
يم�سنا
�سوى ي�سوع .ولكي ننزل ّ
تم�سنا .فلنتركه ّ
«ون�شع مجد اهلل» لي�س لدينا �سوى يده التي ّ
ليم�سنا بالإفخار�ست ّيا ،وبتناولنا ج�سد الم�سيح ننال ّ
كل الق ّوة
في العمق .فهو ي�أتي يوميًّا ّ
الالزمة لنتج ّلى ونذهب فنغ ّير العالم.
الحب طريق التج ّلي
طريق ّ

ال ّ
الحب ال يختلف عن طريق ال�صالة وطريق الألم وال�صليب،
�شك في �أنّ طريق ّ
الحب ح ّتى
الحب .ال�صالة هي �أن �أقول هلل�« :أح ّبك» ،والألم يعنيّ :
فكالهما تعبير عن ّ
ون�شع ،ويتح ّول الآخر بق ّوة
نحب ً
التخ ّلي عن الذات .ما �إن ّ
�شخ�صا بالعمق ح ّتى نتج ّلى ّ
ح ّبي له .جميعنا عنا�صر تج ّلي ،فبمح ّبتنا وانتباهنا �إلى الآخر يمكننا �أن ن�ساعده على
الخروج من عزلته ورفع قناعه وفتح قلبه .لك ّننا ن�ستطيع �أي�ضً ا �أن نكون �سبب ت�شويه.
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فعدم انتباهنا و�إهمالنا ،بل ق�ساوتنا وعدم ثقتنا واحتقارنا ت�ش ّوه ،و�أحيانًا �إلى الأبد ،وج ًها
منفتحا وقلبًا حنونًا وح�سا�س ّي ًة مرهفة.
ً
حياتي .ولكي �أكون هذا االبن الغالي،
�أن �أعرف �أنّ اهلل يح ّبني هي حقيقة تح ّول ّ
يجب �أن �أنظر �إلى االبن و�أ�سمعه و�أح ّبه ،وذلك �سيح ّول حياتي ويجعلني قاد ًرا على �أن
�أكون عن�ص ًرا متوا�ض ًعا وف ّعا ًال لتج ّلي ي�سوع ،ال على ق ّمة الجبل وح�سب ،بل في واقع
كل ٍ
اليومي مع �أخي الإن�سان �أيًّا يكن .وهكذا يعمل الروح في ّ
واحد
ال�سهل وفي االتّ�صال ّ
م ّنا ليعك�س مجد اهلل� .آمين.
مج ّد ًدا �أ�شكر غبطة �أبينا البطريرك غريغوريو�س الثالث و�أ�صحاب ال�سيادة
وال�سعادة والمعالي ،وجميع الحا�ضرين� .أ�شكر و�سائل الإعالم ال �س ّيما تيلي لوميار
ونور�سات ،وجميع القوى الع�سكريّة والأمن».
♱ زيارتان ر�سم ّيتان
الأربعاء � 14آب  ،2013قام الرئي�س العا ّم والمدبّرون الأربعة ،كما جرت العادة،
البابوي في لبنان المون�سنيور غابريال كات�شا .كما كانت
بزيارة ر�سم ّية بروتوكول ّية لل�سفير ّ
زيارته الر�سم ّية الأولى لغبطة البطريرك غريغوريو�س الثالث ،بتاريخ � 26آب  2013برفقة
الآباء المدبّرين وقد ا�ستبقاهم على الغداء.
♱ ق ّدا�س عيد ال�صليب في جعيتا
الجمعة � 13أيلول  ،2013في رع ّية ال�صليب المق ّد�س ــ جعيتا ،بدعوة من كاهن
إلهي ،في كني�سة الرع ّية
الرع ّية الأب يو�سف ن�صر ،احتفل �سيادة الأب العا ّم بالق ّدا�س ال ّ
المجاورة للإكليريك ّية الكبرى� .شارك في الق ّدا�س الأب المدبّر جوزيف ج ّبور ورهط
رحب الأب
من الآباء والإخوة المخ ّل�ص ّيين ،بح�ضور ح�شد من الم�ؤمنين .بعد الإنجيل ّ
يو�سف ن�صر بالأب العا ّم ،الذي بدوره كانت له عظة من وحي العيد ،حول �أه ّم ّية تق ّبل
53

الحقيقي .كما �شكر الأب
ال�صليب بفرح ح ّتى يزهر في حياتنا ،حيث ينجلي لنا معناه
ّ
يو�سف على ّ
كل جهوده التي يبذلها من �أجل خدمة الرع ّية .وبعد الق ّدا�س ،انتقل الجميع
القروي.
�إلى باحة المدر�سة للم�شاركة بالع�شاء
ّ
♱ الرابطة المخ ّل�ص ّية تك ّرم الأب العا ّم
رئي�سا عا ًّما ،ك ّرمت الرابطة المخ ّل�ص ّية الأر�شمندريت �أنطوان ديب،
بمنا�سبة انتخابه ً
نهار الأحد � 15أيلول  ،2013في مطعم تالل زحلة ،بح�ضور ال�سادة الأ�ساقفة ع�صام
يوح ّنا دروي�ش ،من�صور حبيقة ،مي�شال �أبر�ص والنائب العا ّم الأب عبدو رعد ،بالإ�ضافة
�إلى بع�ض من �أ�صحاب المعالي وال�سعادة ،وبع�ض فعال ّيات المنطقة ،وعدد من الكهنة،
ف�ض ًال عن ح�شد كبير من النا�س� .أُلقيت في المنا�سبة كلمات متعددة ،بد ًءا بالمطران ع�صام
يوح ّنا دروي�ش الذي ه ّن�أ الأب العا ّم الجديدّ ،ثم كلمة لرئي�س الرابطة المخ ّل�ص ّية ال�س ّيد
رحب بال�سادة الأ�ساقفة وبالح�ضور ،و�أعرب عن فرحه وفرح الرابطة
اليا�س ن�صراهلل ،الذي ّ
المخ ّل�ص ّية بتكريم الرئي�س العا ّم الجديد للرهباني ّة المخ ّل�ص ّية ،م�شيدًا بالمواهب التي يتم ّتع
خ�صو�صا في �أمانة �س ّر
بها الرئي�س العا ّم ،والتي تك ّللت بالم�آثر في �ش ّتى المواقع،
ً
البطريرك ّية ،حيث تج ّلت موهبته على �أكمل وجه .وتالها كلمة لمر�شد الرابطة قد�س
النائب العا ّم الأب عبدو رعدّ .ثم �ألقى الأب العا ّم كلمة من القلب ،هذا ّن�صها:
ي�س ّرني اليوم �أن �أكون بينكم ليك ّرم واحدنا الآخر ،في هذه الأيّام ال�صعبة والع�صيبة
التي يم ّر بها لبنان و�سوريا وبالدنا العرب ّية� ،أجد نف�سي و�أكثر من �أي ٍ
محتاجا
وقت م�ضى ً
متفجر متخ ّبط ،فركيزتنا واحدة
�إلى ركيزة ثابتة� ،إلى �صخرة ثابتة في عالم متح ّول ّ
و�صخرتنا واحدة هي الم�سيح.
أخ�ص في معلوال.
ك ّلنا يرى وي�سمع ما يحدث اليوم
ً
وخ�صو�صا في �سوريا وبال ّ
ونحن ككني�سة �أ ّو ًال ،وكرهبان ّية ثانيًا ،معن ّيون ب�شكل مبا�شر بما يح�صلّ ،
فالكل يعلم �أ ّن
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لنا دي ًرا في معلوال هو من �أقدم المعالم الم�سيح ّية في العالم ونخدم رع ّية معلوال منذ
مئات ال�سنين وترانا اليوم نازحين مع �شعبنا ومذبوحين معه .ولكن و�سط هذه العا�صفة،
رب وقبطان
ن�سمع كلمة الم�سيح لنا :ال تخافوا ف�أنا معكم لأنّي غلبت العالم ،فالم�سيح هو ّ
ال�سفينة ،وهو يعرف كيف يه ّدىء العا�صفة.
�ست نكبات .واليوم ما يح�صل لنا في
عا�شت الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية عبر تاريخها ّ
معلوال هو النكبة ال�سابعة .ورقم  7في الكتاب المق ّد�س هو رقم مق ّد�س وهو رقم
الكمال ،وك�أنّ الم�سيح يريد �أن يقول لنا في الرهبان ّية :لقد �شربتم الك�أ�س التي �أنا �شربتها،
وا�صطبغتم بال�صبغة التي ا�صطبغت �أنا بها ،فيبقى لكم الإكليل ،و�إكليل الم�سيح هو
ال�شهادة ،ور�سالتنا �أن نكون �شهو ًدا و�شهداء .ونحن كمخل�ص ّيين خالل تاريخنا يح�صي
ذبحا في مختلف الأديار ،عدا الذين �شُ ّردوا
ال�سجل
الرهباني حوالي � 40شهي ًدا ق�ضَ وا ً
ّ
و�سجنوا وع ّذبوا...
الرعوي
 1ــ �إنّ �شهادتنا تظهر في عملنا
والر�سولي ،فرهبان دير المخ ّل�ص
ّ
ّ
انت�شروا في القا ّرات الخم�س في العالم و� ّأ�س�سوا الرعايا والأبر�ش ّيات والحركات الر�سول ّية،
ث ّبتوا الإيمان ون�شروه .واليوم نحن ب�صدد ت�أ�سي�س بيوت ومراكز للريا�ضات الروح ّية
ومكاتب �إ�صغاء ،على غرار مركزنا في ميثون الذي يعمل طوال ال�سنة دون تو ّقف،
واليوم �أُعلن لكم �أنّ بيت الأب ب�شارة �أبو مراد في زحلة �سيحمل هذه الر�سالة الروح ّية،
والذي �سند�شّ نه ونفتتحه قريبًا �إن �شاء اهلل.
الفكري� :إنّ
 2ــ في العمل
الرهبانية � ّأ�س�ست المدار�س وا�ستلمت �إدارة مدار�س
ّ
ّ
هيكليته ،كما
الملكية .ونحن في �صدد تعزيز هذا العمل و�إعادة ّ
�أخرى تابعة لكني�ستنا ّ
�أنّنا ذاهبون قد ًما في ت�أ�سي�س معاهد درا�سات ُعليا ح�سب قرارات المجمع العا ّم كي
�صية يفتخر بها ّ
�صي تكون لبناء الإن�سان
ن�صل �إلى ت�أ�سي�س جامعة مخ ّل ّ
كل مخ ّل ّ
والمجتمع.
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االجتماعيّ :
 3ــ العمل
الكل يعرف الدور الرائد الذي تلعبه الرهبان ّية في هذا
ّ
الخ�صو�ص من خالل م� ّؤ�س�ساتنا االجتماع ّية ،ال �س ّيما دار العناية في الجنوب ودار
ال�صداقة في زحلة البقاع .هذا بالإ�ضافة �إلى الم�ستو�صفات ومكافحة عمالة الأوالد وبرامج
تعنيف المر�أة .ومنذ  2004با�شرت الرهبان ّية م�شرو ًعا رائ ًدا في لبنان عبر ت�أ�سي�س مدر�سة
التوحد ،واليوم �أ�صبحنا مرج ًعا
ّ
متخ�ص�صة لذوي الحاجات ّ
الخا�صة وللم�صابين بمر�ض ّ
االجتماعي في لبنان وال�شرق الأو�سط .و�إنّنا �سنبا�شر
إن�ساني
لهذا العمل الرائد
ّ
ّ
التربوي ال ّ
بفتح مركز جديد في البقاع �أُ�سوة بما فعلناه في الجنوب.
 4ــ في المن�شورات الكن�س ّية والمو�سيق ّية ،فالرهبان ّية المخ ّل�ص ّية حفظت التراث
المو�سيقي وطورته .ونحن اليوم ب�صدد ت�أ�سي�س معهد للمو�سيقى البيزنط ّية.
ّ
 5ــ كما �أعلن لكم اليوم عن ت�أ�سي�س معهد لتعليم ور�سم الإيقونات .ف�إ ّن
المجمع العا ّم اتخذ قرا ًرا بت�أ�سي�س معهد لر�سم الإيقونات ،وبد�أنا فع ًال بالإعداد له وع ّي ّنا
�صي.
م�س�ؤو ًال عن هذا المعهد الأب نداء ابراهيم المخ ّل ّ
�أ ّما بخ�صو�ص الرابطة المخ ّل�ص ّية ،ف�إنّنا �أ ّو ًال ن�شكر ّ
كل الجهود التي تقومون بها
وهذا التوا�صل القائم .وكما قلت لكم خالل زيارتكم لدير المخ ّل�ص� ،إنّنا م�ص ّممون على
تقديم ّ
الطبيعي للرهبان ّية في
كل دعم لتن�شيط وتفعيل عمل الرابطة ،و�أنتم االمتداد
ّ
المجتمع ،والكني�سة بحاجة لكم والرهبان ّية بحاجة لكم ،ونحن بدورنا �سنكون تحت
معنوي �أو ما ّد ّي لإنجاح عملكم.
روحي �أو ّ
ت�ص ّرفكم ولن نوفّر � ّأي دعم ّ
�إنّني من �صميم القلب �أ�شكركم على هذا التكريم� ،أ�شكر جميع الذين عملوا
ّ
ونظموا وتعبوا .عملكم هذا هو دليل مح ّبة للرهبان ّية .و�أنا بدوري با�سم الرهبان ّية �س�أكون
معكم ،جنبًا �إلى جنب ،في ّ
كل عمل تقومون به.
�أ�شكر جميع الذين �أرادوا �أن ي�شاركونا اليوم هذا التكريم ،فح�ضوركم هو �إكليل
مح ّبة ن�ضعه على ر�ؤو�سنا ،ع�سانا �أن نحقّق �أمالكم.
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ع�شتم ،عا�شت الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية ،عا�ش لبنان.
وفي الختام ،منحت ال ّرابطة غر�سة من �شجر �أرز لبنان �إلى الأب العا ّم كعربون
مح ّبة وتقدير.
♱ �أحداث معلوال وبيان الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية
في ّ
ظل الأحداث الم�أ�ساويّة وال�سوداء التي تع ّر�ضت لها بلدة معلوال الحبيبة ،في
� 7أيلول  ،2013والتي �أ ّدت �إلى الخراب والتهجير ،لم ت�سلم الرهبان ّية من تلك الأحداث،
التاريخي للق�صف والتخريب ،وال معلومات
فلقد تع ّر�ض دير مار �سركي�س وباخو�س
ّ
دقيقة حوله ح ّتى اليوم� ،سوى �أنّه في منطقة العمل ّيات الع�سكريّة .وبمعونة اهلل خرج الأب
الق�صاع ،وهم
توفيق عيد �سال ًما من معلوال ومكث في ال�شام مع �آبائنا في رع ّية كيرلّ�س ّ
الروحي
يتابعون ح ّتى اليوم �أو�ضاع معلوال والنازحين منها ،مق ّدمين لهم الدعم
ّ
والما ّد ّي.
�أ ّما بخ�صو�ص �أهالي الآباء و�أقاربهم ،فقد ا�ست�شهد ميخائيل تعلب �صهر الأب
طالل تعلب مع ابن عمه �أنطون تعلب وهو في الوقت نف�سه ابن خالة الأب فادي بركيل،
وخطف جهاد تعلب
وجرحت ابنة خالته �أنطوانيت ،وا�ست�شهد قريبه �سركي�س الزخمُ .
ُ
�شقيق الأب طالل مع ابن �أخته �شادي ،وحو�صر الأخ الثاني �سركي�س تعلب مع بيت
ع ّمهّ ،
وخطف �أي�ضً ا �شقيق الأب مكاريو�س (�سليمان)
(تمكن الحقًا من الفرار والنجاة)ُ .
ق ّلومة.
بنا ًء على تلك المعطيات القاتمة� ،أَر�سل الأب العا ّم ر�سالة �إلى جميع �أبناء الرهبان ّية
المخ ّل�ص ّية ،بتاريخ � ،2013/9/9أطلعهم فيها على النكبة التي �أ�صابت بلدة معلوال
و�أهلها ،لكيما يكونوا �إلى جانب �إخوتهم الرهبان والراهبات والكهنة من �أبناء هذه البلدة
الحبيبة ،ويرفعوا ال�صلوات والت�ضرعات �إلى اهلل من �أجل ال�سالم في �سوريا عا ّمة وفي
معلوال على وجه الخ�صو�ص ،ومن �أجل راحة نفو�س ال�شهداء الأبرياء ومن �أجل
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الرب الإله التعزية
الجرحى
والمحا�صرين والمخطوفين ،ومن �أجل عائالتهم كي يعطيهم ّ
َ
ال�صعبة والمريرة.
والرجاء ،في هذه المحنة ّ
وفي التاريخ نف�سه� ،أ�صدرت �أمانة �س ّر الرهبان ّية البا�سل ّية المخ ّل�ص ّية بيانًا ر�سميًّا
حول ما تتع ّر�ض له بلدة معلوال في �سوريا ،جاء فيه:
�إ�ستنكرت الرهبان ّية البا�سل ّية المخ ّل�ص ّية ب�ش ّدة ،ب�شخ�ص رئي�سها العا ّم الأر�شمندريت
�أنطوان ديب ،ما تتع ّر�ض له بلدة معلوال في �سوريا من اعتداءات متمادية بال�شرا�سة
التدميريّة ،تطال الأهالي والمقامات التراث ّية المق ّد�سة ،وهي ت�شجب بق ّوة ا�ستهداف
المدن ّيين الع ّزل الذين يجدون �أنف�سهم �ضح ّية الك ّر والف ّر ،وتعتبر �أنّ ما ت�شهده هذه البلدة
الح�ضاريّة العاك�سة للقيم الم�سيح ّية في ر�سالتها الروح ّية و�أبعادها الإن�سان ّية ،هو �شكل من
الم�سيحي الآمن في ال�شرق الأو�سط ،في
إجرامي الذي يه ّدد الوجود
ّ
�أ�شكال االعتداء ال ّ
العالمي بالتوازي مع دعوة جاللة
الوقت الذي �أطلق فيه قدا�سة البابا فرن�سي�س نداء ال�سالم
ّ
الملك عبداهلل الثاني ملك المملكة الأردن ّية الها�شم ّية لر�ؤ�ساء الطوائف الم�سيح ّية في
الم�سيحي في المنطقة.
ال�شرق ،للبحث في التح ّديات التي تعتر�ض الوجود
ّ
ونحن كرهبان ّية روم ّية ملك ّية كاثوليك ّية ،نخدم دير مار �سركي�س وباخو�س ،الذي
هو من �أقدم الأديار والكنائ�س والمعالم الم�سيح ّية في المنطقة� ،إذ يحوي �أقدم مذبح
م�سيحي في العالم يعود �إلى �سنة  316للميالد ،وخ�شب الأرز الذي يعود �إلى �أكثر من
ّ
�ألفي �سنة ،و�أيقوناته التي تعود �إلى القرن العا�شر وهو �أ ّول معبد يتح ّول كني�سة بعد مر�سوم
ونهتم بز ّوار
ميالنو �سنة  313للميالد ،وهو ّ
محجة لجميع الم�ؤمنين م�سلمين وم�سيح ّيينّ .
وحر�صا على �سالمة الأهالي و�إخوتنا الآباء
المقامات المق ّد�سة التابعة لرهبان ّيتنا،
ً
الدولي
والعالمي ،طالبين من المجتمع
العربي
والرهبان ،نرفع ندا ًء �إلى المجتم َعين
ّ
ّ
ّ
الإ�سراع في �إنقاذ معلوال الب�شر والحجر والتراث والقيم ،والحفاظ على دورها الجامع
للديانات والتعاليم ال�سماويّة .ويه ّمنا �أن نطالب الم� ّؤ�س�سات الإن�سان ّية ال�صليب الأحمر
والهالل الأحمر بالدخول �إلى هذه البلدة الوادعة والقريبة من اهلل للقيام بعمل ّيات
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الإ�سعاف والإغاثة وطم�أنة الأهالي على م�صيرهم ،فال يُترك �أهالي معلوال طع ًما لنار
االقتتال والعنف.
كما �أنّنا نهيب بو�سائل الإعالم �أن تق ّدم معالجات هادئة لهذا المو�ضوع الذي ي�ؤلم
الم�سلمين بمثل ما يجرح الم�سيح ّيين ،وتعمل في �سبيل ال�سالم و�إحالل الأمن واالبتعاد
عن التهويل والحروب الإعالم ّية التي يدفع الأبرياء �أثمانها الباهظة.
و�إن الرهبان ّية البا�سل ّية المخ ّل�ص ّية ترى من واجبها �إطالق نداء �إلى ّ
منظمة الأوني�سكو
والم� ّؤ�س�سات التراث ّية والفكريّة والإعالم ّية العالم ّية والعرب ّية لتنظيم حملة دفاع عن تراث
وثقافي عريق �إذ �إنّها البلدة الوحيدة التي ما يزال
روحي ّ
معلوال و�أهلها ،لما تمثّله من ذخر ّ
�أهلها ح ّتى اليوم يتك ّلمون اللغة الآرام ّية ،لغة ال�س ّيد الم�سيح.
ونحن نهيب ّ
بكل حامل �سالح العمل في �سبيل م�ساعدتنا على طم�أنة الأهالي،
وعودة ّ
كل من نزح منهم ب�سبب الأحداث الأخيرة �إلى ديارهم ...لأنّ معلوال هي دار
المح ّبة وبيت ال�سالم ّ
لكل الم�ؤمنين.
♱النذور الم�ؤ ّبدة للأخ ثيوذور�س ّ
زخور والم�ؤ ّقتة للأب �شربل ـ �سليم را�شد
الأحد � 22أيلول  ،2013عند ال�ساعة ال�ساد�سة م�سا ًء ،في كني�سة دير المخ ّل�ص،
زخور ،والنذر
و�أثناء �صالة الغروب ،جرى حفل �إبراز النذر الم�ؤبّد للأخ ثيوذور�س ّ
الم�ؤ ّقت للأب �شربل ــ �سليم را�شد� ،أمام الأب العا ّم وجماعة الإخوة .ح�ضر االحتفال،
عالوة على الرهبان� ،أهل الأخوين الناذرين وبع�ض الأ�صدقاء .وا�ستوحى الأخ ثيوذور�س
«والغالب ذلك الذي يحافظ �إلى النهاية على �أعمالي ف�أُلب�س ُه
�شعار نذره من ر�ؤيا يوح ّنا:
ُ
الثوب الأبي�ض ولن �أمحو ا�س َم ُه من �سفر الحياة» (ر�ؤ � .)26/2أ ّما الأب �شربل ــ �سليم،
ال�سماوي �شاء
إنجيلي لوقا» :ال تَخَ ف �أيّها القطي ُع ال�صغير ،ف�أبوكم
ّ
فقد اتّخذ �شعاره من ال ّ
توجه الجميع �إلى الكوكتيل
�أن يُ ِنع َم علي ُكم بالملكوت« (لو  .)32/12بعد ال�صالةّ ،
وتقديم التهاني في باحة المري�س ّية� .ألف مبروك للأخوين ثيوذور�س و�شربل ــ �سليم.
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♱ ق ّدا�س عيد الق ّدي�سة تقال في دير عين الجوزة
الثالثاء � 24أيلول  ،2013في دير الق ّدي�سة تقال ،وبدعوة من رئي�س الدير الأب نبيه
�صافي ،احتفل الرئي�س العا ّم بق ّدا�س عيد الق ّدي�سة تقال ،بح�ضور المطران �أندره حداد
والأب الم ّدبر جوزيف واكيم ،والأب مكاريو�س وهبي ،بالإ�ضافة �إلى جمهور من الآباء
المخ ّل ّ�صيين والأبر�ش ّيين وح�شد من الم�ؤمنين .في العظة ع ّبر الأب العا ّم عن �سعادته
باالحتفال لأ ّول م ّرة في هذا الدير� ،شاك ًرا الأب نبيه �صافي على ّ
كل جهوده وتعبه في
توجه الجميع �إلى �صالون الدير للتهانيّ .ثم �أقيم حفل غذاء في
�سبيل الدير .بعد الق ّدا�س ّ
مطعم �شاليه دي الك ،على �شرف الرئي�س العا ّم الجديد ،اكتمل بح�ضور راعي الأبر�ش ّية
المطران ع�صام يوح ّنا دروي�ش.
♱ م�سيرة حج و�صالة مع الأب ب�شارة �أبو مراد
برعاية الأب العا ّم وح�ضوره ،وبدعوة من «عيلة �أبونا ب�شارة» ،وجهود الأب جهاد
حج و�صالة بعنوان «مع �أبونا ب�شارة على
فرن�سي�س والمخرج طوني نعمة ،ن ُّظمت م�سيرة ّ
خطى الم�سيح» ،وذلك يوم ال�سبت � 28أيلول  ،2013حيث انطلقت الم�سيرة من دير
الراهبات المخ ّل�ص ّيات ــ المحتقرة �إلى �ضريح المك ّرم الأب ب�شارة �أبو مراد ،تَق َّدمها
القربان المق ّد�س ،و�صورة كبيرة للأب ب�شارة ،و�شارك فيها الرهبان والراهبات وبع�ض
كل ّ
كهنة �أبر�ش ّية �صيدا ،بالإ�ضافة �إلى جمهور كبير من الم�ؤمنين .وعند ّ
محطة �أُعطيت
احتفالي ،في دير المخ ّل�ص ،تر�أّ�سه
البركة بالقربان المق ّد�س .واختُتمت الم�سيرة بق ّدا�س
ّ
الأب العا ّم وعاونه ّ
كل من الأب المدبّر عبدو رعد ،والأب المدبّر نبيل واكيم ،والأب
المدبّر جوزيف واكيم ،و�إلى جانبهم الأب جيلبير وردة ،وخدمته جوقة الفرزل ،وفي
رحب الأب العا ّم بالح�ضور وتط ّرق �إلى �سم ّو حياة الأب ب�شارة التي جعلت منه
العظة ّ
مثا ًال في الحياة الروح ّية ،وع ّبر الأب العا ّم عن حاجة الرهبان ّية �إلى دعوات مك ّر�سة ،ت�شهد
للم�سيح ،كما �أعلن الأب العا ّم عن �أبرز الم�ستج ّدات في م�سيرة دعوى تطويب الأب
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ب�شارة .وفي نهاية الق ّدا�س بارك الأب العا ّم ال�شموع ،وانطلق الجميع بزياح ،داخل
الكني�سة� ،إلى �ضريح الأب ب�شارة .وبعد الق ّدا�س ُدعي الجميع �إلى ال�ضيافة في الباحة
الخارج ّية.
♱ قدا�س في رع ّية مار اليا�س المخ ّل�صية ـ ـ زحلة
�صية في زحلة
الأحد � 29أيلول  ،2013ا�ستقبلت كني�سة مار اليا�س المخ ّل ّ
احتفالي تر�أّ�سه الأب العا ّم ،محا ًطا بالأب المدبّر نبيل واكيم
الرئي�س العا ّم ،و�أُقيم ق ّدا�س
َ
ّ
والآباء ن�ضال جبلي واليا�س مايو وح ّنا كنعان .بعد الإنجيل �ألقى الأب العا ّم كلم ًة �شكر
الرعية الأب اليا�س مايو على ّ
الرعية،
كل الجهد الذي بذله في ّ
فيها رئي�س الدير وكاهن ّ
أخ�ص في ترميم الكني�سة ،كما �شكر معاونَيه الأب عماد الحاج والأب �إميل مو�سى
وبال ّ
الرعية
الرعية .وق ّدم الأب العا ّم َ
رئي�س الدير وكاهن ّ
على جهودهما المبذولة في خدمة ّ
الجديد الأب ن�ضال جبلي وم�ساع َده الأب ح ّنا كنعان ،و�أ�شاد بالمواهب التي يملكها
الرعية .وبعد الق ّدا�س التقى الجميع في قاعة
الأبوان ن�ضال وح ّنا في �سبيل قيادة ّ
الكني�سة.
ال�صوتي في دار العناية
♱ تد�شين جهاز الت�صوير
ّ
ال�سبت  12ت�شرين الأ ّول  ،2013احتفل دار العناية ال�صالح ّية ــ �صيدا بتد�شين
�صوتي بقيمة � 40ألف دوالر ،ويعتبر من �أحدث التقن ّيات الط ّب ّية الم�ستخدمة
جهاز ت�صوير ّ
في ت�صوير � ّ
اله�ضمي والحاالت
أدق الحاالت ،مثل ت�صوير �شرايين القلب والجهاز
ّ
الن�سائ ّية ،وقد ق ّدمه لم�ستو�صف دار العناية ،نادي روتاري بيروت و�صيدا بالتعاون مع بنك
عودة وم� ّؤ�س�سة وردة .ح�ضر اللقاء المطران �إيلي ب�شارة الح ّداد والرئي�س العا ّم والأب
نقوال ال�صغبيني والأب المدبّر عبدو رعد والنائب الدكتور مي�شال مو�سى ،ورئي�س جمع ّية
ّتجار �صيدا و�ضواحيها ال�س ّيد علي ال�شريف مم ّث ًال النائب ال�س ّيدة به ّية الحريري ،وع�ضو
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البلدي في �صيدا المهند�س محمد البابا مم ّث ًال رئي�س البلديّة المهند�س محمد
المجل�س ّ
ال�سعودي ،والرئي�س الحالي لنادي روتاري �صيدا المهند�س �سامي غ ّدار وال�سفير ال�سابق
في الأمم الم ّتحدة ال�س ّيد عبد المولى ال�صلح وجمع من ال�شخ�ص ّيات .وتخ ّلل الحفل
كلمات متع ّددة .و�أعرب الأب نقوال ال�صغبيني بكلمته عن �شكره لأندية الروتاري وبنك
عودة وم� ّؤ�س�سة ورده ،الذين �شاركوا في ت�أمين هذا الجهاز لم�ستو�صف الدار بما ي�ساهم
في تفعيل عمل الم�ستو�صف في تقديم الخدمات الطب ّية على �أكمل وجه لمن يحتاجها
من �أبناء المنطقة ،م�ستعر�ضً ا بع�ضً ا من هذه الخدمات التي يوفّرها الم�ستو�صف وما �سيتيحه
ال�صوتي من تقن ّية متط ّورة في هذا المجال .بعد ذلك توالت
ت�أمين جهاز الت�صوير
ّ
الكلمات ،وبعدها ت ّمت �إزاحة ال�ستار عن لوحة تد�شين الجهاز ،و ُدعي الجميع �إلى
كوكتيل بالمنا�سبة.
♱ قدا�س عيد المالك ميخائيل في دير ع ّميق ـ ـ ال�شوف
الجمعة في  8ت�شرين الثاني  ،2013وبدعوة من رئي�س دير المالك ميخائيل في
ع ّميق الأب �شارل �شام ّية ،احتفل �سيادة الأب العا ّم بق ّدا�س عيد المالك ميخائيل في
الكني�سة المجاورة للدير .ح�ضر االحتفال الأب المدبّر نبيل واكيم والأب المدبّر جوزيف
واكيم ،وجمهور من الرهبان المخل�ص ّيين وعدد من �أبناء المنطقة ،وفي الق ّدا�س �ألقى الأب
العا ّم عظة من وحي العيد ،ر ّكز فيها على ر�سالة االنفتاح والتعاي�ش الم�شترك التي حملتها
الرهبان ّية في الما�ضي والتي تحملها اليوم في المنطقة والجوار .بعد الق ّدا�س والتهاني� ،أُقيم
حفل الغداء في الدير.
♱ ا�ستقبال وقدا�س في كني�سة �س ّيدة االنتقال ـ ـ �أبلح
الأحد  10ت�شرين الثاني  ،2013احت�شد �أهل �أبلح وعلى ر�أ�سهم كاهن الرع ّية
الأب فادي الفحل والأب مو�سى عقيقي كاهن رع ّية مار جرج�س المارون ّية ،ورئي�س
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الراعوي ،والحركات الر�سول ّية وال�شباب ّية في الرع ّية ،لمالقاة
البلديّة والمختار والمجل�س
ّ
الرئي�س العا ّم عند مدخل البلدة ،وفي الطريق �إلى الكني�سة ُرفعت �أقوا�س الن�صر واليافطات
مرحب ًة بالرئي�س العا ّم الجديد للرهبان ّية المخ ّل�ص ّية .وقبل الق ّدا�س ،كانت كلمة ترحيب ّية
ّ
با�سم الرع ّية ،تالها الأ�ستاذ توفيق �سمعان ،بعدها احتفل الأب العا ّم بالذبيحة الإله ّية
محا ًطا بالآباء .بعد الإنجيل �ألقى الأب العا ّم كلمة ،ب ّين فيها االهتمام الكبير الذي توليه
الرهبان ّية للبقاع ،من حيث العدد الكبير للكهنة المخ ّل�صي ّين الذين يخدمون فيه .كما
التوجه العا ّم للرهبان ّية في الفترة المقبلة .وفي الختام ت�س ّلم الأب
ا�ستعر�ض الأب العا ّم ّ
الحرفي طوني �أبو زيدان ،عربون مح ّبة
العا ّم لوحة تذكارية با�سم الرع ّية ،من �صنع
ّ
وتقديرّ .ثم انتقل الجميع �إلى �صالون الكني�سة لتبادل التهاني.
♱ زيارة الأب العا ّم �إلى الأرا�ضي المق ّد�سة
بين  24ت�شرين الأ ّول و 3ت�شرين الثاني  ،2013قام الأب العا ّم بزيارة �إلى الأرا�ضي
المق ّد�سة ،وتفقد الآباء العاملين في حيفا ،ويافا والقد�س ورام اهلل وبيت �ساحور ،وهذا
ملخّ �ص وقائع الزيارة:
الخمي�س  24ت�شرين الأ ّول� ،سافر الأب العا ّم �إلى الأرا�ضي المق ّد�سة ،برفقة الق ّيم
الدولي ،كان في ا�ستقباله �سيادة
الم�ساعد الأب اليا�س مايو .ولدى و�صوله �إلى مطار ع ّمان ّ
المطران اليا�س �شقّور ،الذي �أ�ص ّر على ا�صطحابه في �س ّيارته �إلى حيفا ،حيث كان في
ا�ستقباله الآباء المخ ّل�ص ّيون :ح ّنا نخّ ول و�أغابيو�س �أبو �سعدى و�أنطونيو�س (كريم)
خوري وبول�س (موفّق) �أرملي و�شارل ديب و�سهيل فاخوري وراهبات الخدمة ال�صالحة
وعدد من الكهنة الأبر�ش ّيين .وفي الأيام الأولى ّنظم الآباء في حيفا لقاءات للأب العا ّم مع
مختلف جماعات الرع ّية .وكانت هذه اللقاءات مفيدة وموفّقة.
النبي اليا�س
إلهي في كني�سة ّ
الأحد  27ت�شرين الأ ّول ،احتفل الأب العا ّم بالق ّدا�س ال ّ
إن�ضم �إليهم الأب بطر�س
في حيفا ،بح�ضور �سيادة المطران اليا�س �شقّور وجمهور الكهنةّ � ،
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رحب راعي بالرئي�س
(�سمير) �سركي�س القادم من لبنان ،وح�شد من الم�ؤمنين .في العظة ّ
العا ّم ،و�أثنى على زيارته �إلى الأرا�ضي المق ّد�سة .بعدها �ألقى الأب العا ّم كلمة ع ّبر فيها عن
فرحه لوجوده بين �إخوته ،و�شكر �سيادة راعي الأبر�ش ّية لأب ّوته ورعايته وحمايته للآباء
وتوجه �إلى �أبناء الرع ّية م�ش ّد ًدا على وحدة التاريخ بين الرهبان ّية
المخ ّل�ص ّيين في خدمتهمّ .
وحيفا الذي يعود �إلى �أكثر من ثالثماية �سنة ،والذي م ّرت فيه وجوه جليلة وق ّدي�سة ،مثل
حجار ومي�شال �صاد ،وعلى وحدة الحا�ضر عبر الخدمة التي يُفتخَ ر بها
غريغوريو�س ّ
والتي تقوم بها الرهبان ّية اليوم في حيفا ،من خالل �أبنائها �أغابيو�س و�شارل و�سهيل (الذي
انتقل م� ّؤخ ًرا �إلى بيت �ساحور) ،وعلى وحدة الم�ستقبل من خالل الإمكان ّيات التي
�ست�ضعها الإدارة الرهبان ّية ولو محدودة ،في خدمة رع ّية حيفا.
توجه الأب العا ّم �إلى يافا حيث زار الأب �أنطونيو�س (كريم) خوري في
بعدها ّ
البطريركي المطران جول يو�سف زريعي
رع ّيته وتابع �إلى القد�س ،حيث زار �سيادة النائب
ّ
والأب جوزيف ال�صغبيني ،وتح ّدث معهما بمو�ضوع الخدمة في القد�س.
الوداعي للأخت
إلهي
ّ
الجمعة  1ت�شرين الثاني� ،شارك الأب العا ّم بالق ّدا�س ال ّ
بريجيت مع ّري المخ ّل�ص ّية ،الذي تر�أّ�سه المطران جول ،وح�ضره لفيف من الكهنة.
توجه الأب العا ّم �إلى رام اهلل ،حيث �أتى
وفي اليوم التالي ،ال�سبت  2ت�شرين الثانيّ ،
لزيارته رئي�س بلديّة رام اهلل ،و�شخ�ص ّيات �أخرىّ ،ثم عند ال�ساعة الواحدة ظه ًرا كانت له،
زيارة تاريخ ّية ل�سيادة رئي�س دولة فل�سطين «�أبو مازن» ،الذي ا�ستقبل الرئي�س العا ّم لحوالي
 45دقيقية ،يرافقه وفد من الآباء وهم :جوليو عبداهلل بروني ّال وجوزيف ال�صغبيني واليا�س
مايو و�أغابيو�س �أبو �سعدى و�أنطونيو�س (كريم) خوري وبول�س (موفّق) �أرملي و�شارل
ديب وبطر�س (�سمير) �سركي�س و�سهيل فاخوري ،بعدها ق ّدم الرئي�س �أبو مازن للأب العا ّم
لوحة تذكاريّة ،كعربون �شكر وتقدير.
إلهي ،في كني�سة �س ّيدة الب�شارة في
وفي اليوم عينه ،احتفل الرئي�س العا ّم بالق ّدا�س ال ّ
رام اهلل ،بح�ضور كاهن الرع ّية الأب جوليو عبداهلل بروني ّال وعدد من الآباء ،وكان للأب
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العا ّم �أي�ضً ا لقاءات مع الحركات الر�سول ّية والجماعات الكن�س ّية العاملة في رع ّية رام اهلل.
توجه �إلى بيت �ساحور.
بعدها ّ
إلهي في كني�سة الرعاة ــ
الأحد في  3ت�شرين الثاني ،احتفل الأب العا ّم بالق ّدا�س ال ّ
بيت �ساحور ،عاونه جمهور من الآباء� .أثناء القدا�س �ألقى كاهن الرع ّية الأب �سهيل كلمة
نبوي� .أ ّما
ترحيب ّية معتب ًرا فيها �أنّ زيارة الرئي�س العا ّم للأرا�ضي المق ّد�سة هي بمثابة حدث ّ
الأب العا ّم ف�ش ّدد على العالقة التاريخ ّية التي تربط الرهبان ّية بالأرا�ضي المق ّد�سة عمو ًما
خ�صو�صا ،وهذه العالقة هي داللة على المح ّبة المتبادلة والنابعة من
ورع ّية بيت �ساحور
ً
ال�س ّيد الم�سيح طفل المغارة ،و�شكر �أبناء بيت �ساحور على رحابة �صدرهم رغم الهفوات
والتق�صير في خدمتهم في بع�ض الأحيان ،ووعدهم ب�أنّه �سيكون في توا�صل دائم مع
راعي الأبر�ش ّية وكاهن الرع ّية لو�ضع �إمكان ّيات الرهبان ّية في خدمتهم ،وفي نهاية الق ّدا�س
ق ّدمت رع ّية بيت �ساحور للأب العا ّم �أيقونة لل�س ّيدة العذراء ،تذكا ًرا للزيارة.
والجدير بالذكر �أنّ الأب العا ّم قام بزيارة �أهالي جميع الكهنة المقيمين في
الأرا�ضي المق ّد�سة ،واطم�أ ّن على �أحوالهم .بالإ�ضافة �إلى �أنّه تفقّد جميع حاجات الكهنة
الخادمين هناك بغية ت�أمينها مع ال�سادة الأ�ساقفةّ ،
ميداني على كافة الأرا�ضي
واطلع ب�شكل ّ
التابعة للرهبان ّية في النا�صرة ّ
وعكا وحيفا وبيت لحم ،بم�ساعدة وكيل الرهبان ّية في
الحج �إلى الأماكن
ين�س الأب العا ّم ّ
الأرا�ضي المق ّد�سة الأب �أغابيو�س �أبو �سعدى .ولم َ
المق ّد�سة ،ال �س ّيما كني�سة القيامة ،حيث �ص ّلى هناك من �أجل الرهبان ّية و�أبنائها ،قبل �أن يعود
�إلى لبنان عبر الأردن ،في  4ت�شرين الثاني .2013
♱حفل توقيع لكتاب «عط�ش ال َّلـه» ـ كتاب جديد للأر�شمندريت �أغابيو�س
�أو �سعدى
الخمي�س  24ت�شرين الأ ّول  ،2013جرى في حيفا حفل توقيع كتاب «عط�ش اهلل»
الرهباني في الأرا�ضي المق ّد�سة وخادم رع ّية مار اليا�س
للأب �أغابيو�س �أبو �سعدى الرئي�س
ّ
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للروم الملك ّيين الكاثوليك في حيفا .وم ّيز هذا الحفل ،عالو ًة على ح�ضور �سيادة المطران
�إليا�س �شقّور رئي�س �أ�ساقفة ّ
عكا وحيفا والنا�صرة و�سائر الجليل ،ح�ضور الأب العا ّم ،الذي
و�صل في اليوم نف�سه �إلى حيفا ،قاد ًما من لبنان .وح�ضر �أي�ضً ا عدد من الكهنة والراهبات
والأخويّات والهيئات الرعويّة و�شخ�ص ّيات �أخرى .تح ّدث الأب �أغابيو�س �أبو �سعدى،
�شارحا عنوان كتابه�« :إنّ الكتاب الذي نحن ب�صدده «عط�ش اهلل» ،يتح ّدث عن معنى
ً
الملحة للمكوث عند هذا النبع
العط�ش �إلى اهلل وح�ضوره فينا� ،أي اال�شتياق له والحاجة ّ
بحكم مخالف لما �سبق وعهدناه بالخبرة ،ف�إ ّن اهلل يعط�ش
الزاخر بالحياة الأبديّة .ولكن ٍ
�إلينا �أي�ضً ا� ،إنّه ي�شتاق �إلينا ،ي�شتاق لأن يرى النور ي�ؤوب �إلينا ،وعمله المثمر في �صحراء
قاحلة� .إنّ عط�ش اهلل هو في �شوقه ون ّيته لأن يُلقي فينا مرا�سي �سفينة خال�صه ومح ّبته
إلهي ،وفي تعامالت الروح القد�س معنا ومن
الكائنة فيه منذ الأزل ،وفي ّ
تج�سد ابنه ال ّ
�أجلنا».
الر�سولي الذي يقوم به
بعدها كانت كلمة للأب العا ّم� ،أ�شار فيها �إلى �أهم ّية العمل
ّ
ر�سولي في حيفا لإتمام ر�سالة
كهنة الرع ّية المخ ّل�ص ّيون في حيفا ،ووعد ب�إقامة مركز
ّ
الإنجيل المق ّد�س.
ثم ح ّيا راعي الأبر�ش ّية الح�ضور ،و�أعرب عن دعمه لما يقوم به الأر�شمندريت �أبو
�سعدى من �إ�صدارات تخدم الكني�سة وتنمي الحياة الروح ّية في الرع ّية.
♱ عيد دار العناية
الأربعاء  20ت�شرين الثاني  ،2013بمنا�سبة عيد دخول ال�س ّيدة العذراء �إلى الهيكل،
عيد دار العناية� ،أقامت الدار كعادتها في ّ
رهباني �شارك فيه �سيادة
كل �سنة حفل ع�شاء
ّ
المطران �إيلي ب�شارة الح ّداد ،والرئي�س العا ّم الأر�شمندريت �أنطوان ديب والآباء المدبّرون،
وراهبات مار يو�سف الظهور والمون�سنيور اليا�س الأ�سمر ممثِّ ًال �سيادة المطران اليا�س
ّن�صار وجمع كبير من الرهبان والمبتدئين.
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وعر�ض موجز من الأب نقوال
وقد �سبق الع�شاء االحتفال ب�صالة الغروب،
ٌ
ال�صغبيني لم�شاريع الدار التي تحقّقت والم�شاريع الم�ستقبل ّية المطروحة.
♱ كتاب من «الأنين �إلى الحنين» للأب نعمان قزح ّيا
�صدر العدد الأ ّول من �سل�سلة «نجوم مخ ّل�ص ّية و�ضّ اءة» بعنوان من «الأنين �إلى
�صي ( 1920ــ،)1988
الحنين» ،وهو �سيرة حياة الأب �أغناطيو�س (مي�شال) �صاد المخ ّل ّ
ون�سقها وع ّلق عليها الأب نعمان
من خالل يوم ّياته وت�أ ّمالته الروح ّية ومواعظه .جمعها ّ
�صي .جرى �إطالق الكتاب في  ،2013/11/23في االحتفال الذي �أُقيم
قزح ّيا المخ ّل ّ
وتم توزيعه على جميع الحا�ضرين.
بمنا�سبة عيد الم� ّؤ�س�سّ ،
♱ عيد الم� ّؤ�س�س في دير المخ ّل�ص
ال�سبت في  23ت�شرين الثاني  ،2013اجتمع رهبان ب.م .حول الأب العا ّم
ال�صيفي في دير
لالحتفال بذكرى وفاة الم� ّؤ�س�س ال�سعيد الذكر المطران �أفتيميو�س
ّ
المخ ّل�ص العامر .ابتد�أ اللقاء بن�صف �ساعة �صالة وترانيم في كني�سة الدير .بعدها �ألقى
الأب نعمان قزح ّيا �شذرات روح ّية من كتابه عن الأب �أغناطيو�س (مي�شال) �صادّ ،ثم �ألقى
الأب المدبّر جوزيف ج ّبور حديثًا روحيًّا من وحي العيد .وبعد الحديث واال�ستراحة
إلهي الذي تر�أّ�سه الأب
الق�صيرة التي تلتهّ ،
توجه الجميع �إلى الكني�سة لالحتفال بالق ّدا�س ال ّ
العا ّم ،وعاونه المدبّرون الأربعة وجمهور من الرهبان ،بح�ضور الرئي�س العا ّم للرهبان ّية
البا�سل ّية ال�شويريّة الأر�شمندريت �إيلي معلوف ،والأب غازي الخوري ممثّل �سيادة
المطران اليا�س ّن�صار ،وح�ضرت �أي�ضً ا الأ ّم منى وازن مع عدد من الأخوات الراهبات
المخ ّل�ص ّيات ،وح�شد من كهنة �أبر�ش ّية �صيدا للروم الكاثوليك ،وبع�ض الأ�صدقاء .بعد
البطريركيّ ،ثم �ألقى الأب العا ّم كلمة من
الإنجيل قر�أ الأب المدبّر عبدو رعد الرقيم
ّ
وحي العيد (وردت في افتتاح ّية هذا العدد).
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خالل الق ّدا�س ،ج ّدد �أبناء ب.م .نذورهم الرهبان ّية ،بد ًءا بالأب العا ّم ،مرو ًرا بالآباء
والإخوة .بعد الق ّدا�س ،دعا رئي�س دير المخ ّل�ص الأب �سليمان جرجورة الجميع �إلى
الم�شاركة في الغداء على مائدة العامر.
♱ا�شتراك الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية في زيارة كني�سة الروم الكاثوليك
لقدا�سة البابا فرن�سي�س
في �إطار الزيارة الر�سم ّية التي قامت بها كني�سة الروم الكاثوليك لقدا�سة البابا
فرن�سي�س ،ا�شتركت الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية بهذه الزيارة ،ممثَّلة ب�شخ�ص رئي�سها العا ّم
الأر�شمندريت �أنطوان ديب ،الذي �سافر �إلى روما ،نهار الثالثاء  26ت�شرين الثاني ،2013
ي�ضم الآباء� :أنطوان �سعد واليا�س مايو وعبداهلل الحمديّة وحبيب خلف
على ر�أ�س وفد ّ
و�شربل را�شد ،وتبعهم الأبوان �أنطوان ق�سطنطين وعماد الحاج .ولحظة و�صول الوفد �إلى
الر�سولي الأب �سليمان �أبو زيد،
الكر�سي
روما ،كان في ا�ستقباله وكيل الرهبان ّية لدى
ّ
ّ
الر�سولي الأب مطانيو�س ح ّداد .وكان للأب العا ّم في
الكر�سي
البطريركي لدى
والمعتَ َمد
ّ
ّ
ّ
روما لقاءات عديدة ّنظمها له الأبوان �سليمان ومطانيو�س.
وفي  30ت�شرين الثاني ،2013ال�ساعة الحادية ع�شرة ،كان اللقاء المنتظر مع قدا�سة
البابا فرن�سي�س ،بح�ضور �أ�صحاب ال�سيادة المطارنة والر�ؤ�ساء العا ّمين والكهنة والرهبان
والراهبات والوفود القادمة من مختلف الدول .ولدى دخول قدا�سة البابا �إلى القاعة،
ابتهاجا .بعدها �ألقى غبطة البطريرك غريغوريو�س الثالث كلمته،
وقف الجميع و�ص ّفقوا ً
التي �ش ّدد فيها على خطورة الو�ضع في �سوريا عا ّمة ،وتط ّرق �إلى �أحداث معلوال وال�شهداء
الم�سيحيّ .ثم �ألقى قدا�سة البابا كلمة ،هذا �أبرز ما
الذين ق ّدموا حياتهم من �أجل �إيمانهم
ّ
جاء فيها:
�صاحب الغبطة
�إخوتي في الأ�سقف ّية والكهنوت
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�إخوتي و�أخواتي الأع ّزاء
بفرح �أ�ستقبلكم في كر�سي الق ّدي�س بطر�س ،حيث �أتيتم ت�ؤ ّكدون عمق رباط
كني�سة �أنطاكيا للروم الملك ّيين الكاثوليك بخليفة بطر�س� .أتيتم �شهو ًدا لأ�صول �إيماننا
الر�سول ّية .ومنذ ذلك الزمن ،وفرح الإنجيل ينير الإن�سان ّية ،وبهذا الفرح ما زلتم ت�سيرون،
رغم ال�شدائد الكثيرة التي عرفتموها طيلة تاريخكم وح ّتى �أيّامنا هذه.
فكري يذهب فو ًرا �إلى �إخوتنا و�أخواتنا في �سوريا ،الذين يت�ألّمون منذ وقت
طويل من ج ّراء اال�ضطرابات الكبيرة؛ �أ�ص ّلي من �أجل الذين فقدوا الحياة ومن �أجل
الرب دموع �أبنائه ه�ؤالء ،وليكن قُرب الكني�سة منهم عزا ًء في حزنهم
�أح ّبائهم .فليم�سح ّ
وليحفظهم من الي�أ�س.
نحن ن�ؤمن ٍ
بثبات بق ّوة ال�صالة والم�صالحة ،ونج ّدد دعاءنا �إلى الم�س�ؤولين لكي
يوقفوا ّ
وليتو�صلوا ،من خالل الحوار� ،إلى حلول عادلة ودائمة ،للنزاع
كل �أعمال العنف،
ّ
خا�ص على االحترام المتبادل بين الطوائف
الذي ت�س ّبب ب�أ�ضرار ج�سيمة .و� ّ
أح�ض ب�شكل ّ
الدين ّية المتع ّددة ،لت�أمين م�ستقبل را�سخ للجميع ،على �أ�سا�س حقوق الإن�سان الثابتة ،ومن
ال�سلمي مع الديانات الأخرى،
�ضمنها الح ّريّة الدين ّية .كني�ستكم عرفت منذ عقود التعاي�ش
ّ
وهي مدع ّوة �إلى لعب دور الأخ ّوة في ال�شرق الأو�سط.
أكرر �أنّنا لن نر�ضى بالتفكير بال�شرق الأو�سط خاليًا من وجود
معكم� ،أعود و� ّ
الم�سيحيين .مع ذلك ،فالعديد من �إخوتكم و�أخواتكم هاجروا ،وها هنا جمهرة
ّ
والروحية
إن�سانية
التم�سك ّ
منهم تم ّثل المهاجرّ � ،
أ�شجعها على ّ
ّ
القوي بالجذور ال ّ
الرومية
الملكي ،والحفاظ على الهويّة
للتقليد
الكاثوليكية في كلّ مكان ،لأنّ
ّ
ّ
ّ
الم�سيحي الذي ورثتموه .وفي الوقت
الكني�سة ب�أجمعها بحاجة �إلى �إرث ال�شرق
ّ
ال�شرقيين ،لل�شركة المرج ّوة مع خليفة الق ّدي�س
الح�س ّية لكلّ �إخوتنا
ذاته� ،أنتم العالمة ّ
ّ
بطر�س...
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وبعدها ُق ّدمت للبابا ،با�سم البطريرك ،الهدايا التذكاريّة ،وهي عبارة عن بطر�شيل
ال�شويري ،و�إيقونة
ق ّدمه الأب حبيب خلف ،و�صليب اليد ق ّدمه �إليه الأب نقوال الريا�شي
ّ
الق ّدي�س فرن�سي�س ،ق ّدمها الأب �شربل ــ �سليم را�شد.
االحتفالي في
وفي اليوم التالي ،تر�أّ�س البطريرك غريغوريو�س الثالث ،الق ّدا�س
ّ
كني�سة �سانتا ماريا �إن كوزمدين� ،شارك فيه� ،إلى جانب ال�سادة المطارنة ،الأب العا ّم ووفد
الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية ،بالإ�ضافة �إلى لفيف من الكهنة وح�شد من الم�ؤمنين.
رئي�س مجمع الق ّدي�سين الكاردينال �أماتو  Amatoبرفقة المرافع
زار الرئي�س العا ّم َ
عن دعوى تطويب الأب ب�شارة �أبو مراد الأب �سليمان �أبو زيد والأب �أنطوان �سعد
ّ
لالطالع على �سير دعوى تطويب الأب ب�شارة �أبو مراد ،كما زار الكاردينال Leonardo
� Sandriأمين �س ّر المجمع و�أمين ال�س ّر الم�ساعد المطران  Maurizio Malvestitiقبل �أن
يعود �إلى لبنان في  3كانون الأ ّول .2013
♱ النذور الرهبان َّية الم�ؤ ّقتة للأخ �أغابيو�س نخلة
ال�سبت  28كانون الأ ّول � ،2013أبرز الأخ �أغابيو�س نخلة نذوره الم�ؤ ّقتة� ،أمام
الرئي�س العا ّم ،في كني�سة دير ال�س ّيدة .ح�ضر الحفل ح�شد من الرهبان و�أهل الأخ �أغابيو�س
والأ�صدقاء ،و�ألقى الأب العا ّم كلمة من وحي المنا�سبة ب ّين فيها الرابط بين والدة ال�س ّيد
الم�سيح الذي �أخلى ذاته و�صار طائ ًعا ح ّتى الموت ،وبين الوالدة الجديدة في النذور
توجه
الرهبان ّية التي فيها يتخ ّلى الراهب عن �إرادته وي ّتحد بالم�سيح .وبعد �صالة الغروب ّ
الجميع �إلى �صالون الدير لتناول طعام الع�شاء.
♱ باقة من �أخبار دير مار اليا�س المخ ّل�ص ّية
جبلي رئي�س دير مار اليا�س المخ ّل�ص ّية :في � 29أيلول
جاءنا من الأب ن�ضال ّ
 ،2013بداية عهد الأبوين ن�ضال جبلي وح ّنا كنعانّ ،تم ت�أ�سي�س حركة ميداد للأطفال مع
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العمل على �إيجاد فريق من المن�شّ طين لهذه الحركة ،ولقد �أ�صبح عدد الأطفال يتراوح بين
الثالثين والأربعين طف ًال ،يجتمعون ّ
كل يوم �سبت في تمام ال�ساعة الثالثة من بعد الظهر.
كذلك ّتم ت�أ�سي�س �شبيبة الأب ب�شارة �أبو مراد ،ويتراوح عددهم بين  15و  ،25يجتمعون
ّ
كل يوم �سبت في تمام ال�ساعة ال�ساد�سة م�سا ًء .كذلك ّتم ت�أ�سي�س حركة عائالت الأب
أ�سبوعي للتن�شئة الروح ّيةّ ،
كل يوم جمعة ،في تمام ال�ساعة
ب�شارة �أبو مراد ،ولديهم اجتماع � ّ
يتم �إحياء �ساعة �سجود للقربان المق ّد�س في كني�ستنا ّ
كل يوم خمي�س
ال�سابعة م�سا ًء ،كما ّ
في تمام ال�ساعة ال�ساد�سة م�سا ًء.
كذلك �أقامت الرع ّية ترويقة �صباح ّية ،عاد ريعها لم�ساعدة  47عائلة محتاجة
بالح�ص�ص الغذائ ّية والمازوت والتقادم المال ّية ،كما ت�سعى الرع ّية لم�ساعدة الفقراء على
خ�صو�صا لذوي الأمرا�ض المزمنة .كما ّنظمت جوقة مار اليا�س المخ ّل�ص ّية
�صعيد الأدوية
ً
يحب ال�سالم» ّتم عر�ضه في كني�سة مار اليا�س
ر�سيتا ًال ميالديًّا بعنوان�« :سال ًما على من ّ
ونجاحا باه ًرا.
المخ ّل�ص ّية ،م�ساء ال�سبت  ،2013/12/21وقد القى �إقبا ًال جماهيريًّا مم ّي ًزا ً
♱ باقة من �أخبار دير ال�س ّيدة لالبتداء
جاءنا من الأب المدبّر نبيل واكيم :في � 27آب  ،2013ت�س ّلم الأب نبيل واكيم
ر�سميًّا مها ّمه الجديدة كمع ّلم للمبتدئين في دير ال�س ّيدة ،خل ًفا للأب مي�شال نقوال .وللوقت
عمل على ت�أمين حاج ّيات الدير من �أثاث و�ضروريّات �أخرى ،وبد�أ بمتابعة البرامج التي
تخ�ص المبتدئين .وفي � 29أيلول ّ ،2013تم قبول طلبة جدد للحياة الرهبان ّية هم :ريمون
ّ
�سمير الح ّداد و�إيل ّيا دورة .وفي  1ت�شرين الأ ّول � ،2013أُقيم في دير ال�سيدة ع�شاء تكريمي
للأب مي�شال نقوال المع ّلم ال�سابق للمبتدئين ،بح�ضور الرئي�س العا ّم وعدد من الآباء
والإخوة.
وفي  8ت�شرين الأول  ،2013انطلقت الن�شاطات الروح ّية المفتوحة ّ
لكل من
يرغب في الراحة وال�سالم والتن�شئة الروح ّية وذلك �ضمن برامج تقام ّ
كل يوم جمعة من
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ال�ساعة الخام�سة ح ّتى ال�سابعة م�سا ًء ،يتخ ّللها� :سهرات �سجود للقربان �أو ال�صليب
وزياحات �إلى �س ّيدة الوعرة ،الم�سبحة مع ت�أمالت بدور مريم العذراء في حياتنا،
وموا�ضيع مختلفة �إن�سان ّية وروح ّية وقدادي�س خ�شوع ّية على �ضوء ال�شموع� ،إلى جانب
�صي .ومنذ �أ ّول ت�شرين الثاني،
لقاءات للعائالت ،وت�أ�سي�س �شبيبة للعمل
الر�سولي المخ ّل ّ
ّ
�شرقي �صيدا ،و�شبيبة
ّنظم الدير �سل�سلة ريا�ضات روح ّية �شارك فيها� :شبيبة الأبر�ش ّية من ّ
مدر�سة الدامور الر�سم ّية ،والحركة الر�سول ّية المريم ّية ــ الدامور� ،إ�ضافة �إلى بع�ض
الخا�صة وعدد من الأفراد .وفي  21ت�شرين الثاني  ،2013ت ّمت
الأخويّات والجمع ّيات ّ
زراعة الحقول بحوالي � 153شتلة من الق�شطة ،وحوالي� 200شتلة حم�ض ّيات و�أفوكا
وتم تنظيف الجاللي المحاذية وما بعد البئر جهة �س ّيدة
ورمان وع ّناب وعري�ش وغيرهاّ .
الوعرة لال�ستفادة منها وزراعتها ب�أ�شجار التفاح وغيرها ،وفي  25ت�شرين الثاني ،2013
ُم َّدت �شبكة مياه بالنقطة ّ
لكل المزروعات في الدير.
♱ باقة من �أخبار دار ال�صداقة
جاءنا من مدير الدار الأب جورج ا�سكندر ما يلي :انطال ًقا من المبادئ التي
ت� ّأ�س�ست عليها دار ال�صداقة ونظ ًرا للأو�ضاع االقت�صاديّة المتر ّدية وال�ضائقة المال ّية التي
زادت ن�سبة العائالت الفقيرة في مجتمعنا ،ف�أ�صبحت عاجزة عن ت�أمين حاجات �أطفالها
الأ�سا�س ّية ،بادرت دار ال�صداقة بالتعاون مع م� ّؤ�س�سات �إعالم ّية وتربويّة وروح ّية و�شخ�ص ّيات
المدني �إلى �إطالق ور�شة عمل تعنى بالأطفال لناحية تنمية مواهبهم
فاعلة من المجتمع ّ
والتعبير عن حاجاتهم وت�أمين عي�شهم للأجواء الميالديّة ،لع ّلها ت�ستطيع بذلك �أن تر�سم
الب�سمة على وجوههم وتجعل فرحة العيد ت�سكن قلوبهم.
كانت انطالقة الن�شاطات الميالديّة على ال�شكل التالي:
الميالدي تجواله في �شوارع
ــ	 في  4كانون الأ ّول  ،2013بد�أ قطار دار ال�صداقة
ّ
مدينة زحلة وا�ستم ّر ح ّتى عيد الغطا�س.
72

ــ م�شاركة الأطفال في ت�سجيل �أربع حلقات من برنامج للأطفال في �إذاعة «�صوت
ال�سما» ّتم بثّها نهار ّ
كل �سبت من كانون الأ ّول .2013
�سجلت �إذاعة «�صوت ال�سما» ت�ساع ّية الميالد مع الأطفال على �أن تُبَ ّث قبل � 9أيام
ــ ّ
من عيد الميالد.
التربوي حول ماه ّية
المن�سق
ّ
ــ	 في � ،2013/12/9أجرت �إذاعة « »PAXمقابلة مع ّ
وعمل دار ال�صداقة.
ــ	 في � ،2013/12/16أقامت جامعة « »A.U.S.Tحفلة ترفيه ّية للأطفال مع غداء،
وفي الختام ّتم تقديم الهدايا.
ــ	 في  ،2013/12/17حلقة حواريّة مو�ضوعها «جوهر الميالد» في الكني�سة
الإنجيل ّية ،تالها تقديم الهدايا.
ــ	 في  ،2013/12/18دعت جامعة الروح القد�س ــ الك�سليك فرع زحلة الأطفال
لح�ضور م�سرح ّية في الجامعة ،ح�ضرتها ملكة جمال لبنان ال�سابقة الآن�سة رينا ال�شيباني.
وفي نهاية االحتفال ق ّدم بابا نويل الهدايا للأوالد.
ــ	 في  ،2013/12/19ل ّبى الأطفال دعوة المهند�س �أ�سعد نكد للغداء واللعب في
�سكوبي الند ،كما جرى توزيع الهدايا.
ــ �شارك �أوالد الدار في ع�شاء ،تلبية لدعوة �سابقة من مطعم ــ �أوتيل م�سابكي/
�شتورة وحركة �شباب ال�شرق.
وجهت ال�شبيبة الكاثوليك ّية دعوة ل�شباب و�شابّات من دار ال�صداقة لح�ضور فيلم
ــ ّ
في �سينما «�ستارغيت».
ــ كما ّنظمت ال�شبيبة الكاثوليك ّية �سهرة مم ّيزة لإطفال القرية ت�ضمنت �ألعابًا
خا�صة بالعيد.
ون�شاطات متن ّوعة و�أ�شغا ًال يدويّة ّ
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ــ	 في � ،2013/12/20أحيت الإكليريك ّية المخ ّل�ص ّية الكبرى بالتعاون مع �شبيبة
وروحي �شارك فيها جميع �أوالد الدار.
«�سان بول» �سهرة تثقيف ديني
ّ
ــ	 في  ،2013/12/21بمبادرة ط ّيبة ّنظمت كاريتا�س زحلة ن�شا ًطا ميالديًّا لأطفال
الدار اختتم بقطع قالب حلوى.
ــ	 في  ،2013/12/21كعادته وبلفتة كريمة منه� ،أقام ال�س ّيد وليد الفرن ،وهو من
خ ّريجي دار ال�صداقة ،ن�شا ًطا ريا�ضيًّا ل�شبيبة الدار في مج ّمع تالل ك�سارة ،فلعبوا البولنغ
والـ « »Q - LASERوالفوتبول واختتم اللقاء بع�شاء تخ ّلله توزيع هدايا.
ــ بدعوة من «� »MED - KIDSشارك �أطفال قرية ال�صداقة في م�سرح ّية ميالديّة
على م�سرح مدر�سة الكل ّية ال�شرق ّية.
ــ	 في  ،2013/12/24كعادتهم في ّ
كل �سنة ،زار �أطفال دار ال�صداقة مع بع�ض
الم�س�ؤولين ،برفقة بابا نويل ،الأطفال المر�ضى في م�ست�شفيات زحلة وق ّدموا لهم الهدايا،
متم ّنين ال�شفاء العاجل للجميع.
الميالدي لدار ال�صداقة بتوزيع الهدايا مع
ــ	 في � ،2013/12/23شارك القطار
ّ
الجمع ّية الخيريّة الكاثوليك ّية ،وقد كان لبع�ض �أوالدنا ن�صيب من هذه الهدايا.
أخيرا ،ت ّوجت دار ال�صداقة ن�شاطاتها الميالديّة على مدار �شهر كانون الأ ّول،
� ً
باالحتفال بق ّدا�س
ميالدي �أُقيم في  2013/12/22تر�أّ�سه قد�س الرئي�س العا ّم
ّ
�صية الأ�شمندريت �أنطوان ديب وقد عاونه الآباء :نبيل واكيم،
للرهبانية
البا�سيلية المخ ّل ّ
ّ
ّ
عبداهلل الحمديّة ،اليا�س مايو ،طالل تعلب ،بطر�س (�سمير) �سركي�س ،بالإ�ضافة �إلى
مدير الدار الأب جورج ا�سكندر .وذلك بح�ضور �أ�سرة دار ال�صداقة �أوال ًدا� ،أهالي،
والتعليمية في معهد دار ال�صداقة
مربّين ،عاملين ،كما ح�ضر �أفراد الهيئتين الإداريّة
ّ
وتوجه بكلمة معايدة
محبته ورعايته ّ
الف ّني .خالل الق ّدا�س �شكر مدير الدار للأب العا ّم ّ
للجميع .بدوره ق ّدر الرئي�س العا ّم الدور الذي تلعبه دار ال�صداقة وثـ ّمن عاليًا الت�ضحيات
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روحية عن
التي تبذلها الإدارة لتطوير العمل
االجتماعي في المنطقة ،واختتم بكلمة ّ
ّ
معنى الميالد.
الم�صري
بعد الق ّدا�س ّتم توزيع الهدايا لحوالي  195ول ًدا ،بمبادرة من ال�سيد ر�ضا
ّ
و�شركة « »Securnetو�إدارة فندق الـ «.»Four season
في الختام� ،شارك الرئي�س العا ّم والكهنة المخل�ص ّيون العاملون في منطقة البقاع في
إداري.
غداء معايدة دعا �إليه بالمنا�سبة مدير الدار وفريقه ال ّ
♱ �سفر الرئي�س العا ّم �إلى كندا و�أميركا
�صباح الثالثاء  ١٤كانون الثاني �سافر الأب العا ّم �إلى كندا برفقة �أمين ال�س ّر الم�ساعد
الأب �شربل را�شد ،وعند و�صوله �إلى مطار كندا كان في ا�ستقباله الآباء :مكاريو�س وهبي،
ربيع �أبو زغيب� ،أنطوان �سمعان ،ابراهيم ح ّداد وبرنار با�سطّ .ثم انطلق الجميع �إلى البيت
عائلي على �شرف الرئي�س العا ّم.
الرهباني في مونتريال حيث �أقيم ع�شاء ّ
ّ
الأربعاء  ١٤كانون الثاني ،تك ّلم الأب العا ّم هاتفيًّا مع راعي �أبر�ش ّية كندا المطران
رحب بالأب العا ّم في كنداّ ،ثم اجتمع بالآباء جمي ًعا ما عدا
ابراهيم ابراهيم ،الذي بدوره ّ
الأب مي�شال �سيدي وذلك طيلة فترة قبل الظهر .وفي الم�ساء التقى الجميع على الع�شاء
فيما عاد الأبوان مكاريو�س وهبي وابراهيم ح ّداد �إلى �أوتاوا.
الجمعة  ١٧كانون الثاني اجتمع الأب العام مع راعي الأبر�ش ّية .تال اللقاء ع�شاء
رهباني ،احتفا ًال بعيد مار �أنطونيو�س �شفيع الأب العا ّم والأب طوني �سمعان.
ّ
إلهي في كاتدرائ ّية
الأحد  ١٩كانون الثاني  ،٢٠١٤احتفل الأب العا ّم بالق ّدا�س ال ّ
رحب المطران بالأب العا ّم
المخ ّل�ص في مونتريال بح�ضور راعي الأبر�ش ّية .بعد الإنجيل ّ
و�شكر له مجيئه �إلى كندا� .أ ّما الأب العا ّم ف�شكر بدوره المطران ابراهيم ابراهيم و�أ�شاد
بالخدمة التي يقوم بها معتب ًرا �أ ّن الأبر�ش ّية هي في �أيدي �أمينة .و�شكر �أي�ضً ا الآباء
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المخ ّل�ص ّيين الذين خدموا �سابقًا والذين يخدمون اليوم في مونتريال .بعد الق ّدا�س جرى
ا�ستقبال في قاعة الكاتدرائ ّية على �شرف الرئي�س العا ّم.
االثنين  ٢٠كانون الثاني� ،سافر الأب العا ّم من كندا �إلى ميثون برفقة الأب نعيم
خليل والأب �شربل را�شد ،وكان في ا�ستقباله جمهور الدير على ر�أ�سهم المطران جان
إقليمي الأب طوني رزق ورئي�س الدير الأب فار�س الخليفات.
عادل �إيل ّيا والرئي�س ال ّ
عائلي،
بعدها دخل الجميع �إلى الكني�سة وهم يرنّمون الأك�سيونّ ،ثم �أُقيم ترحيب وع�شاء ّ
بعده ق ّدا�س في مركز الن�شاطات بالقرب من الدير احتفل فيه الم�س�ؤول عن المركز الأب
رحب الأب مارتن
مارتن حياة وح�ضره المطران جان عادل �إيل ّيا والأب العا ّم .في العظة ّ
وتم التداول بالعديد من
بالأب العا ّم �أمام الجميع .م�سا ًء اجتمع الأب العا ّم بجمهور الدير ّ
النقاط� ،أبرزها الحياة الجماع ّية واالقت�صاديّة وحياة االبتداء.
في اليوم التالي عند ال�ساعة الحادية ع�شرة �أقيمت �صالة ال�ساعة تالها ق ّدا�س
إقليمي الأب طوني رزق ورئي�س الدير
احتفالي تر�أّ�سه الأب العا ّم وعاونه الرئي�س ال ّ
ّ
الأب فار�س خلفيات والأب مارتن حياة وح�ضره مطران �أميركا نقوال ال�سمرا
إيليا والمطران المتقاعد وليام ماك نوتن Willam John
والمطران جان عادل � ّ
أبر�شيين .بعد الإنجيل
 McNaughtonولفيف الرهبان وبع�ض الآباء وال�شمام�سة ال ّ
أبر�شية و�ألقى عظة من وحي المنا�سبة حول �ضرورة
ّ
رحب الرئي�س العا ّم براعي ال ّ
الرب ونحيا حياة جديدة من �أجل
حبة القمح لن�صبح قربانًا على مذبح ّ
الموت مثل ّ
الرهبانية للتعاون ّ
إمكانياتها مع المطران
الم�سيح والجماعة ،و�ش ّدد على ا�ستعداد
بكل � ّ
ّ
الرهبانية �أمام
أبر�شية .خالل الق ّدا�س ج ّدد الآباء نذورهم
ّ
من �أجل تفعيل الخدمة في ال ّ
الرئي�س العا ّم وبعد الق ّدا�س ُدعي الجميع �إلى الغذاء احتفا ًال بالمنا�سبة .بعدها اجتمع
�صي في �أميركا.
الرئي�س العا ّم بالمطران ال�سمرا وتداوال في مو�ضوع الوجود المخ ّل ّ
وعند ال�ساعة الخام�سة �أُقيمت �صالة الغروب تالها ع�شاء واجتماع ٍ
ثان مع الآباء
للتداول بالموا�ضيع المتبقّية.
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نهار الأربعاء� ،أُقيمت �صالة ال�سحر باللغتين الإنكليزيّة والعرب ّية ،وم�سا ًء �أُقيم
الق ّدا�س في الدير.
متوج ًها �إلى كليفالند،
الخمي�س  ٢٣كانون الثاني ،ترك الأب نعيم خليل ميثون ّ
ال�صباحي وبعد الظهر انطلق
وال�ساعة الحادية ع�شرة احتفل الأب افرام قردوح بالق ّدا�س
ّ
الأب العا ّم مع الأب فار�س والأب �شربل �سليم �إلى رود �آيالند حيث رع ّية الأب عماد
بركة والأب جو حجار وهناك اجتمع الأب العا ّم بالأبوين عماد وجو ،بعدها تابع ال�سفر
�إلى نيويورك حيث التقى بالأب طوني رزق وكانت له جولة هناك.
نهار الأحد  ٢٦كانون الثاني ،احتفل الرئي�س العا ّم بالق ّدا�س ومن حوله الآباء
إيليا و�ألقى الأب العا ّم كلمة �شكر فيها الآباء لخدمتهم في
جميعهم بح�ضور المطران � ّ
دير الق ّدي�س با�سيليو�س و�شكر فيها الحا�ضرين ،و�ش ّدد على مكانة الم�ؤمنين في قلب
إلهية كلّ يوم على نية الآباء وعلى ّنية الم�ؤمنين
دير المخ ّل�ص حيث تقام الذبيحة ال ّ
العاملين معهم في كلّ العالم .و�أقيمت النياحة راحة لنفو�س جميع الآباء الذين
خدموا في �أميركا .بعد الق ّدا�س �أُقيم ا�ستقبال و�ضيافة في قاعة الدير ال�سفلية حيث
رحب الجميع بقدوم الأب العا ّم وفي الم�ساء و�صل الآباء طوني �سمعان وبرنار
ّ
با�سط من كندا �إلى ميثون ال�صطحاب الرئي�س العا ّم �إلى مونتريال ،بعد وداع الآباء
و�شكرهم».
الأربعاء  ٢٩كانون الثاني ،يوم في كيبيك مع الآباء لزيارة الكنائ�س وق�صر الثلج
«.»Chateau de Glace
الأحد � ٢شباط ،عيد دخول الم�سيح �إلى الهيكل ،التقى الأب العا ّم بالمطران
تيني في �أوتوا تيران�س برانديرغا�س عند ال�ساعة العا�شرة ،تال اللقاء احتفال بالق ّدا�س
ال ّال ّ
إلهي بمعاونة الآباء مكاريو�س وهبي وابراهيم حداد و�شربل �سليم را�شد .في العظة
ال ّ
�شكر الأب العا ّم الأبوين مكاريو�س وهبي وابراهيم ح ّداد اللذين يك ّمالن م�سيرة الخدمة
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خ�صو�صا وربط بين انتظار �سمعان ال�شيخ للم�سيح المخ ّل�ص
في كندا عمو ًما و�أوتوا
ً
وانتظارنا نحن اليومٌّ ،
كل بح�سب ما يحتاج ،و�أ ّن هذا االنتظار يجب �أن يكون بالرجاء
وبح�ضور الروح القد�س لكي يتحقّق بعين الإيمان .و�ش ّدد الأب العا ّم على �أه ّم ّية �أن
يحمل ال�شعب الم�ؤمن الكني�سة بين ذراعيه مثلما حمل �سمعان ال�شيخ الطفل ي�سوع بين
ذراعيه رغم ال�صعوبات وال�سيوف التي من الممكن �أن تجوز في قلوبنا كما جازت في
الرب �أن
قلب مريم .وفي الختام ج ّدد الأب العا ّم التزام الرهبان ّية في خدمة كندا طالبًا من ّ
يبارك في خدمة الكهنة و�أن يبارك الرع ّية لتكون واحدة تجمع ّ
الكل لمجد ي�سوع الم�سيح.
بعد الق ّدا�سّ ،تم تبريك ال�شموع وتوزيعها على الحا�ضرينّ ،ثم �أقيم ا�ستقبال للرئي�س العا ّم
في قاعة الكني�سة.
الإثنين � ٣شباط  ،٢٠١٤ال�ساعة الثانية بعد الظهر ،زار الأب العا ّم ،يرافقه الآباء
العاملون في كندا ،رئي�س �أ�ساقفة مونتريال المطران كري�ستيان ِالبين ،Christian Lépine
وتداول معه في خدمة الرهبان ّية في كندا و�أو�ضاع الآباء العاملين هناك ،كما تح ّدثوا عن
الم�سيحي في كندا وال�شرق .وطلب الرئي�س العا ّم �إمكان ّية �إيجاد دير للرهبان ّية في
الو�ضع
ّ
مونتريال.
الرهباني في كندا اجتما ًعا مع
الثالثاء � ٤شباط� ،أجرى الرئي�س العا ّم والرئي�س
ّ
رئي�سة جامعة �سان بول في �أوتاوا �شانتال بوفيه  Chantale Bovetبغية التعاون لإن�شاء
جامعة في لبنان ،وكان االجتماع �إيجابيًا.
إلهي في رع ّية �س ّيدة الب�شارة في
الأحد � ٩شباط ،احتفل الأب العا ّم بالق ّدا�س ال ّ
وي�ست �آيالند بدعوة من كاهن الرع ّية الأب �أنطوان �سمعان وبح�ضور �سيادة المطران
ابراهيم ابراهيم .بعد الق ّدا�س �أُقيم ا�ستقبال للرئي�س العا ّم في قاعة الكني�سة.
الإثنين � 10شباط ،اختتم الأب العا ّم زيارته مو ّد ًعا جمي َع الكهنة العاملين في كندا
وتوجه عائ ًدا �إلى لبنان.
ّ
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♱ ذكرى الأب ب�شارة
الخا�صة بذكرى رقاد المك ّرم الأب ب�شارة �أبو مراد
	افتُتحت �سل�سلة االحتفاالت ّ
ل�سنة  ،2014مع �أبر�ش ّية �صيدا ودير القمر ،التي ل ّبت دعوة الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية لم�شاركتها
بالحج وال�صالة عند �ضريح الأب ب�شارة ،ال�سبت � 8شباط ،2014
في هذه االحتفاالت ّ
وذلك بم�سيرة �صالة خا�شعة من مدخل الدير �إلى الكني�سة ،حيث ا�ستُكملت ال�صلوات
والت�أ ّمالت والترانيم التي �أحياها الأب المدبّر نبيل واكيم مع الإخوة المبتدئين والطالب ّية،
إلهي احتفل به الأب �سا�سين غريغوار
ّثم بحديث للأب المدبّر عبدو رعد ،تاله الق ّدا�س ال ّ
كاهن رع ّية الم ّية وم ّية الذي �ألقى عظة م�ؤثـّرة عن خبرته مع الأب ب�شارة ومدى تع ّبده له.
ّثم تناول الجميع طعام الغداء على مائدة المدر�سة.
 ١ــ الجمعة � 14شباط � ،2014أحيَت �إدارة دير الق ّدي�سة تقال في عين الجوزة �سهرة
روح ّية بعنوان «�أبونا ب�شارة والقربان»� ،شارك فيها ،عالوة على الرهبان ،ح�شد من
الم�ؤمنين من المنطقة والجوار .تخ ّلل ال�سهرة �صلوات وت�أم ّالت واعترافات ،واختُتمت
ببركة القربان.
 ٢ــ ال�سبت � 15شباط ّ ،2014تم عر�ض فيلم «�سراج الوادي» على �شا�شة كبيرة
في دير الق ّدي�سة تقال في عين الجوزة.
�صباحا ،احتفل رئي�س دير
 ٣ــ الأحد � 16شباط  ،2014ال�ساعة الحادية ع�شرة ً
احتفالي في كابي ّال الأب
الق ّدي�سة تقال في عين الجوزة الأب عبداهلل الحمديّة بق ّدا�س
ّ
ب�شارة ،عاونه فيه وكيل الدير الأب �سالم فرح ،وح�ضره ح�شد من الم�ص ّلين.
مخ�ص ً�صا لأبر�ش ّية الفرزل وزحلة والبقاع .ورغم
 ٤ــ ال�سبت الثاني من �شباط ،كان ّ
الحج مع كهنة رعاياهم :الآباء
الطق�س الماطر فقد �شارك �أكثر من �أربعماية �شخ�ص بهذا ّ
طالل تعلب ،مع رعية تمثال زحلة ،وفادي بركيل ،مع ر ّعيتي مار يوحنا ــ حو�ش
الزراعنة ومار جاورجيو�س ــ مع ّلقة زحلة ،وح ّنا كنعان ،مع رع ّية مار اليا�س المخ ّل�ص ّية.
توجهوا بموكب مهيب �إلى كني�سة الدير الكبرى ،على �أ�صوات الترانيم.
عند و�صولهمّ ،
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وجه الأب المدبّر نبيل واكيم كلمة ترحيب ّية وروح ّية ،تالها فترة �أنا�شيد
وفي الكني�سة ّ
روح ّيةّ ،ثم حديث للأب طالل تعلب عن حياة الأب ب�شارة ابن زحلة وابن الرهبان ّية.
فاليوم �أبناء زحلة والجوار ،وهم �أهله ومواطنوه� ،أتوا يلتم�سون �شفاعته و�صلواته .وختم
مر ّك ًزا على ما ُحفر على لوحة �ضريح الأب ب�شارة ب�أنّه «مثال الحياة الرهبان ّية العالية
الكهنوتي ال�سامي»� .أثناء الحديث �شارك بع�ض الح�ضور خبراتهم الروح ّية مع
والكمال
ّ
الأب ب�شارة.
إلهي ،عاونه الأبوان طالل تعلب وفايز
ّثم احتفل الأب ح ّنا كنعان بالق ّدا�س ال ّ
فريجات ،بينما توزّع الكهنة الباقون على كرا�سي االعتراف وكان الإقبال عليه ملفتًا .و�أ ّكد
الأب ح ّنا في عظته على �أه ّم ّية «ر ّد الزيارة» البن حارتنا «�سليم ج ّبور �أبو مراد» وعلى
العالقة الوثيقة التي تربط �أبناء حارته ّ
وكل �أبناء زحلة وجوارها بالأب المك ّرم ب�شارة �أبو
مراد .وتم ّنى �أن تُ�سرع الكني�سة في �إعالن تطويبه وقدا�سته.
توجه الجميع �إلى �ضريح الأب ب�شارة للتب ّرك بالزيت الذي باركه هو
بعد الق ّدا�سّ ،
نف�سه ،و�إ�ضاءة ال�شموع و�أخذ البخور وبع�ض التذكارات .ومن ّثم التقوا م ًعا على مائدة
الروحي.
المدر�سة مت�شاركين في لقمة المح ّبة ،بج ٍّو من ال�سرور والفرح
ّ
 ٥ــ احتفلت رع ّية مار اليا�س المخ ّل�ص ّية في زحلة بذكرى انتقال ابنها المكرم
الأب ب�شارة ابو مراد �إلى ال�سماء منذ  84عا ًما ،بثالث ّي ٍة ت�ض ّمنت �سهرة توبة واعترافات في
ليلة � 21شباط ،و�أم�سية ترانيم دين ّية ليلة � 22شباط �شارك فيها الأب روكز بطر�س والأب
والملحن
ح ّنا كنعان و�أفراد من جوقة مار اليا�س المخ ّل�ص ّية وال�شاعر ريا�ض نجمة
ّ
والموزّع فادي �أبي ها�شم ،بح�ضور راعي الأبر�ش ّية المطران ع�صام يوح ّنا دروي�ش والأب
عبدو رعد المدبّر الأ ّول في الرهبان ّية مم ّث ًال الرئي�س العا ّم الأر�شمندريت �أنطوان ديب،
ورئي�س الدير الأب ن�ضال جبلي ،وعدد كبير من الكهنة والراهبات و�أبناء الرع ّية .كما
ح�ضرت الممثّلة رندا كعدي والأ�ستاذ طوني نعمة مخرج فيلم «�سراج الوادي» الذي
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يروي حياة المك ّرم ،وق ّدمت الحفل الإعالم ّية هال الم ّر .بداية� ،ألقى الأب جبلي كلمة
تح ّدث فيها عن ابن الرع ّية الأب ب�شارة �أبو مراد ،وعن �أه ّم ّية الكني�سة المتواجدين نحن
فيها لأنّ الأب ب�شارة َقبِل �س َّر العماد فيها ،ودعا الجميع �إلى «االقتداء بم�سيرة حياة الأب
ب�شارة التي كان عنوانها العمل ب�صمت وم�ساعدة المحتاج»� ،آم ًال «ب�شفاعة الأب ب�شارة �أن
ّ
يحل ال�سالم في المنطقة ،و�أن يحمل القريب العاجل خبر تطويبه» .وفي نهاية االحتفال
ق ّدم المطران دروي�ش هدايا تذكاريّة للم�شاركين في الحفل ،عبارة عن �صورة للأب ب�شارة
�أبو مراد و�صالة خا�صة لتطويبه.
و�صباح الأحد � 23شباط ،احتفل الأب جبلي بق ّدا�س ح�ضره ح�شد كبير من
الم�ؤمنين من ّ
كل مناطق زحلة والبقاع.
 ٦ــ الأربعاء � 19شباط  ،2014ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء ،بدعوة من رئي�س
الإكليريك ّية الكبرى الأب المدبّر جوزيف ج ّبور و�ضمن ن�شاطات ذكرى المك ّرم الأب
إلهي في كني�سة الإكليريك ّية وعاونه� ،إلى
ب�شارة �أبو مراد ،احتفل الأب العا ّم بالق ّدا�س ال ّ
جانب رئي�س الإكليريك ّية ،الآباء عبدو رعد ونبيل واكيم و�شارل ديب ويو�سف ن�صر،
بح�ضور رئي�س عا ّم الرهبان ّية البلديّة الأباتي طنو�س نعمة ،ورئي�س عا ّم الرهبان ّية الحلب ّية
الأر�شمندريت نجيب طوبجي ،ورئي�س عا ّم الرهبان ّية ال�شويريّة الأر�شمندريت �إيلي
معلوف والأب نعيم الغربي رئي�س �إكليريك ّية الق ّدي�سة ح ّنة في الربوة� ،إلى جانب الأ ّم
نيكول ح ّرو والأ ّم كري�ستين التوم وح�شد من الرهبان والراهبات والإكليريك ّيين .بعد
أخوي
رحب فيها بالح�ضور معتب ًرا �أ ّن اللقاء هو لقاء � ّ
الإنجيل� ،ألقى الأب العا ّم كلمة ّ
ورهباني محوره �أبونا ب�شارة �أبو مراد الذي كان في ّ
كل حياته �سبب لقاء مع
إكليريكي
�
ّ
ّ
اهلل ،ال بل كان �صورة اهلل المتنقّلة .عرف الأب ب�شارة كيف ينقل الدير �إلى العالم وكان
الم�سيحي ،وفي عي�شه للنذور الرهبان ّية كان ه ّمه �أنّ ال
الراعي والخادم وال�شاهد لإيمانه
ّ
ينف�صل عن اهلل� .أبونا ب�شارة هو ح ّبة الحنطة التي ماتت و ُدفنت في الأر�ض ّثم �أثمرت
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قربانًا وح ّولت العالم من حولها .ونحن بدورنا ُوجدنا هنا وزُرعنا في هذه الظروف
لنكون �شهداء و�شهو ًدا وخمي ًرا في العجين مثلما كان الأب ب�شارة في الرعايا نو ًرا ي�ضيء
للنا�س ح ّتى غير الم�سيح ّيين.
بعد الق ّدا�س ُدعي الجميع �إلى ع�شاء على مائدة الإكليريك ّية الكبرى ،اختُتم بقطع
قالب الحلوى احتفا ًال بالمنا�سبة.
 ٧ــ ليلة � 21شباط  ،2014ال�ساعة الثامنة م�سا ًء ،تج ّمع الرهبان والراهبات
ّ
المكرم ب�شارة �أبو
وموظفو دير المخ ّل�ص والمدر�سة والأ�صدقاء ،حول �ضريح الأب ّ
زخور
روحية خا�شعة� ،أع ّد ت�أ ّمالتها �إخوة ال
إكليريكية الكبرى تيودور ّ
ّ
مراد ،لإحياء �سهرة ّ
حجار و�أغابيو�س نخلة ،والمبتدئون روني ح ّداد وجورج عنتر و�سليمان ك�شا�شة.
ورامي ّ
وتخ ّللها ترانيم ب�صوت الأبوين مكاريو�س هيدمو�س و�شربل �سليم را�شد .افتَتح ال�صالة
وروحية ،وختمها الأب العا ّم
ترحيبية
الأب المدبّر ومع ّلم المبتدئين نبيل واكيم بكلمة
ّ
ّ
الأر�شمندريت �أنطوان ديب بكلمة م�ؤثّرة حول الأب ب�شارة الذي عمل طيلة حياته بدون
هوادة لن�شر ملكوت اهلل وخال�ص النفو�س ،واليوم ،وبعد � 84سنة ،ال ي�ستريح ولكنه ما
زال يعمل في النفو�س ويجذبها �إلى اهلل ،وي�شفع بال�سائلين النعم والأ�شفية« .عجيب اهلل
في ق ّدي�سيه».
 ٨ــ ال�سبت � 22شباط  ،2014وبدعوة من الأب العا ّم� ،ألقى غبطة البطريرك
غريغوريو�س الثالث حديثًا روحيًّا للرهبان تناول فيه �صفات الكاهن على مثال الأب
إلهي
ب�شارة �أبو مراد ّثم احتفل غبطته عند ال�ساعة الحادية ع�شرة والن�صف بالق ّدا�س ال ّ
بم�شاركة الرئي�س العا ّم والآباء والمدبّرين وجمهرة من الآباء المخ ّل�ص ّيين وذلك بح�ضور
رحال و�إدوار �ضاهر وح�شد من الكهنة والرهبان والراهبات
المطارنة اليا�س ن�صار ،اليا�س ّ
رحب الأب العا ّم بالبطريرك
والم�ؤمنين الذين توافدوا من كافّة المناطق .بعد الإنجيلّ ،
وع ّبر عن الفرحة الم�ضاعفة التي �س ّببها �أبونا ب�شارة.
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وبدوره �ش ّدد غبطة البطريرك على م�سيرة القدا�سة التي يجب �أن ي�سير فيها ّ
كل
مع ّمد �ضمن عمله ومهنته على مثال الأب ب�شارة �أبو مراد الذي �سار على درب القدا�سة
الروحي العميق الذي ارتفع
وبالح�س
من خالل ال�صالة وا�ستح�ضار اهلل ب�شكل دائم
ّ
ّ
بوا�سطته نحو اهلل ،تم ّيز �أبونا ب�شارة ب�أنّه رجل التج ّرد والإماتة وهذه الف�ضائل ي�ش ّدد عليها
روحي ويقول
الحالي فرن�سي�س كما ي�ش ّدد �أي�ضً ا على ف�ضيلة ال�صبر التي هي ن�ضوج ّ
البابا ّ
لنا« :ال تتركوا �شعلة الأمل تنطفىء من قلوبكم».
وفي الختام� ،ص ّلى غبطته من �أجل الدعوات ومن �أجل لبنان الر�سالة والعي�ش
الم�شترك.
 ٩ــ م�ساء الأحد � 23شباط  ،2014دعت الرهبان ّية الف ّنان والمرنم نادر خوري �إلى
ديني ،بالتن�سيق مع المخرج طوني نعمة ،في كني�سة دير المخ ّل�ص حيث
�إحياء ري�سيتال ّ
اجتمع الخ�شوع والإيمان بجمال ال�صوت والنغم .ورنّم نادر خوري في الري�سيتال
ولحنها ووزّعها فادي �أبي
مجموع ًة من �أجمل الترانيم التي كتبها ال�شاعر ريا�ض نجمة ّ
ها�شم� ،أ ّما بع�ض الترانيم الجديدة فكانت من �ألحان الف ّنان نادر نف�سه .كما �أ ّدى �أي�ضً ا ترانيم
معروفة .ق ّدم الأم�سية والت�أ ّمالت الأب المدبّر نبيل واكيم ،وتخ ّللها �شهادة حياة لل�شاعر
ريا�ض نجمة وترنيمة للأب مكاريو�س هيدمو�س ،وكلمة للرئي�س العا ّم الأر�شمندريت
�أنطوان ديب .ح�ضر الر�سيتال ح�شد من الم�ؤمنين� ،أ ّموا الكني�سة من مختلف المناطق
اللبنان ّية للم�شاركة بالأم�سية وللتب ّرك من �ضريح الأب المك ّرم ب�شارة �أبو مراد في ذكرى
انتقاله �إلى ال�سماء.
مخ�ص ً�صا لمنطقة دير القمر وال�شوف،
 ١٠ــ ال�سبت الثالث � 1آذار  ،2014كان ّ
�شرقي �صيدا و�أي�ضً ا مناطق من
ّ
ولكن الم�شاركة كانت �أو�سع من ذلك �إذ طالت قرى ّ
بيروت ،و ُق ّدر عدد الم�شاركين بحوالي �س ّتماية �شخ�ص� ،أتَوا مع كهنة رعاياهم :الآباء
يو�سف دندن� ،أنطوان نقوال ،قزح ّيا �شلهوب ،فيليب قبر�صي ،جان القا�ضي ،رامح
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زيدوني ،روبير �سمعان ،مي�شال واكيم� ،شارل �شام ّية ،نعمان قزحيا ،وليد الديك ،نقوال
دروي�ش� ،سليمان وهبي ،ه�شام الزغبي ،توفيق حوراني ،اليا�س �صليبا� ،سمير نهرا
وميخائيل ح ّداد .كما �شارك بالق ّدا�س الرئي�س العا ّم الأر�شمندريت �أنطوان ديب ،وعبدو
رعد ونبيل واكيم و�أنطوان �سعد.
توجهوا بموكب مهيب �إلى كني�سة الدير الكبرى ،على �أ�صوات
عند و�صولهمّ ،
وجه الأب
أربعيني ،وفي الكني�سة ّ
الترانيم وال�صلوات على ّنية التوبة في بداية ال�صوم ال ّ
أبر�شية
قزحيا كلمة عن
روحانية الأب ب�شارة �أبو مرادّ .ثم احتفل �سيادة راعي ال ّ
ّ
نعمان ّ
االحتفالي ،و�ألقى عظة بعد الإنجيل من وحي
المطران �إيلي ب�شارة الح ّداد بالق ّدا�س
ّ
وكيفية تطبيقها في حياتنا و�أخذ المقا�صد
المكرم ب�شارة �أبو مراد،
�أقوال الأب
ّ
ّ
ال�صالحة.
توجهوا �إلى مائدة
بعد الق ّدا�س ،قام الم�شاركون بجولة في �أنحاء الدير ،ثم ّ
المدر�سة للم�شاركة بلقمة المح ّبة.
 ١١ــ ال�سبت � 15آذار  ،2014توافدت الجموع من �أبر�ش ّيتَي �صور ومرجعيون
المارون ّية والكاثوليك ّية �إلى دير المخ ّل�ص لال�شتراك بيوم �أبونا ب�شارة ،ولدى و�صولهم
توجهوا بم�سيرة �صالة وت�أ ّمل �إلى كني�سة الدير حيث �ألقى الأب المدبّر نبيل واكيم كلمة
ّ
إلهي ،تر�أّ�سه المطرانان �شكرهلل نبيل
عن روحان ّية الأب ب�شارة ،بعدها احتُفل بالق ّدا�س ال ّ
الحاج وجورج بقعوني يعاونهما كهنة الرعايا :ماريو�س خيراهلل ،نادر حداد ،ب�شارة
ك ّتورة ،يوح ّنا حداد ،دانيال عويكي وجوزيف �سليمان ،بح�ضور عدد من الآباء وجمهور
الإخوة .وفي العظة �ألقى المطران �شكرهلل نبيل الحاج كلمة من وحي روحان ّية الأب ب�شارة
م�ش ّد ًدا على �أه ّم ّية ال�صالة في حياة الأب ب�شارة ،التي من خاللها �أ�صبح «�سكران باهلل»كما
كان الق ّدي�س �شربل .في �سكرته الروح ّية كان �أبونا ب�شارة يلتقي باهلل م�س ّل ًما �إياه ّ
كل همومه
ووا�ض ًعا نف�سه بين يده .هذه ال�صالة كانت تح ّول حياته ّ
كل يوم لي�صبح �إن�سان القيامة
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و�أيقونة ال�س ّيد الم�سيح �أمام النفو�س ،هذه ال�صالة هي بمثابة الكنز الذي عرف �أبونا ب�شارة
�أن يوزّعه على �إخوته من خالل العطاء والخدمة والرحمة.
توجه الجميع �إلى مائدة المدر�سة للم�شاركة بلقمة المح ّبة.
في الختام ّ
♱ تد�شين كني�سة �سيدة االنتقال في بيروت
الرهبانية
الخمي�س � 27شباط  ،2014ال�ساعة الخام�سة بعد الظهر ،د�شّ نت
ّ
�سيدة االنتقال في
�صية ب�شخ�ص رئي�سها العا ّم الأر�شمندريت �أنطوان ديب ،كني�سة ّ
المخ ّل ّ
�صية القديمة في بيروت� .شارك باالحتفال غبطة البطريرك
مبنى الوكالة المخ ّل ّ
أبر�شية بيروت المتروبوليت كيرلّ�س �سليم ب�ستر�س
غريغوريو�س الثالث وراعي � ّ
الرهبانية .وح�ضره
البابوي في لبنان غابريال كات�شا وعدد من المدبّرين و�آباء
وال�سفير
ّ
ّ
معالي الوزير مي�شال فرعون والوزير ال�سابق اليا�س ح ّنا والعميد �أدوني�س نعمة وعدد من
ال�شخ�صيات والأ�صدقاء .تخ ّلل التد�شين كلمات للمطران ب�ستر�س وللأب جان فرج
ّ
التاريخي في
رحب بالحا�ضرين و�أ�شاد بالوجود الرهبانّي
خادم الكني�سة الجديد الذي ّ
ّ
�صية» ،و�أعرب
منطقة «ال�صيفي فيالج» الذي ب�سببه ُ�س ّمي ال�شارع با�سم «�شارع المخ ّل ّ
الرهبانية �أن تكون حا�ضرة في بيروت من خالل تد�شين هذه
الرئي�س العا ّم عن ا�ستعداد
ّ
الكن�سي في منطقة بيروت الكبرى كما
للفن والترنيم
الكني�سة ومن خالل ت�أ�سي�س معهد ّ
ّ
حررت ً
�أعلن �أنّ
أ�شرفية من �أجل القيام بم�شروع
ملكا لها في منطقة المد ّور ال ّ
ّ
الرهبانية ّ
والرهبانية م ًعا .و�ألقى العميد �أدوني�س نعمة �أي�ضً ا كلمة
يعود بالفائدة على �أبناء المنطقة
ّ
ّعبر فيها عن ال�صداقة القديمة التي تربط �أ�سرته بدير المخ ّل�ص ،و�شكر ّ
كل الم�ساهمين
بتجهيز الكني�سة ،وهو �أحدهم .واختتم غبطة البطريرك بكلمة �ش ّدد فيها على �أه ّم ّية
الرعية ولأجل ت�أمين
الرهباني
الوجود
والكهنوتي في منطقة و�سط بيروت لإعادة تفعيل ّ
ّ
ّ
المكر�سة هلل .تال االحتفال
القدادي�س وال�صلوات و�إر�شاد النفو�س وجذب الدعوات ّ
نخب المنا�سبة.
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♱ عيد مار يو�سف ـ ـ حو�ش الأمراء
بمنا�سبة عيد مار يو�سف وبدعوة من الأب عبداهلل عا�صي كاهن رع ّية مار يو�سف
حو�ش الأمراء ،احتفل الأب العا ّم بق ّدا�س العيد نهار الأربعاء � 19آذار  ،2014في كني�سة
رحب الأب عبداهلل بالرئي�س العا ّم الذي بدوره �ألقى
الرع ّية في حو�ش الأمراء ،وللمنا�سبة ّ
عظة من وحي العيد ،واختُتم االحتفال بلقمة مح ّبة.
♱ عيد �سيدة الب�شارة ـ ـ مدر�سة دير المخ ّل�ص
احتفلت مدر�سة دير المخ ّل�ص ب�صالة غروب عيد الب�شارة يوم الإثنين في � 24آذار
 .2014تر�أّ�س الأب العا ّم ال�صالة بح�ضور الآباء المدبّرين عبدو رعد ،نبيل واكيم
وجوزيف ج ّبور ،وعدد من الآباء� :سليمان جرجورة ،مي�شال ز ّمار ،ح ّنا نخول ،بول�س
ن�صورة� ،سامي داغر ،فايز فريجات ،نقوال ال�صغبيني ،مي�شال نقوال ،عبداهلل الحمديّة،
مكاريو�س هيدمو�س وعماد الحاج ،بالإ�ضافة �إلى عدد من الراهبات وجماعة الإخوة
الدار�سين والمبتدئين والطلبة وجمهور من الم�ؤمنين .خالل ال�صالة �أَلب�س الرئي�س العا ّم
إكليريكي �شربل يو�سف ثوب الطالب ّية بح�ضور رئي�س الإكليريك ّية ال�صغرى والمدر�سة
ال
ّ
الأب المدبّر عبدو رعد والأب الم�ساعد ميخائيل ح ّداد .وللمنا�سبة �ألقى الرئي�س العا ّم
كلمة �ش ّدد فيها على �أه ّم ّية تاريخ المدر�سة والإكليريك ّية ال�صغرى لأنّها خ ّرجت رهبانًا
الرب يعود اليوم
و�آباء كثيرين في الما�ضي وكانت الأ�سا�س المتين لهم ولنا ،وك�أ ّن ّ
ويذ ّكرنا ب�أه ّم ّية الإكليريك ّية ال�صغرى لتكون من جديد منبتًا للدعواتّ .ثم ه ّن�أ الأب العا ّم
الأخ الجديد �شربل يو�سف لدخوله مرحلة الطالب ّية �سائ ًال اهلل �أن يُنزل عليه نعمته في بداية
الرهباني ،وتم ّنى �أن تكون دعوة �شربل فاتحة لدعوات كثيرة �صغيرة وكبيرة.
دربه
ّ
بعد ال�صالة ُدعي الجميع �إلى ع�شاء على مائدة المدر�سة احتفا ًال بالعيد وبالمنا�سبة.
وفي اليوم التالي� ،أقيم ق ّدا�س العيد تر ّ�أ�سه الأب العا ّم وعاونه الآباء :عبدو رعد،
نبيل واكيم ،ميخائيل ح ّداد وعماد الحاج .وح�ضره عدد من الآباء و�أع�ضاء الرابطة
86

المخ ّل�ص ّية وفعال ّيات المنطقة وجمهور كبير من الم�ؤمنين .وبعد الإنجيل كانت كلمة
للأب العا ّم من وحي العيد تو ّقف فيها على كلمة المالك لمريم «ال�سالم عليك يا مريم»
و�أنّ هذه الكلمة �ستكون بمثابة الر�سالة التي �ستحملها مريم في عالم فاقد لل�سالم يت�صارع
فيه النا�س على ّ
كل �شيء ،و�س�أل الأب العا ّم العذراء مريم �أن تعطينا النعمة كرهبان ّية لنحمل
�سالم الم�سيح على مثالها رغم الخوف واال�ضطراب من حولنا .وفي الختام ن ّوه الأب
العا ّم بر�سالة ال�سالم التي يحملها رئي�س المدر�سة الأب عبدو رعد وبالدور الذي تلعبه
المدر�سة في التوا�صل والخدمة والعطاء والذهاب نحو الآخر ح ّتى تكون على مثال
�شفيعتها �س ّيدة الب�شارة.
♱ افتتاح ال�سنة اليوبيل ّية  ٧٥في دير �س ّيدة الب�شارة للراهبات المخ ّل�ص ّيات
في � 29آذار  ،2014بدعوة من«جمعية الراهبات البا�سيل ّيات المخل�ص ّيات» ل�س ّيدة
الما�سي للفرع المر�سل ،رعى بطريرك �أنطاكية و�سائر الم�شرق
الب�شارة ،وبمنا�سبة اليوبيل
ّ
والإ�سكندريّة و�أور�شليم للروم الملك ّيين الكاثوليك غريغوريو�س الثالث لحام ،حفل
البابوي في لبنان
افتتاح ال�سنة اليوبيل ّية في دير �س ّيدة الب�شارة في جون ،بح�ضور ال�سفير
ّ
الماروني الكاردينال مار ب�شارة بطر�س
المون�سنيور غبريال كات�شا ،وممثّل البطريرك
ّ
الراعي مطران �صور للموارنة نبيل الحاج ،و المطران ع�صام يوح ّنا دروي�ش ،والمطران
�إيلي الح ّداد ،والمطران اليا�س ّن�صار ،والمطران كيرلّ�س ب�ستر�س ،والمطران مي�شال �أبر�ص،
والرئي�س العا ّم للرهبان ّية البا�سيل ّية المخ ّل�ص ّية الأر�شمندريت �أنطوان ديب ،والرئي�سة العا ّمة
للراهبات البا�سيل ّيات المخ ّل�صيات الأ ّم منى وازن ،والرئي�سة العا ّمة للراهبات البا�سيل ّيات
ال�شويريّات الأ ّم ليونتين �أبو رجيلي ،والرئي�سة العا ّمة للراهبات الي�سوع ّيات الأ ّم دانياال
ح ّروق ،ووزير ال�سياحة مي�شال فرعون ،والنائب مي�شال مو�سى ،وممثّل النائب نعمة طعمه
طوني �أنطونيو�س ،والوزيران ال�سابقان �سليم جري�صاتي واليا�س ح ّنا ،والنائب ال�سابق �إيلي
�سكاف ،ومحافظ الجنوب نقوال بو�ضاهر ،وممثّل قائد الجي�ش العميد الركن ري�شار
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الداخلي العميد �إيلي برادعي ،والمق ّدم جوزف
الحلو ،وممثّل المدير العا ّم لقوى الأمن
ّ
غنوم ممث ًال قائد الدرك العميد اليا�س �سعادة ،ورئي�س اتحاد بلديّات �إقليم الخ ّروب
الجنوبي ح�سيب عيد وح�شد من ال�شخ�ص ّيات الر�سم ّية والأمن ّية والع�سكريّة والإعالم ّية
ّ
والق�ضاة ور�ؤ�ساء بلديّات ومخاتير وهيئات تربويّة وممثّلون عن الأحزاب وكهنة ورهبان
وراهبات ووفود من مختلف المناطق اللبنان ّية� .إ�ستُ ّ
هل الحفل بالن�شيد الوطني ّثم بالن�شيد
الداخلي ،ون�شيد ثانويّة �س ّيدة الب�شارة �أ ّداه
المريمي عزفتهما فرقة مو�سيقى قوى الأمن
ّ
ّ
ُ
خ�ص ًي�صا للمنا�سبة
ط ّالب مدر�سة �س ّيدة الب�شارة في الفرزل ،ون�شيد اليوبيل الذي �أع ّد ّ
وق ّدمه طالب مدر�سة �س ّيدة النياح في �أبلحّ ،ثم تح ّدثت الرئي�سة العا ّمة منى وازن فقالت:
الما�سي هو تاريخ من تاريخ ،لي�س فقط تاريخ الفرع المر�سل من تاريخ
«�إنّ اليوبيل
ّ
الرهبان ّية الذي يناهز الثالثة قرون ،بل هو تاريخ من تاريخ حكاية اهلل مع الإن�سان الذي
يجد �أبهى تج ّلياته في حدث الب�شارة .ف�إلى هذه اللوحة الب�شاريّة �أعود ،لأنّني ال �أرى �أبهى
منها لوح ًة تع ّبر عن نظرتنا �إلى رهبان ّيتنا و�إلى يوبيلنا» .و�أ�ضافت «ت�أ ّمل م� ّؤ�س�سو رهبان ّيتنا
فالرب يريدنا �أن
تتم في ر�سالتنا لدى الإن�سانّ ،
وم� ّؤ�س�ساتها ،فر�أوا �أنّ تلبية دعوتنا الرهبان ّية ّ
نُفهم الجميع �أنّ ملكه الذي ال نهاية له ،ن�شعر به كذلك على الأر�ض ،ك ّلما �أجاب �إن�سان،
الرب ،فليكن لي بح�سب قوله»ّ .
كل م ّنا م�س�ؤول عن
مثل العذراء مريم« :ها �أنا في خدمة ّ
�إظهار ملكوت اهلل ،وعن الت�أكيد ب�أ ّن هذا الملك ال نهاية له .وهكذا �أن�شئت المدار�س
والمياتم وبيوت العجزة ،وهكذا انطلقنا في وجوه عديدة للر�سالة الم�سيح ّية مثل ال�سهرات
الر�سولي مع ال�شبيبة والحركات الر�سول ّية .ومكان وجود �أديرتنا
الإنجيل ّية والعمل
ّ
ومراكزنا ،في لبنان و�سوريا والأردن والأرا�ضي المق ّد�سة ،تع ّبر عن قوانيننا وعن
وخا�صة لدى الفقراء والمه ّم�شين .ر�سالتنا تق�ضي
مفاهيمنا .نحن� ،أ ّوال ،في الأطرافّ ،
بعدم التمييز بين �إن�سان و�آخر ،في الدين �أو الطائفة �أو االنتماء �إلى طبقات اجتماع ّية
مختلفة� ،أو �إلى �أفكار �سيا�س ّية مختلفة .كما تعك�س �أماكن تواجدنا تفاعلنا مع الأحوال
المتق ّلبة التي م ّرت فيها بلدان هذه المنطقة ،عبر التاريخ .لقد عانت رهبان ّيتنا ،وما زالت
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تعاني ،م ّما ي�ضرب منطقتنا الحبيبة من حروب ونزاعات .تجاه ّ
كل ذلك ،تتابع رهبان ّيتنا
ر�سالة اليوبيل الذي �أطلقه ي�سوع ،تجاه المه ّم�شين والفقراء ،محاول ًة زرع ال�سالم �أينما
ح ّلت .ح�سبنا ،في ّ
كل عملنا� ،أن نحقّق رغبة قدا�سة البابا فرن�سي�س الذي يدعونا في
ال�شخ�صي و�إلى التح ّلي
الر�سولي «فرح الإنجيل» �إلى «الخروج من رغدنا
الإر�شاد
ّ
ّ
بال�شجاعة من �أجل الو�صول �إلى ّ
كل «الهوام�ش» التي هي بحاجة لنور الإنجيل» (عدد
 .)20يدعونا قدا�سة البابا ،لي�س فقط بتعليمه ،بل بمثله المذهل الذي القاه العالم �أجمع
باالحترام والتقدير .فيما �أ�شكر �سعادة ال�سفير البابوي في لبنان� ،سيادة المطران غابريله
كات�شا ال�سامي االحترام ،على تك ّرمه وح�ضوره بيننا� ،أ�س�أله �أن ينقل �إلى قدا�سته م�شاعر
البن ّوة والخ�ضوع ل�شخ�صه ولخدمته البطر�س ّية» .وختمت «�أخواتي الراهبات الحبيبات،
� ّأفكر في ّ
أنكن ا�ستمراريّة تاريخ رهبان ّيتنا .كما
أنتن زينة هذا اليوبيل ،ل ّ
منكن ،و� ّ
كل واحدة ّ
� ّأفكر ّ
بكل راهبة �سبقتنا في الخدمة في الرهبان ّية ،فيغمرني �شعور الت�أثـّر وال�شكران .في
الوقت عينه ،تعلو قلبي ،با�سمكن� ،صالة� :أن يكون يوبيلنا حالة دائمة ،وامتدا ًدا ليوبيل
الرب ي�سوع الذي خ ّل�ص الجميع ّ
خا�ص على المه ّم�شين»� ،شاكرة
ّ
وحط �أنظاره ب�شكل ّ
جميع الح�ضور على �إنجاح هذا االحتفالّ .ثم ّتم عر�ض فيلم عن تاريخ ومراحل ت�أ�سي�س
جمع ّية الراهبات وم� ّؤ�س�سات الرهبنة ح ّتى يومناّ .ثم �ألقى البطريرك غريغوريو�س الثالث
كلمة ه ّن�أ فيها الراهبات المخ ّل�ص ّيات والرهبان ّية المخ ّل�ص ّية بهذا اليوبيل� ،شاك ًرا الرهبان ّية
الرهباني
على «الر�سالة التي قامت بها ل�سنوات من مرحلة انتقال الرهبان ّية من النظام
ّ
إر�سالي» ،م�ش ّد ًدا على «الدور الكبير الذي لعبته الراهبات في �إعالء
ّ
المتوحد �إلى النظام ال ّ
كل هذه الم�ؤ�س�سات ّ
م� ّؤ�س�سات الرهبنة» ،وقال« :كم من الراهبات بذرن ّ
ليتمكن عالم
اليوم الذي يبحث حينًا في القلق ،وحينًا �آخر في الرجاء من �أن يقبل الب�شرى الح�سنة ،ال
عن يد مب�ش ّرين حزانى ويائ�سين نافذي ال�صبر قلقين ،بل الب�شارة عن يد خ ّدام للإنجيل
حما�سا ،فه�ؤالء هم يمكنهم �أن يحملوا الب�شارة وينقلوها �إلى الآخرين ،فهذا
ّ
ت�شع حياتهم ً
هو واجب وعمل ور�سالة الراهبات المخ ّل�ص ّياتّ ،
وكل هذا الكالم هو برنامج حياتهن،
89

فواجب الراهبة �أن تح ّبب ب�شرى الإنجيل للآخرين ،ال �س ّيما للم�ستفيدين من خدمات
الرهبانية» .و�أ�ضاف «نريد اليوم ،ومع احترامنا ّ
لكل الأديان ،نريد في لبنان العزيز م�سيح ّيين
قادرين �أن يظهروا الإنجيل وقيمه وتعاليم ال�س ّيد الم�سيح وعجائبه ،نريد م�سيح ّيين
يظهرون الم�سيح في حياتهم وم�سلكهم وعملهم وح�ضورهم و�شهادتهم وانتمائهم
واالجتماعي وخدماتهم في ّ
كل مرافق حياة
ال�سيا�سي
وانخراطهم في مجتمعهم وعملهم
ّ
ّ
المحب للب�شر ،كني�سة
مجتمعهم .الكني�سة هي جماعة م�ؤمنين قادرين �أن يظهروا الم�سيح
ّ
هويّتها وا�ضحة نا�صعة ثابتة �صامدة ،هويّة ظاهرة �أمام الجميع ،ت�ؤ ّدي دورها ور�سالتها �أمام
الجميع بدون خجل �أو حياء �أو خوف �أو ّ
الم�سيحي نابع من
ذل� .إ ّن حر�صنا على الوجود
ّ
الم�سيحي القادر �أن ي�صبر ويثبت ويحمل هذه الر�سالة
هذه القناعات» .وقال« :نريد
ّ
المق ّد�سة ،هذا هو الذي ي�صمد وال يهاجر ويحتمل الآالم والويالت والم�صائب ويقبل
ح ّتى ال�شهادة .نريد مثل ه�ؤالء الم�سيح ّيين! يحملون �إلى مجتمعهم ب�شرى الإنجيل،
المحب للب�شر ،ه�ؤالء
الرب
ب�شرى الخير وال�سالم ،ويظهروا في حياتهم و�أعمالهم ّ
ّ
الم�سيحي بدون
الم�سيحي في ال�شرق» ،معتب ًرا «�أ ّن الح�ضور
يحافظون على الح�ضور
ّ
ّ
م�سيحي
م�سيحي ال معنى له ،ور�سالة م�سيح ّية بدون ح�ضور
االلتزام بر�سالة م�سيح ّية ودور
ّ
ّ
الم�سيحي بالر�سالة الم�سيح ّية والدور
غير ممكنة» ،م�ش ّد ًدا على «�أه ّم ّية �أن نربط الح�ضور
ّ
الم�سيحي
المريمي
الم�سيحي» ،معتب ًرا «كم هو جميل �أن تتح ّم�س الراهبة لمثل هذا الدور
ّ
ّ
ّ
والمف�صلي في ر�سالة الكني�سة» ،م�ؤ ّك ًدا على جوهر عمل الراهبة المر�سلة
الممتاز
ّ
م�شجع يرفع
والجماعة الرهبان ّية ...في �أن يظهروا الإنجيل �أنّه خبر �سا ّر ج ّذاب مف ّرح ّ
الإن�سان وي�شحن معنويّاته وي�شفيه من عاهات نف�س ّية وج�سديّة» .وتط ّرق البطريرك �إلى
الم�سيحي في �سوريا ،ف�أ�شار �إلى �أنّه «بعد العيد الكبير �سيقوم ببناء كني�سة جديدة
الوجود
ّ
تتم ال�صالة منذ �سنوات في ال�شارع» ،م�ؤ ّك ًدا �أ ّن هناك
في جرمانا في �سوريا» ،الفتًا �إلى �أنّه ّ
من ي�ستطيع اليوم بناء الكنائ�س» .وقال« :لقد خدمنا �سنوات طويلة في معلوال في �سوريا،
و�سوف نعود اليها ،و�آمل �أن تعود الراهبات قريبًا �إلى معلوال مع تحريرها ،وهنا نرفع
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ال�صالة لأجل الأمن وال�سالم في �سوريا ،لأنه �شئنا �أم �أبينا ،اليوم �سوريا فيها مفتاح
وخ�صو�صا فل�سطين ،ف�أعتقد �أنّ ّ
حل ق�ض ّية
خال�صها وخال�ص من حولها ،لبنان والأردن
ً
فل�سطين ّ
وحل الأزمة في �سوريا مرتبطان ،نحن ن�صلي من اجل لبنان الر�سالة ،لبنان
الب�شارة ،فهو �سمي لبنان الر�سالة ،ون�سميه اليوم لبنان الب�شارة ،و�إنّني �أفتخر بلبنان ،البلد
الوحيد القادر على جمع ّ
كل الطوائف على كلمة جميلة في �أن يكون عيد الب�شارة عي ًدا
الم�سيحي ،وهذا ّ
يدل على
إ�سالمي ــ
ّ
لهم جمي ًعا ،فهذا العيد الم�شترك الوحيد ،العيد ال ّ
ر�سالة لبنان في الداخل والخارج» ،داعيًا �إلى ال�صالة من �أجل وحدة لبنان ووحدة العالم
يهجر
مق�س ًما ف�إنّنا في �أزمات» ،م�ؤ ّك ًدا �أنّ من ّ
العربي ّ
العربي» ،الفتًا �إلى «�أنّه ما دام العالم ّ
ّ
الم�سيح ّيين لي�س الم�سلم ،بل انق�سام العالم العربي وعدم وحدته» ،م�ش ّد ًدا على �أه ّم ّية
العربي داخليًّا وخارجيًّا لنكون �أقوياء» .وفي الختام
و�ضرورة العمل على وحدة العالم ّ
ق ّدمت الأ ّم وازن درو ًعا تقديريّة �إلى البطريرك ّلحام والمون�سنيور كات�شا والمطرانين نبيل
الحاج و�إيلي حداد و�إلى عدد من ال�شخ�ص ّيات خ ّريجي مدار�س الراهبات المخ ّل�صيات،
عربون وفاء وتقدير.
أنطوني في بعبدا
♱ يوم المك ّر�سين في المعهد ال
ّ
أنطوني في بعبدا ،اجتماع حول
يوم ال�سبت  5ني�سان � 2014أُقيم في المعهد ال ّ
البابوي
الر�سولي «فرح الإنجيل» تخ ّلل اللقاء �صالة افتتاح ّية ،تالها كلمة لل�سفير
الإر�شاد
ّ
ّ
الر�سولي ّثم كلمة الرئي�س العا ّم لجمع ّية الآباء
في لبنان غبريال كات�شا ق ّدم فيها الإر�شاد
ّ
الكريم ّيين قد�س الأب مالك �أبو طانو�س تحت عنوان «ثورة البابا فرن�سي�س» .بعد ذلك
كانت حلقة مداخالت حول المو�ضوع �أدارها الرئي�س العا ّم للرهبان ّية البا�سيل ّية المخ ّل�ص ّية
الأر�شمندريت �أنطوان ديب� ،ض ّمت ك ًّال من الرئي�س العا ّم لجمع ّية الآباء البول�س ّيين والأب
جرمانو�س جرمانو�س والأ ّم ماري مخلوف والأ ّم غابريال �أبو مو�سى .اختتم اللقاء عند
المالئكي.
الظهر ب�صالة التب�شير
ّ
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البابوي
الماروني وال�سفير
♱ معايدة البطريرك
ّ
ّ
�صباح ال�سبت  19ني�سان  ،2014قام الرئي�س العا ّم ،بزيارة غبطة البطريرك
�صي ،للمعايدة بعيد الف�صح
الماروني مار ب�شارة بطر�س الراعي ،على ر�أ�س وفد مخ ّل ّ
ّ
المجيد ،و�ألقى كلمة با�سم الر�ؤ�ساء العا ّمين والرئي�سات العا ّمات الم�شاركين بالمعايدةّ .ثم
البابوي غابريال كات�شا ،و�ألقى هناك �أي�ضً ا كلمة بالفرن�س ّية
انتقل �إلى حري�صا لمعايدة ال�سفير ّ
وملتم�سا البركة والدعم البابويّين على لبنان وعلى
معاي ًدا ومتم ّنيًا ال�سالم والقيامة لأوطاننا
ً
البلدان المت�ألّمة المجاورة .و�أكمل جولته بعد الظهر بمعايدة �أ�ساقفة �صيدا الثالث
أبر�شي.
و�إكلير�سها
الرهباني وال ّ
ّ
♱ عيد الق ّدي�س جاورجيو�س في المع ّلقة ـ ـ زحلة
الثالثاء  22ني�سان  ،2014بمنا�سبة عيد الق ّدي�س جاورجيو�س ،احت�شد �أهل بلدة
الراعوي
المع ّلقة وعلى ر�أ�سهم كاهن الرع ّية الأب فادي البركيل والمختار والمجل�س
ّ
والحركات الر�سول ّية ال�ستقبال الرئي�س العا ّم عند مدخل الكني�سة ،فنثرت الورود والأرز
على وقع عزف الفرقة المو�سيق ّية .بعدها احتفل الأب العا ّم بالذبيحة الإله ّية يعاونه خادم
رحب
الرع ّية والآباء :نبيل واكيم ،جورج ا�سكندر وجيلبير وردة .بعد تالوة الإنجيل ّ
الأب فادي البركيل بالرئي�س العا ّم معتب ًرا �أنّ ح�ضوره هو ح�ضور الراعي بين الخرافّ ،ثم
�ألقى الأب العا ّم كلمة من وحي عي َدي القيامة المجيدة والق ّدي�س جاورجيو�س �شفيع
كاهن الرع ّية على ّ
كل جهوده المبذولة من �أجل ترميم الكني�سة وال�سهر
المنا�سبةّ ،ثم �شكر َ
على الرع ّية ،و�ش ّدد الأب العا ّم على �أنّ الرهبان ّية �ستكون دائ ًما في خدمة رع ّية المعلقة
المباركة طالبًا في الوقت نف�سه من الم�ؤمنين �إعطاء الكني�سة الدعوات الكهنوت ّية والرهبان ّية
لمتابعة الم�سيرة.
في الختام انتقل الجميع �إلى �صالون الكني�سة لتبادل التهاني والتقاط ال�صور
التذكاريّة.
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♱ عيد الق ّدي�س جاورجيو�س في دير المزيرعة
بدعوة من رئي�س الدير الأب المدبّر جوزيف واكيم ،احتفل الأب العا ّم بالق ّدا�س
إلهي بمنا�سبة عيد الق ّدي�س جاورجيو�س �شفيع الدير ،بح�ضور عدد من الرهبان والآباء
ال ّ
عائلي احتفا ًال بالعيد.
والإخوة وجمهور الم�ؤمنين .بعد الق ّدا�س �أُقيم ع�شاء ّ
الم�سكوني �إلى دير المخ ّل�ص
♱ زيارة اللجنة الأ�سقف ّية للحوار
ّ
في �إطار جولته على الأ�ساقفة والر�ؤ�ساء العا ّمين ،قام راعي �أبر�ش ّية بعلبك للموارنة
الم�سكوني ،بزيارة دير
�سيادة المطران �سمعان عطاهلل ،رئي�س اللجنة الأ�سقف ّية للحوار
ّ
المخ ّل�ص� ،صباح الجمعة � 9أيّار � ،2014صحبة �أمين �س ّر اللجنة الأب طانيو�س خليل
الرئا�سي
والوفد المرافق� .إ�ستقبله الرئي�س العا ّم الأر�شمندريت �أنطوان ديب في ال�صالون
ّ
أثريّ ،ثم قام بجولة داخل الكني�سة وعلى �سطح المري�س ّية .والمطران عطاهلل ي�سعى �أن
ال ّ
تكون ّ
كل الأبر�ش ّيات والرهبان ّيات ممثّلة بمندوب عنها في لجنة الحوار المذكورة.
♱ ق ّدا�س الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية في مقام �س ّيدة زحلة والبقاع
المريمي،
الأحد � 11أيار  ،2014ال�ساعة ال�ساد�سة م�سا ًء ،و�ضمن �إطار ال�شهر
ّ
إلهي في مقام �س ّيدة زحلة
احتفل الرئي�س العا ّم الأر�شمندريت �أنطوان ديب بالق ّدا�س ال ّ
والبقاع ،يعاونه كاهن المقام الأب طالل تعلب والآباء :نبيل واكيم ،جوزيف ج ّبور،
�أنطوان �سعد ،جورج ا�سكندر ،ن�ضال جبلي ،عبداهلل الحمدية� ،إليان �أبو �شعر ،اليا�س مايو،
بطر�س (�سمير) �سركي�س� ،سالم فرح ،و�سيم المر ،ح ّنا كنعان وجان بول �أبو نعوم.
بح�ضور الأبوين عبداهلل عا�صي وفادي البركيل.
أبر�شية المطران ع�صام
بعد الإنجيل� ،ألقى الأب العا ّم كلم ًة �ش َكر فيها راعي ال ّ
يوح ّنا دروي�ش ،متم ّنيًا له النجاح في ّ
أبر�شية ،و�شكر
كل جهوده المبذولة من �أجل ال ّ
�أي�ضً ا كاهن المقام الأب طالل تعلب ّ
وكل الكهنة العاملين في البقاع وق ّدم التهنئة
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الكهنوتيةّ ،ثم تناول الأب العا ّم �صفات
للكاهن الجديد جان بول �أبو ن ّعوم ب�سيامته
ّ
مريم العذراء الأ ّم التي تجمع �أبناءها تحت كنفها وال�ساهرة من فوق على زحلة والبقاع
والمر�شدة التي تفتح لأبنائها الطريق �إلى ال�سماء كما فتحت للرب ي�سوع الطريق �إلى
الأر�ض ،هي التي رافقت ابنها ب�صمت ولم تتك ّلم �إ ّال ّ
لتدل على ي�سوع «�إفعلوا ما
كرهبانية
وحب كبيرين هي المثال لنا
ي�أمركم به» .هذه الأ ّم الواقفة عند ال�صليب ب�إيمان ّ
ّ
كثيرا ،يعمل
�صية لكي نخدم في البقاع ب�صمت ،لأنّ من ّ
كثيرا ،وي�ؤمن ً
يحب ً
مخ ّل ّ
ال�سيدة العذراء نعمة ال�سالم والأمان
ب�صمت �أكبر .واختتم الأب العا ّم كلمته طالبًا من ّ
أبر�شية زحلة وكهنتها و�أبنائها.
ل ّ
♱ تكريم الأر�شمندريت جان فرج ومجل�س مد ّبريه
ال�سبت � 17أيّار � ،2014أُقيم في مدر�سة دير المخ ّل�ص ،حفل تكريم للرئي�س العا ّم
ال�سابق للرهبان ّية المخ ّل�ص ّية ،الأر�شمندريت جان فرج ومجل�س مدبّريه الآباء �أنطوان �سعد،
نقوال �صغبيني ،جورج ا�سكندر ون�ضال جبلي ،وذلك بدعوة من اتّحاد بلديّات �إقليم
الداخلي ،بقيادة الكولونيل
الجنوبي� ،أحيته الأورك�سترا الهارمون ّية لقوى الأمن
الخروب
ّ
ّ
زياد مراد ،والأداء المنفرد لماريا عازار و�شادي عيدموني� .أتى البرنامج على ال�شكل
اللبناني  2ــ كلمة االفتتاح �ألقاها الأب المدبّر عبدو رعد  3ــ
الوطني
التالي 1 :ــ الن�شيد
ّ
ّ
جل�سة ترانيم  4ــ كلمة الرئي�س العا ّم الأر�شمندريت �أنطوان ديب  5ــ جل�سة �أغاني لبنان ّية
الجنوبي الأ�ستاذ ح�سيب عيد  7ــ جل�سة
 6ــ كلمة رئي�س اتحاد بلديّات �إقليم الخروب
ّ
�أغاني وطن ّية  8ــ كلمة الأر�شمندريت جان فرج  9ــ تقديم الدروع  10ــ الكوكتيل.
♱ ق ّدا�س الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية في بازيليك �س ّيدة المنطرة ـ ـ مغدو�شة
إلهي في بازيليك
�ضمن �إطار ال�شهر
المريمي ،احتفل الرئي�س العا ّم بالق ّدا�س ال ّ
ّ
�س ّيدة المنطرة ــ مغدو�شة ،الأحد � 18أيار  ،2014وعاونه كاهن المقام الأر�شمندريت
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�سمير نهرا والآباء :نبيل واكيم� ،شادي دندن ،وحبيب خلف ،بح�ضور ح�شد كبير من
والنبي ابراهيم (جن�سنايا)� .شكر الأب
الم�ؤمنين،
ً
خ�صو�صا من رع ّيتَي ال�س ّيدة (القريّة)ّ ،
العا ّم في عظته راعي الأبر�ش ّية المطران �إيلي ب�شارة الح ّداد والأب �سمير نهرا على دعوتهما
لهّ ،ثم ربط بين �شخ�ص ّية مريم العذراء التي تجاوبت مع مبادرة ال�س ّيد الم�سيح الآتي
وتم الخال�ص،
ليخ ّل�ص العالم حين قالت�« :أنا �أمة ّ
فتم اللقاء بين الخالق والخليقة ّ
الرب»ّ ،
وبين �شخ�ص ّية المر�أة ال�سامريّة التي التقت ال�س ّي َد الم�سيح عند البئر (رمز ال�شريعة) ،ومن
خالل هذا اللقاء عبَرت هذه المر�أة من الخطيئة �إلى التغييرّ ،ثم �إلى �إعالن الب�شارة للنا�س
ال�شخ�صي عن الم�سيح ولقائه به
(بالم�س ّيا=الم�سيح) .و�ش ّدد الأب العا ّم على �أه ّم ّية البحث
ّ
من خالل تح ّولنا من الداخل ،وهذا اللقاء بالم�سيح يدفعنا �إلى التب�شير به و�إعطائه
للآخرين ،مثلما فعلت ال�سامريّة دون �أن نن�سى كالمه�« :أنا معكم ّ
كل الأيّام و�إلى انق�ضاء
الدهر».
البريطاني في لبنان �إلى دير المخ ّل�ص
♱ زيارة ال�سفير
ّ
بمنا�سبة المئويّة الثانية لو�صول الليدي �أ�ستير �ستانهوب �إلى لبنان ،قام �سفير
ال�سيد توم فليت�شر ( )Tom Fletcherبزيارة �إلى دير المخ ّل�ص ،مع وفد
بريطانيا في لبنان ّ
البريطانية ،و ُدعي �إلى اللقاء مخاتير جون وبع�ض الأ�صدقاء .فور و�صوله،
من ال�سفارة
ّ
وتوجهوا �إلى الكني�سة الكبرى حيث �أعطى
ا�ستقبله الأب العا ّم مع رئي�س الدير ورهبانه ّ
الرهبانية .وتُليت بع�ض ال�صلوات
تاريخية عن الكني�سة وعن ت�أ�سي�س
الأب العا ّم لمحة
ّ
ّ
توجه ال�سفير مع الوفد المرافق �إلى مكتبة العامر و�إلى غرفة
واالبتهاالتّ .ثم ّ
توجه الجميع لتناول الغداء على
المخطوطاتّ .ثم نزلوا �إلى مدر�سة دير المخ ّل�صّ ،ثم ّ
�سيدة الوعرة ،ثم
ال�سيدة لالبتداء و�إلى مقام ّ
مائدة العامر .بعد الغداء قاموا بزيارة �إلى دير ّ
ال�سيدة �أ�ستير �ستانهوب المتوفّية
توجهوا �إلى جون لزيارة دار ّ
ّ
ال�ست حيث بقايا منزل ّ
�سنة .1839
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♱ متف ّرقات
موقع الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية ال
إلكتروني :في تاريخ ،2013/12/12
ّ
الر�سمي للرهبان ّية المخ ّل�ص ّية،
�أطلق �أمين ال�س ّر العا ّم الأب مكاريو�س هيدمو�س الموقع
ّ
على �شبكة الإنترنت )www.obslb.com( ،وهو يحوي تاريخ الرهبان ّية ،وروحان ّيتها،
بالإ�ضافة �إلى �صور وعناوين و�أخبار الرهبان المخ ّل�ص ّيين في العالم� ،إلى جانب
المن�شورات المخ ّل�ص ّية ،ومحتويات �أخرى كثيرة.
دار العنايةّ :تم بعونه تعالى
�إنجاز �أعمال الباطون للمرحلة
مدر�سة
�سان �سوفور ـ
المخت�صة
الثانية من بناء المدر�سة
جعيتا� :صد
ّ
ر عن مدر�سة �سان
حيث ت ّمت �إ�ضافة طابقين لت�صبح
�سوفور ــ ج
عيتا العدد الخام�س من
المدر�سة م�ؤلّفة من �أربعة طوابق
مجلة «erbe
 »La G 2012للعام الدرا�س ّي
�ست�ستوعب م�ستقب ًال ما يقارب الـ
ــ
3
1
0
،2
ا
لت
ي
تت
�ض
م
ّن
 200طالب من �أ�صحاب
موا�ضيع
ثق
اف
ي
ة،
�
أب
ر
ّ
ز
ن�
شا
طات
الخا�صة ،عل ًما �أنّها
االحتياجات
ّ
المدر�س
ة،
با
ل
إ
�
ضا
فة
�
إل
ى
ف
يل
م عن
ت�ضم  80طالبًا .والعمل جارٍ
حاليًا ّ
�صور ال
ط
ال
ب
وا
ل
أ
�س
ات
ذة
ولجنة
لإنجاز الأ�شغال الداخل ّية .من
الأه
ل،
و
ن�
شا
طا
ت
ف
و
ج
ال
ك�شّ افة في
الم�ؤ ّكد �أن هذه المدر�سة الفريدة من
ال
م
د
ر
�س
ة.
�
أ
م
ا
ر
ع
ي
ّ
ة
ال
�ص
ّ ليب المقدّ�س
نوعها في الجنوب وفي لبنان قد
ف
ت
ُ�ص
د
ر
�
أ�
سب
و
عي
ا
ن
�ش
ًّ رة رعو ّية با�سم
�أ�ضفت م�سحة جديدة على نوع ّية
«
ز
و
ا
دة
ا
ّ
ل
أ
ح
د
»،
ت
�ض ّم بالإ�ضافة �إلى
االجتماعي في دار العناية،
العمل
ّ
ا
لل
يت
و
ر
ج
ي
ا
ال
م
طل
ّ
وهي ت�أخذ حاليًّا �شهرة متزايدة.
وبة للقدّا�س ،ق ّ�صة
ر
و
ح
ي
ة
و
عب
رة
ّ
وهي في �صدد �إجراء عقود الرعاية
للأ�سبوع والن�شاطات
الرعو ّية.
مع وزارة ال�ش�ؤون االجتماع ّية.
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ال�سيدة» :تنفي ًذا لقرار
ترميم «مم�شى الطاعة» و«مم�شى بوالد» :و«مراح دير ّ
خا�ص بالم�س ّنين في دير
المجمع العا ّم الأخير (تموز  )2013القا�ضي ب�إن�شاء جناح ّ
المخ ّل�ص ،بد�أت ور�شة ترميم «مم�شى بوالد» و«مم�شى الطاعة» الذي يعود �إلى زمن
ت�أ�سي�س الدير �سنة  .1711كما بد�أت ور�شة ترميم مراح الماعز قرب دير ال�س ّيدة،
ال�ستعماله كبيت للريا�ضات الروح ّية .والور�شتان ب�إ�شراف مكتب المهند�س �إيلي مطر.
جوقة �شبيبة المخ ّل�ص:
�إ�ستلم الأب نعمان قزح ّيا �إدارة
�
أ
غاب
يو
�س
�
أ
بو
�س
عد
ى،
ت
�
أ�س
�س
ّ ت في رع ّية حيفا
الجوقة خل ًفا للأب مكاريو�س
في
ال
عام
1
01
،2
«م
در
�سة
الق
د
ّي
�س
رومانو�س»
هيدمو�س في  27كانون الثاني لتع ُّلم
�
أ
�ص
ول
ال
ترن
يم
الب
يزن
طي و�أدائه بطريقةٍ
ّ
 ،2013وقام ب�إحياء ثالث �أم�سيات روح ّي ٍ
ة
ك
ن�س
ي
ة.
ت
َ
ع
د
ّ
الي
وم
�
أ
ّ
ُ
كثر
من
ع
�شر
ين
بمنا�سبة الآالم والف�صح المجيد:
مرن ِّ ًما وتقوم بخدما ٍت كن�س ّي ٍة عديدة.
في دار العناية في � 22آذار 2013
وفي بلدة برتي في � 23آذار 2013
وفي �صور في � 27آذار .2013
ع
ي
د
ا
ل
أ
ب
�
س
وفي  4كانون الأ ّول  ،2013ت�س ّلم
الإثنين  3معان ن�صر:
احت ٌ �شباط
الأ�ستاذ ّب�سام ن�صراهلل �إدارة الجوقة
4
1
0
2
،
ف
ج
ا
ل
رى
ب
ع
ي
د
م
يالد ا
خل ًفا للأب نعمان الذي تع ّين نائبًا
ن�صر الخام�س والث لأب �سمعان
�أ�سقفيًّا في دير القمر والجبل.
�شفيعه القدّي�س �سمع مانين ،وعيد
ا
وتع ّين الأب �شربل را�شد مر�ش ًدا
مركز مار اليا�س للم� ن ال�شيخ ،في
س
روحيًّا للجوقة .و�أحيت الجوقة
وذلك بقدّا�س احتفل ّنين في عبرا،
ب
ه
ب�إدارة الأ�ستاذ ّب�سام ر�سيتال الآالم
�أنطون �سعد ث ّم بغ قد�س الأب
دا
ء
�
شارك فيه
والف�صح المجيد في دار العناية في المطران �إي
ل
ي
ح
د
ّا
د
و
 11ني�سان .2014
عدد كبير من
�آباء الرهبان ّية.

م
در�سة القدّي�س رومانو�س :بهمة الأب
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تخريج الدفعة الأولى من ط ّ
الب البكالوريا الف ّن ّية فرع «الإلكتروتكنيك» (دار
العناية)ّ :تم في  6حزيران  ،2014تخريج الدفعة الأولى من

ط ّالب البكالوريا الف ّن ّية فرع «الإلكتروتكنيك» في حفل �أُقيم في
والمهني في الدكوانة وهو اخت�صا�ص
التقني
ّ
المديريّة العا ّمة للتعليم ّ
و�سيتم تدري�سه في عدد محدّد من
م�ستحدَث منذ ثالث �سنواتّ ،
المعاهد التقن ّية في لبنان  .ومن بين الخ ّريجين  13طالبا من معهد دار العناية المهنية التابع
للرهبان ّية البا�سيل ّية المخ ّل�ص ّية ،التي جهدت لأن يكون معهد دار العناية ،من بين �أوائل
المتخ�ص�صة في �إطالق عمل ّية تدري�س «الإلكتروتكنيك».
المعاهد اللبنان ّية
ّ
ح�ضر حفل التخ ّرج رئي�س م� ّؤ�س�سة دار العناية الأر�شمندريت نقوال ال�صغبيني
ومدير المعهد الأب حبيب خلف والأ�ساتذة الذين �أ�شرفوا على تدري�س االخت�صا�ص
وو�ضع المناهج التدري�س ّية فيه وهم الأ�ساتذة جورج ديب واليا�س �أبو �شرو�ش وناجي
توفيق وجوزيف الحاج.
يُذكر �أنّ �إدارة الدار با�شرت ب�إطالق التدري�س في هذا االخت�صا�ص في العام
 2010ــ  2011وذلك بالتعاون والتن�سيق مع �إدارة م�شروع «بذور الرجاء» (Graines
أوروبي للتعاون والتنمية � ،IECDإ�ضافة الى
 )d’espéranceب�إ�شراف المعهد ال ّ
الم� ّؤ�س�سات ال�شريكة وهي وزارة التربية والتعليم العالي ،وزارة ال�صناعة ،والوكالة
الفرن�س ّية للتنمية ،و�أكاديم ّية باري�س...وكان �أ�ساتذة معهد دار العناية قد تابعوا دورات
تدريب في فرن�سا على االخت�صا�ص الجديد ،ما �أ�سهم في و�ضع معارفهم في خدمة
الط ّالب الذين التحقوا بهذا االخت�صا�ص و�أبلوا بال ًء ح�سنًا في االمتحانات الر�سم ّية.
حفل تخ ّرج طالب معهد دار ال�صداقة الفن ّّي :تحت رعاية
الرئي�س العا ّم ،احتفل معهد دار ال�صداقة الف ّن ّي في الفرزل ،في 7
حزيران  ،2014بتخ ّرج دفعة من طالب �صفوف البكلوريا الف ّن ّية
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رحال،
في كافة االخت�صا�صات .وقد ح�ضر الحفل المطرانان �أندره ح ّداد واليا�س ّ
وال�س ّيد يو�سف الزرزور مم ّث ًال رئي�س الكتلة ال�شعبية اليا�س بك �سكاف ،رئي�س غرفة
التجارة وال�صناعة والزراعة في البقاع ال�س ّيد �إدمون جري�صاتي ،رئي�س �إقليم زحلة
الغ�صان ،رئي�س بلديّة
الكتائبي ال�س ّيد روالن خ ّزاقة ،رئي�س بلديّة الفرزل ال�س ّيد ملحم ّ
ّ
ال�ساحلي ،رئي�س بلديّة نيحا ال�س ّيد وليد �أيّوب� ،أع�ضاء مجال�س
عين كفرزبد ال�س ّيد �سامي
ّ
بلديّة ومخاتير المنطقة ،وح�شد من الفعال ّيات و�أع�ضاء الهيئة التعليم ّية و�أهالي الط ّالب.
افتتاحية �ألقاها الأ�ستاذ نا�صيف �أبو رزق� ،ألقى الطالبان �ساندرو
بعد كلمة
ّ
المتخرجين ث ّمنوا فيها دور المعهد الذي �أو�صلهم
م�ساعد والرين يون�س كلمة با�سم
ّ
ال�سيد منير فرن�سي�س معزوفة
�إلى هذه المرحلة من حياتهمّ .ثم ق ّدم نجل مدير المعهد ّ
متميزة على البيانو� .ألقى بعدها مدير دار ال�صداقة الأب جورج ا�سكندر كلمة
مو�سيقية ّ
ّ
�أعلن فيها عن ثالثة �أمور :الأ ّول هو ح�صول المعهد على ترخي�ص بفتح اخت�صا�صات
ِ
جديدة ،وهي ِ
ممر�ض ،م�ص ّورِ �أ�ش ّعةِ ،
إعالني ِة
التمري�ضية،
العناية
الفنون ال ّ
م�ساعد ّ
ّ
والغرافيكيةِ ،
البناء وال ِ
بالتدري�س في فرعين ابتدا ًء
أ�شغال العا ّم ِة والم�ساحة .وقد بو�شر
ِ
ّ
التمري�ضية على م�ستوى  BTو ،BPوفر ُع الم�ساحة على
من العام الفائت هما :العناي ُة
ّ
التخرج في هذه ال�سنة �أتى �ضمن �إطار االحتفال
م�ستوى  .BTوالثاني هو �أن حفل ّ
بمرور ٍ
خم�سة وع�شرين عا ًما على انطالق العمل في �أولى بيوت قرية ال�صداقة في
تتم الحقًا في قرية
ك�ساره ،وهو واحد من �ضمن �سل�سلة من الن�شاطات التي �سوف ّ
ال�صداقة ،وهدفُها ك ُّلها ُ
عمل هذه القرية العظيم في �ش ّتى الميادين
ت�سليط ال�ضوء على ِ
خا�صة في المعهد على
إن�سانية والتربويّة
واالجتماعية .والثالث هو تكري�س �صالة ّ
ّ
ال ّ
روح
�صي ،ع�سى هذا الأمر ي�ساع ُد في �إدخال ُ
ا�سم الأب ّ
المكرم ب�شارة �أبو مراد المخ ّل ّ
محبو اهلل وت�شمل �شفاعته الجميع .واختتم الأب
�أبونا ب�شارة �إلى القلوب فيتزاي ُد ّ
المهنية.
ا�سكندر �شاك ًرا الح�ضور ومت ّنيًا التوفيق
للمتخرجين في م�سيرتهم ّ
ّ
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ومن جهته �ش ّدد الرئي�س العا ّم الأر�شمندريت �أنطوان ديب في كلمته على
الم�سيرة الم�شرقة لمعهد دار ال�صداقة منذ الت�أ�سي�س في العام  1979وح ّتى اليوم ،ون ّوه
بالجهود المتوا�صلة التي ق ّدمها �آباء الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية الذين عملوا في هذه الم� ّؤ�س�سة
�صي هو ال�شراكة
مدراء وم�ساعدين لهم .ولفت �إلى �أن ما يم ّيز العمل
االجتماعي المخ ّل ّ
ّ
خا�صا لمدير الدار الأب
وجه �شك ًرا ًّ
والتعاون الدائم بين الرهبان والعلمان ّيين .كما ّ
جورج ا�سكندر على �سهره الدائم على م�صلحة الم� ّؤ�س�سة ولمدير المعهد الأ�ستاذ فادي
فرن�سي�س الحا�ضر منذ اللحظة الأولى.
و�أخي ًرا جرى توزيع ال�شهادات على المتخ ّرجين ،وانتقل الح�ضور الفتتاح
�صالة جديدة حملت ا�سم الأب المكرم ب�شارة �أبو مراد المخ ّل�صي ،وتناول ال�ضيافة.
حفل التخ ّرج في مدر�سة �سان �سوفور ـ ـ جعيتا :برعاية
الرئي�س العا ّم ،خ ّرجت مدر�سة �سان �سوفور ــ جعيتا فوج البابا
يوح ّنا بول�س الثاني وذلك نهار الجمعة  4تموز  ،2014افتُتح
اللبناني ون�شيد دير المخ ّل�ص ،وتخ ّلله ترنيمة Ave Maria
الوطني
البرنامج بالن�شيد
ّ
ّ
ق�صار وو�صلة فن ّية من �إعداد الطالب .وكانت كلمات ّ
لكل من:
ب�صوت الآن�سة �ألين ّ
ال�س ّيدة عايدة �أندريوتّي ،وط ّالب المدر�سة ،باللغات الفرن�س ّية والعربية والإنكليزيّة،
غ�سان حجار مدير تحرير جريدة النهار ،وبدوره �ألقى
والفنان جورج خ ّباز ،والأ�ستاذ ّ
رئي�س المدر�سة الأب يو�سف ن�صر كلمة ا�سته ّلها بنداء البابا يوح ّنا بول�س الثاني« :ال
تخافوا �أيّها ال�شباب� ،ش ّرعوا �أبواب قلوبكم للم�سيح» ،داعيًا الخ ّريجين والخ ّريجات
الى �أن يثقوا بالم�سيح الذي �سير�سل �إليهم دائ ًما �أنبياء حقيق ّيين على مثال قدا�سة البابا
الحالي فرن�سي�س لكي ير�شدوهم الى الطريق ال�صحيح ،ه�ؤالء
الراحل كما البابا
ّ
حب اهلل ل�شعبه وح�ضوره معه ،وهم �صورة الراعي ال�صالح
الأ�شخا�ص هم �شهادة على ّ
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ونعاجا �أمينة ل�صوت
الذي يعرف خرافه وخرافه تعرفه .و�أ�ضاف :كونوا خرا ًفا ً
الحق ومحاربة ال�ش ّر حاملين تر�س الإيمان وخوذة
الم�سيح ولتعاليمه ولمثله بقول ّ
الأخالق وق ّوة الإنجيل .واختتم الرئي�س العا ّم الكلمات م�ش ّد ًدا على �أه ّم ّية العمل
التربوي الذي هو بالحقيقة ميزة المخ ّل�ص ّيين منذ الت�أ�سي�س والذي تتابعه اليوم مدر�سة
ّ
المخ ّل�ص ،ابنة الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية ،ب�سهر رئي�سها قد�س الأب يو�سف ن�صر والهي�أتين
التعليم ّية والإداريّة ،من �أجل ت�أمين العلم واالنفتاح والعي�ش م ًعا لأبناء هذا الوطن.
ودعا المتخ ّرجين الذين ينطلقون �إلى ال�ساحة الكبرى المفتوحة على ت�صارعات
العمل والتجارة والعلم والتكنولوجيا ولكن �أي�ضً ا على عالم الأخالق والح�ضارة ،ب�أن
يحافظوا على وديعة العلم والف�ضيلة والأخالق والعي�ش الم�شترك ،وديعة الروحان ّية
وتوجه الأب العام الى الأهل ً
قائل لهم« :اليوم تح�صدون ثقتَكم بهذه
المخ ّل�ص ّيةّ .
المدر�سة وبالرهبان ّية المخ ّل�ص ّية ،قد �أتت ال�ساعة التي طالما انتظرتموها ،لتن�سوا تعبكم
التهاني الحا ّرة �إلى الط ّالب
وتطلقوا دموع الفرح واالبتهاج» .وق ّدم راعي الحفل ّ
المتخ ّرجين و�إلى �أهلهم و�أ�ساتذتهمُ ،مر َفقًا بجزيل ال�شكر لرئي�س المدر�سة الأب
يو�سف ن�صر على �إدارته ،وعلى تعبِه هو وجميع معاونيه .بعدها جرى ت�سليم
ال�شهادات ّثم ال�صورة التذكاريّة وقطع قالب الحلوى.
�شهادة لي�سان�س :نال الأب بطر�س (�سمير)
�سركي�س �شهادة ال ّلي�سان�س في الزواج والعائلة
من جامعة ال ّالتران في روما ،وكانت �أطروحته
بعنوان« :الزواج والمر�أة ح�سب الق ّدي�س
إ�سكندري»� .ألف مبروك!
�إكليمن�ضو�س ال
ّ
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�شهادة دكتورا :نال الإك�سرخو�س
البطريركي لأبر�ش ّية المك�سيك،
ّ
وكاهن رع ّية القدّي�س نيقوالو�س
الأب غبريال غ ّنوم �شهادة الدكتوراه
في علم النف�س الط ّبي� .ألف مبروك!

�إعادة تد�شين مركز «�شم�س البحيرة» للمخ ّيمات ال�صيف ّية في
البقاع الغربي :ال�سبت  28حزيران  ،2014بح�ضور ورعاية رئي�س �أ�ساقفة الفرزل

وزحلة والبقاع المطران ع�صام يوح ّنا دروي�ش ،احتفل رئي�س ورهبان دير القدّي�سة تقال
في عين الجوزة في البقاع الغربي ،ب�إعادة تد�شين «مركز �شم�س البحيرة» للمخ ّيمات
ال�صيف ّية والحركات الر�سول ّية ،بعد ترميمه وتجديده .ح�ضر االحتفال المطران �أندره
حدّاد ،وقائد �سر ّية درك جب ج ّنين المقدّم كمال بعلبكي مم ّث ًال قائد الدرك العميد اليا�س
�سعادة ،والأب عبدو رعد مم ّث ًال الرئي�س العا ّم للرهبان ّية المخ ّل�ص ّية الأر�شمندريت �أنطوان
ديب ،والرئي�سة العا ّمة للراهبات المخ ّل�ص ّيات الأ ّم منى وازن ،ومدير دار ال�صداقة الأب
جورج ا�سكندر ،ورئي�س دير القدّي�سة تقال الأر�شمندريت عبداهلل حميد ّية والآباء �سالم
فرح ونبيه �صافي ،ومدير مكتب البقاع في من ّظمة الر�ؤية العالم ّية الأ�ستاذ جري�س رزق،
ورئي�س م�صلحة ال�صحة في البقاع د .غ�سان زالقط ،وعدد من الرهبان والراهبات
وجمهور من �أبناء المنطقة .بد�أ االفتتاح بالن�شيد
الوطني
اللبنانيّ ،ثم كلمة لعريف
ّ
ّ
وثائقي عن
غ�سان ّ
االحتفال ،رئي�س تحرير جريدة النهار الأ�ستاذ ّ
حجارّ ،ثم عر�ض فيلم ّ
ن�ش�أة المركزّ ،ثم �شهادة حياة لل�س ّيد ع�صام الفحل وهو �أحد ال�شباب الذين عملوا في
المراحل الأولى لإن�شاء المركزّ ،ثم كلمة رئي�س دير القدّي�سة تقال الأر�شمندريت عبداهلل
حميد ّيةّ ،ثم كلمة ل�سيادة المطران دروي�ش ا�ستذكر فيها �أولى �أيّام العمل في تجهيز
المركز عام  ،1988وكيف �أُلحق بدار ال�صداقة بقرار من الهي�أة القانون ّية ،وكيف كان
على يقين من �أ ّن هذا المركز �سيكون له م�ستقبل ناجح و�سيكون مرك ًزا ل�صيف ّيات
الأوالد ،وبالفعل تحقّق الحلمّ .ثم �ألقى الأب المدبّر عبدو رعد كلمة با�سم الرئي�س
العا ّمّ .ثم قدّم الأر�شمندريت حميديّة والأب فرح درو ًعا تقديريّة للمطران �أندره حدّاد
ولممثّل من ّظمة الر�ؤية العالم ّية جري�س رزق كعربون �شكر على م�ساهمتها ال�سخ ّية.
وفي الختام قام المطران دروي�ش بتبريك المياه ّ
وبر�ش المركز بالماء المقدّ�س ،و�أزاح
ال�ستار عن لوحة تذكار ّية ت�ؤ ّرخ �إعادة افتتاح المركز.
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وف � ّي��ات م��ن �أب��ن��اء الرهبان َّية
في ذ َّمة ال َّلـه

�صي بين يدي ال َّلـه
الأب �إميل مو�سى المخ ّل ّ

�صباح االثنين  2حزيران � ،2014أ�سلم الأب
�إميل مو�سى روحه بين ي َدي خالقه ،في زحلة ،متز ّو ًدا
إلهية ،وهو في الثانية والثمانين من عمره
بالأ�سرار ال ّ
الرهبانية والرابعة
والثانية وال�ستين من نذوره
ّ
الكهنوتية .وبما �أنّ الرئي�س
والخم�سين من ر�سامته
ّ
تقرر �أن يُقام الج ّناز والدفن
العا ّم كان بعد في روماّ ،
نهار الأربعاء في  4حزيران .وفي اليوم المح ّدد نُقل
�صية ،فو�صل �إلى الدير
الجثمان من مار اليا�س المخ ّل ّ
�صباحا ،فحمله الرهبان على ال ّ
أكف ،ول ّما �أُدخل النع�ش
نحو ال�ساعة العا�شرة والن�صف ً
�إلى الكني�سة� ،أُقيمت �صالة النياحة وتليت الم�سبحة على ّنيته باال�شتراك مع �أخواتنا
الراهبات .وعند ال�ساعة الرابعة من بعد الظهر �أقيمت �صالة الج ّناز التي تر�أّ�سها الأب
محبي الأب �إميل ،يتق ّدمهم �سيادة
العا ّم يعاونه الآباء المدبّرون وح�ضرها ح�شد من ّ
حا�ضرا �أي�ضً ا ال�سادة الأ�ساقفة:
أبر�شية .وكان
ً
المطران �إيلي ب�شارة الح ّداد راعي ال ّ
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المر وجان عادل � ّإيليا .ح�ضر
المطران اليا�س ّن�صار ،ع�صام يوح ّنا دروي�ش ،جورج ّ
الحلبية ،و�سمعان عبد
الرهبانية
�أي�ضً ا الآباء العا ّمون :نجيب طوبجي عن
البا�سيلية ّ
ّ
ّ
البا�سيلية ال�شويريّة ،كما ح�ضرت الرئي�سة العا ّمة
للرهبانية
الأحد ممث ًال الرئي�س العا ّم
ّ
ّ
�صيات الأ ّم منى وازن على ر�أ�س وفد من الراهبات ،والأم با�سكال
للراهبات المخ ّل ّ
خ�ضرا الرئي�سة العا ّمة لراهبات الخدمة ال�صالحة مع وفد من الراهبات ،والأخت ماري
الفعاليات
بيار �صايغ ممثّلة الرئي�سة العا ّمة للراهبات ال�شويريّات ،كما ح�ضر �أي�ضً ا بع�ض ّ
من المنطقة والجوار وح�شد كبير من الكهنة :طانيو�س ن�صراهلل� ،سيرج عبد ،جهاد
فرن�سي�س� ،سمير نهرا� ،سمير حم�صي� ،شادي دندن ،جورج نمر ،طوني الفحل ،جورج
�صيون و�أهل الأب �إميل
�أبو �شعيا� ،إيلي �أبو �شعيا ،جان بول �أبو نعوم والرهبان المخ ّل ّ
و�أقاربه وبع�ض الأ�صدقاء .بعد الإنجيل المق ّد�س تال الأب المدبّر جوزيف جبور
الرهبانية
البطريركي الذي �أر�سله غبطة البطريرك غريغوريو�س الثالث� .أ ّما كلمة
الرقيم
ّ
ّ
توجه الجميع �إلى �صالون المطران �سابا
ف�ألقاها رثا ًء الأب نقوال ال�صغبيني .بعد الج ّنازّ ،
لتقبل التعازي.
ّ
كلمة تعزية بوفاة الأب الحبيب �إميل مو�سى المخل�صي

أتوجه بهذه الكلمة الروح َّية لأق ِّدم التعزية القلب َّية �إلى
من �سفري في �سوي�سرا � َّ
�إخوتي الرهبان المخ ّل�ص ّيين الأح ّباء ،الرئي�س العا ّم والآباء المدبّرين ،ومن �سيكون حا�ض ًرا
�صي
�صالة الج ّناز ،و�إلى الأهل الأح ّباء بوفاة الأخ وال�صديق ورفيق الدرب
الرهباني المخ ّل ّ
ّ
على مدى �سنوات طويلة في المدر�سة ال�صغرى والكبرى وروما ...الأب المرحوم �إميل
يحق لي �أن �أقول �إنَّها مثال َّية� ،سعى
�صي الذي عا�ش حياة رهبان َّية ّ
مو�سى ،الراهب المخ ّل ّ
الرهباني ،وتح َّلى بالف�ضائل الثالثة بامتياز ،الإيمان
الأب من خاللها �إلى ذرى الكمال
ّ
والرجاء والمح َّبة .وعا�ش نذوره الرهبان َّية :الفقر والع َّفة والطاعة بطريقة نموذج َّية رائعة،
ّ
بكل ب�ساطة وتوا�ضع وقناعة وفرح ...فكان حقًّا �أخً ا للجميع ،وكاهنًا راعيًا غيو ًرا،
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و�صديقًا �أمينًا �صاد ًقا ،قريبًا �إلى قلوب الجميع.
الرهباني ،و�أ�شاركهم بالروح .ولتكن
�أق ِّدم التعزية لجميع الم�شاركين في الج ّناز
ّ
نف�سه مع الق ّدي�سين ،والرهبان الأبرار ،و�آبائنا في الحياة الرهبان َّية.

مع مح َّبتي و َب َر َكتي
+غريغوريو�س الثَّالث
بطريرك �أنطاكية و�سائر الم�شرق والإ�سكندر َّية و�أور�شليم

>

ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـداً! الم�سيح قام

>

رثاء في الراحل الجليل الأب �إميل مو�سى
ّ�صي
بقلم الأب نقوال ال�صغبيني المخل ّ
«طوبى للم�ساكين بالروح ف�إنّ لهم ملكوت ال�سماوات»
مجد في ال�سماوات هذا الذي خدمك على الأر�ض
«�أ ّيها الم�سيح الإلهّ ،
ب�إيمان وبزهد وبتقوى»

بهذه الآيات وال�صلوات تو ّدع الرهبان ّية اليوم راهبًا جلي ًال من رعيل �أبنائها الذين
امتازوا بروح رهبان ّية عالية ،وبب�ساطة حياة ،وتم ّيزوا بالورع والتقوى ،وبالتوا�ضع والطاعة.
ومخل�صا لها ،يفرح لفرحها ويت�ألّم لألمها ...راهبًا عمل جاهدًا لعي�ش
راهبًا محبًّا لرهبان ّيته
ً
حياته الرهبان ّية بدقائقها كا ّف ًة ،وجهد لأن يكون مثا ًال في عي�ش نذوره الرهبان ّية المق ّد�سة.
الأب �إميل بن رزق اهلل جبور مو�سى ومتيل ال�شتوي ،ابن الثانية والثمانين من
العمر ،يغادر هذه الحياة �إلى جوار ربّه بعد اثنين و�ستين عا ًما على نذوره الم�ؤ ّقتة في 15
�آب �سنة  ،1952التي عا�شها ّ
بكل قناعة و�إخال�ص .وبعد �أربعة وخم�سين عا ًما من الحياة
الكهنوت ّية� ،أم�ضاها بين الإكليريك ّية ال�صغرى وبين رعايا الرهبان ّية ،حيث َ
نقل بالمثل
الرب وب�شرى الخال�ص.
والقول كلمة ّ
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في الخام�س والع�شرين من كانون الأّول �سنة  ،1932كانت «ب�شرى فرح»
للوالدين التق ّيين لر�ؤية عيني مولودهما الجديد �إميل تب�صران النورّ .
ولعل والدته في
للرب في حياة رهبان ّية ،هي
ذكرى ميالد المخ ّل�ص كانت ف�أل خير لهما دفعتهما لتكري�سه ّ
الطريق الأ�ضمن للو�صول �إليه ،وفي رهبان ّية تحمل ا�سم المخ ّل�ص.
ولعل �أي�ضً ا البيئة العائل ّية التي �أعطت الخوري البا ّر جبران مو�سى ،هي التي رعت
ال�شاب �إميل ،بذرة الدعوة �إلى الحياة الرهبان ّية ،و�أنمتها ،ف�أينعت و�أثمرت ثانية
�أي�ضً ا في ّ
بكل ح�سرةّ ،
الرب� ،شخ�ص ّية با ّرة جديدة نو ّدعها الآن ّ
وبكل �إيمان ورجاء.
وبعناية ّ
نعم يا �أبونا �إميل� ،ستفتقد الرهبان ّية برحيلك ذلك الراهب المطيع المطواع الذي
الرف�ض �إلى حياته �سبي ًال ،والذي يقبل ّ
بكل فرح م�شيئة الر�ؤ�ساء ويعتبر �أوامرهم
ال يعرف ُ
مق ّد�سة ...و�سيفتقد �إخوتك في الخدمة ذلك ال�شخ�ص الوديع المتحمل ب�صمت ّ
كل
ال�صعوبات واختالف الطبائع.
برحيلك� ،ستفتقد العائلة �أبًا و�أخً ا حنونًا با�س ًما ،لم ّ
يتنكر يو ًما لجميلها عليه.
المحب
برحيلك اليوم� ،ستفتقد المدر�سة الإكليريك ّية ذلك المد ّر�س والناظر
ّ
للطالب والمخل�ص لعمله ،والمربّي ال�صالح الذي يتعامل بكل �أخ ّوة مع �أبنائه ،وقد كان
كنت تظهرها
خبرت ،و�أنا طالب �صغير ،تلك المح ّبة العارمة التي َ
لي ال�شرف �أنّي ُ
�صي الم�ص ّلي والمتوا�ضع.
للطالب ،وتلك ال�صورة الجميلة للراهب المخ ّل ّ
تفان وغير ٍة ّ
كل تلك الرعايا التي قمت بخدمتها ّ
برحيلك� ،ستفتقدك ّ
وبكل ٍ
بكل ٍ
ب�ساطة
تحن
وتوا�ضع .فبيت �ساحور التي خدمتَها من العام � 1963إلى العام  ،1966ما تزال �إلى اليوم ّ
�إلى �صورتك الجميلة في الخدمة المتوا�ضعة التي يتناقلها الأبناء عن الآباء والأجداد.
قمت بخدمتها من العام � 1971إلى العام  ،1974ما زلنا
وفي رع ّية الزرقاء التي َ
�إلى اليوم ن�سمع ما ير ّدده ّ
كنت تقوم به من الأعمال الراعويّة التي
بكل فخرٍ �أبنا�ؤها ،بما َ
تركت الأثر الذي ال يُمحى في نفو�سهم.
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وزحلة المفتخرة ب�أنّك خدمتها منذ العام � 1974إلى �آخر رمق في حياتكّ ،
بكل
رعاياها المباركة :مار اليا�س المخ ّل�ص ّية ،حو�ش الأمراء ،ب ّر اليا�س ،حو�ش الزراعنة،
مع ّلقة زحلة ،رياق الفوقا ،مار تقال ...نراها تر ّدد على ل�سان �أبنائها ما يع ّبر عن ح ّبهم
خ�صو�صا
ل�شخ�صك المتفاني ،ولخ ّفة ظ ّلك وتوا�ضعك وت�سامحك وغيرتك الراعويّة،
ً
تجاه المر�ضى والمحتاجين ،ومح ّبتك للجميع.
المحب ،وتل �شيحا لوجهك
أبوي
وها هي دار ال�صداقة تفتقد لح�ضورك ال ّ
ّ
الحامل التعزية والت�شجيع لقلوب المر�ضى المت�ألّمين.
و�أخواتنا الراهبات المخ ّل�ص ّيات في دار ال�سعادة في ك�سارة تفتقدن اليوم ح�ضورك
أبوي
لهن وتعام َلك ال ّ
�صحتك ،كما تفتقدن احترامك ّ
الملتزم رغم �ضعف ج�سدك ووهن ّ
ٍ
برعايتهن في �أيّامك الع�صيبة ،فما ذلك �إال تعبي ٌر
م�شكورات
وهن� ،إذ �أحاطتنك
ّ
معهنّ .
ّ
ٌ
جميل �صغي ٌر لت�ضحياتك الكبيرة.
ب�سيط
الحترامهن لك ،ور ُّد ٍ
ّ
�إنّنا الآن ،رهبانًا و�أه ًال ومح ّبين ومخل�صين و�أ�صدقاء ،نرافقك بال�صالة طالبين لك
الراحة الأبديّة في الأح�ضان الأبويّة ،مع قناعتنا ب�أنّك الآن تتم ّتع بالمجد الخالد الذي �أع ّده
الرب يقول لك :كنت �أمينًا في القليل ،ف�س�أقيمك
اهلل لمح ّبيه ،وب�أنّك قد �سمعت �صوت ّ
على الكثير�...أدخل �إلى فرح ربّك...
لذلك نحن ن�ست�شفعك لدى المخ ّل�ص ليع ّو�ض على الرهبان ّية برهبان ق ّدي�سين،
ويلقي التعزية في قلوب محبيك.
ف�إلى الأم الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية العزيزة ،مم ّث َل ًة ب�شخ�ص �أبينا العا ّم الأر�شمندريت
�أنطوان ديب الفائق االحترام ،و�إلى جميع �أبناء ب.م .في الوطن والمهجر� ،أتق ّدم بالتعزية
إلهي �أن ينميهم جمي ًعا في القدا�سة ،ويع ّو�ض على
القلب ّية الحا ّرة ،طالبًا �إلى المخ ّل�ص ال ّ
الرهبان ّية المباركة برهبان ق ّدي�سين ي�ؤ ّدون له ال�شهادة ال�صالحة ب�سيرتهم الفا�ضلة.
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وبا�سم الأ ّم الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية ،وبا�سم �سيادة �أبينا العا ّم الفائق االحترام� ،أتق ّدم
بالتعزية القلب ّية �أي�ضً ا من �شقيقَي الراحل الغالي ومن �شقيقته المحترمين ومن جميع الأهل
والأقارب والأن�سباء ،ومن ّ
كل َمن عرفه و�أح ّبه ،ومنكم جمي ًعا �أيّها الح�ضور الكريم،
الذين �أتيتم من قريب ومن بعيد ،لوداع الأب �إميل الراقد على رجاء القيامة الأبديّة.
أتوجه بال�شكر العميق �إلى غبطة ال�س ّيد البطريرك غريغوريو�س الثالث الك ّل ّي
كما � ّ
الطوبى ،و�إلى �سيادة راعي الأبر�ش ّية المطران �إيلي ب�شارة الح ّداد ال�سامي االحترام لتر�أّ�سه
هذه ال�صالة الجنائزيّة ،و�إلى ال�سادة الأ�ساقفة الأج ّالء و�إلى الر�ؤ�ساء والرئي�سات العا ّمين
المحترمين وممثّليهم ،و�إلى �أ�صحاب ال�سعادة والمعالي وممثّليهم ،و�إلى ّ
كل َمن تك ّبد
عناء ال�سفر للم�شاركة في ال�صالة الوداع ّية للراحل الكبير الأب �أميل مو�سى ،و�إلى ّ
كل من
ح�ضر �شخ�صيًّا �أو اتّ�صل �أو �أبرق مع ّزيًا ،داعيًا للجميع بطول العمر المغمور ب ِنعم الإله
العلي القائم من بين الأموات.
ّ
✟ ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـداً! الم�سيح قام ...حقًا قام ✟
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الأب رو�س فراي في الأخدار ال�سماو ّية

في ني�سان  ،2014ا�شت ّدت الآالم على الأب
رو�س ،فنُقل بوا�سطة ال�صليب الأحمر �إلى م�ست�شفى مار
يو�سف في بيروت للمعالجة .فتب ّين �أنّ لديه كلية متو ّقفة
عن العمل ،والأخرى تعمل جزئيًّا .بعد �شهرين في
الم�ست�شفى ،نُقل �إلى دار ال�سعادة في ك�سارة ،ولك ّنه بعد
�صحته من جديد ،ف�أُدخل م�ست�شفى
فترة ق�صيرة �ساءت ّ
مار يو�سف في �أوا�سط حزيران  ،2014وتب ّين �أنّ
حرجا ج ًّدا ،وما ع ّتم �أن فارق
المر�ض الخبيث قد �سرى في ج�سمه ك ّله ،وبات و�ضعه ً
الحياة م�ساء الجمعة  20حزيران  .2014فنُقل �إلى دير المخ ّل�ص في  23حزيران حيث
�أقيم له ج ّناز �شارك فيه الرهبان والراهبات وبع�ض معارفه وزمالئه في جامعة اللويزة.
وقد �أر�سل غبطة البطريرك غريغوريو�س الثالث رقي ًما بطريركيًّا للتعزية بالأب رو�س.
و�أبّنه الأب نقوال ال�صغبينيّ .ثم دفن في كمنتير الدير.
البطريركي
الرقيم
ّ
بروتوكول 2014/367ر
الربوة في 2014/6/23

تعزيرة بوفاة الراهب المخل�صي الأب رو�س فراي

ٍ
�صي .لن
بحزن كبير علمت بانتقال �أخينا الكاهن الأب رو�س فراي الراهب المخ ّل ّ
� َّ
أتمكن من الح�ضور لم�شاركتكم و�إخوتي الرهبان في ال�صالة الجنائزيَّة لراحة نف�سه
الطاهرة .ولك ّني ق ّدمت الليترجيا الإله َّية لراحة نف�سه.
أحب كني�ستنا ورهبان َّيتنا وتقليدنا ال�شرقي.
لقد عرفته راهبًا حقيقيًا� .إنَّه �أمريكي � َّ
مخل�صا ،محبًّا� ،أمينًا� ،صاد ًقا .وهكذا ك�سب و َّد
و�أراد �أن يكون حقًّا واح ًدا م ّنا ،مخ ّل�صيًّا ً
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�إخوته جمي ًعا في الواليات الم َّتحدة الأميرك َّية وفي دير المخلِّ�ص العامر في لبنان ،حيث
�أم�ضى �سنواته الأخيرة .وتح َّمل �آالم المر�ض بتج ُّلد و�صبر وت�سليم لم�شيئة المخلِّ�ص.
تعزيتي لأهله الكرام وللرهبان َّية المخ ّل�ص َّية .ع َّو�ض اهلل عليها بكهنة ق ّدي�سين
ودعوات رهبان َّية مق َّد�سة.

مع مح َّبتي و َب َر َكتي
+غريغوريو�س الثَّالث
بطريرك �أنطاكية و�سائر الم�شرق والإ�سكندر َّية و�أور�شليم

✟ ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـداً! الم�سيح قام ✟

رثاء في الأب رو�س فراي 2014/6/23

ّ�صي
بقلم الأب نقوال ال�صغبيني المخل ّ

«مغبوط ال�سبيل الذي ت�سير فيه اليوم فقد �أُ ِع َّد لك مكان الراحة»

نو ّدع اليوم �أيّها الإخوة ودا ًعا �أخي ًرا راهبًا من �أبناء رهبان ّيتنا العزيزة .بعد �أن و ّدعنا
لين�ضم �إلى قافلة �آبائها الماثلين �أمام الح�ضرة الإله ّية ،المتم ّتعين
بالأم�س القريب راهبًا �آخرّ ،
أبوي والحائزين على �أكاليل المجد ،م�ست�شفعين لدى الم�سيح الإله ،ب�إخوة لهم
بالمجد ال ّ
يواكبوهم بال�صلوات ،وبرهبان ّية �أعطتهم الكثير الكثير ،وكانت لهم الدليل �إلى الملكوت
أبدي.
ال ّ
الأب رو�س فراي ،المولود في والية �أوهايو في الواليات الم ّتحدة الأميرك ّية في
العام  ،1945يغادر غُربة هذه الحياة عن ت�سع و�ستين �سنة ،بعد �أن تغ ّرب عن �أهله وبيئته
لم ّدة تناهز الع�شرين عا ًما� ،أم�ضاها في لبنان بين �إخوته الرهبان ،يتق ّوى بم�ساندتهم
ويتع ّزى بمح ّبتهم .وقد �أم�ضى ال�سنوات ال�س ّتة الأولى من هذه الم ّدة في الإكليريك ّية
الكبرى في جعيتا م�ساع ًدا لرئي�سها ومد ِّر ً�سا لفترة في الجامعة .وقد ترك الأثر الط ّيب في
نفو�س الإخوة الذين عاي�شوه ،وهم وال ّ
�شك يذكرون ح ّبه لهم ،وت�شجيعه ّ
لكل �ضعيف
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لكل ُم ٍ
منهم ،ومرافقته اللطيفة ّ
عان من بينهم ،وخ ّف َة ظلِّه وب�سمتَه وطاعته للرئي�س وروحه
أخ�ص ح�ضوره والتزامه بال�صلوات ،ال �س ّيما �صالة الم�سبحة التي
الط ّيبة .ويذكرون بال ّ
كانت ت�ش ّدد عزيمته في تغ ّربه.
الرب امتحنته بعد ذلك في �صحته� ،إذ تع ّر�ض لحادث انفجار في
ّ
ولكن م�شيئة ّ
الر�أ�س كاد يودي بحياته� ،إ ّال �أنّه نجا منه ب�أعجوبة ،ولك ّنه ا�ضط ّر على �إثره للتقاعد في دير
المخ ّل�ص ،ي�شارك في بع�ض ال�صلوات والتمارين الروح ّية على قدر ا�ستطاعته .وكم ك ّنا
جال�سا في الكني�سة ي�ص ّلي م�سبحته تكري ًما للعذراء مريم �أو مت�أ ّم ًال
نراه قبل بدء ال�صلوات ً
ب�س ّر القربان المق ّد�س.
الرهباني في دير الق ّدي�س
في العام  1968دخل الأب رو�س �إلى دير االبتداء
ّ
با�سيليو�س في ميثون في الواليات الم ّتحدة .وهو كان قد �أنهى ّ
كل درو�سه ح ّتى الجامعية
منها و�أم�ضى �سنة في التدري�س قبل �أن يلتزم الحياة الرهبان ّية ويبرز نذوره الب�سيطة في
ت�شرين الأ ّول من العام  ،1969ثم الم�ؤبّدة في العام  ،1972فالر�سامة الكهنوت ّية في 18
ني�سان من العام  1974ليُع َّين م�ساع ًدا لرئي�س دير ميثون �آنذاك ّثم مع ّل ًما للمبتدئين بين
رئي�سا للدير هناك في العام .1983
العامين  1981و ،1983وليُنتخَ ب بعدها ً
يهتم بال�شبيبة وبن�شاطات بيت الريا�ضات الروح ّية
خالل هذه الفترة كان ّ
(الكور�س ّيو) ،وبجماعة ثابور� ،إلى جانب تعليمه لما ّدة الكتاب المق ّد�س .وفي ّ
كل ذلك
الرهباني.
كان يُ�شهد له بالغيرة وبالإخال�ص وبااللتزام
ّ
خدم في رع ّية اللوران�س ،كاهنًا م�ساع ًدا قبل �أن ينتقل �إلى لبنان في العام 1996
ويَ�شهد له ُّ
كل من عرفه بح ّبه لأبناء الرع ّية وبغيرته الراعويّة.
ال�صح ّي �سو ًءا ،فتح ّمل ب�صبر كبير �آالم الج�سد
مع تق ّدمه في ّ
ال�سن ،ازداد و�ضعه ّ
متق ّويًا بال�صبر وال�صالة وب ِن َعم العذراء التي كان لها متع ّب ًدا ،ومتع ّزيًا بمح ّبة �إخوته الرهبان
كل عون وتلبيتهم ّ
التي تج ّلت في خدمتهم له وتقديمهم ّ
كل حاجة روح ّية وماديّة� .إلى
�أن ثقلت عليه الأمرا�ض ،فانهار ذلك الج�سم الكبير ،وف�شلت ّ
كل الم�ساعي الط ّب ّية في
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ترميمه ،ف�أ�سلم روحه الطاهرة بين يدي خالقها في �صبيحة عيد الأب ،ليحتفل به في
�أح�ضان الآب ال�سماوي مع من �سبقه من �أبناء هذه الرهبان ّية المباركة.
الترابي،
�أرق ُْد ب�سالم �أيّها الأب رو�س،
ْ
وا�سترح من تعب هذه الحياة و�آالم الج�سد ّ
ال�سماوي لكي يغفر لك ّ
كل
وها نحن نواكب م�سيرتك النهائ ّية بال�صالة والدعاء �إلى الآب
ّ
خطيئة ارتكبتها عم ًدا �أو �سه ًوا ،بالقول �أو بالفعل �أو بالفكر ،لأنّه لي�س من �إن�سان يحيا وال
يخط�أ ،ولكي يُ�سمعك �صوته الم�شتهى� :إيمانك خ ّل�صك�ُ ،أدخل �إلى فرح ربّك.
و�إنّنا نطلب منك اال�ست�شفاع لدى المخ ّل�ص ليع ّو�ض على رهبان ّيتك برهبان
وبكهنة ق ّدي�سين.
ف�إلى الأم الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية العزيزة ،مم ّث َل ًة ب�شخ�ص �أبينا العا ّم الأر�شمندريت
�أنطوان ديب الفائق االحترام ،و�إلى جميع �أبناء ب.م .في الوطن والمهجر� ،أتق ّدم بالتعزية
القلب ّية الحا ّرة ،طالبًا �إلى المخ ّل�ص الإلهي �أن ينميهم جمي ًعا في القدا�سة ،ويع ّو�ض على
الرهبانية المباركة برهبان ق ّدي�سين ي�ؤ ّدون له ال�شهادة ال�صالحة ب�سيرتهم الفا�ضلة.
وبا�سم الأم الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية ،وبا�سم �سيادة �أبينا العا ّم الفائق االحترام� ،أتق ّدم
بالتعزية القلب ّية �إلى ّ
كل َمن عرفه و�أح ّبه ،و�إليكم جمي ًعا �أيّها الح�ضور الكريم.
أتوجه بال�شكر العميق �إلى غبطة ال�س ّيد البطريرك غريغوريو�س الثالث الك ّل ّي
كما و� ّ
الطوبى ،و�إلى �سيادة المطرانين �إيلي ب�شارة الحداد واليا�س ّن�صار وممث َل ْيهما المحترمين،
و�إلى ال�سادة الأ�ساقفة الأج ّالء الذين اتّ�صلوا مع ّزين ولم ّ
يتمكنوا من الح�ضور والم�شاركة
في هذه ال�صالة ،و�إلى الرئي�سات العا ّمات المحترمات والراهبات الكريمات ،و�إليكم
العلي القائم
جمي ًعا �أيّها الإخوة والأخوات ،داعيًا للجميع بطول العمر المغمور ب ِنعم الإله ّ
من بين الأموات.
✟ ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـداً! الم�سيح قام ...حقًا قام ✟
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وفيات من ذوي الرهبان و�أن�سبائهم

1

2

3

4

الخمي�س في  11تموز  ،2013توفّيت المرحومة فكتوريا ح ّداد ،والدة المطران
�إيلي ب�شارة ح ّداد .و�أقيم لها الج ّناز ،في كني�سة �س ّيدة النياح في �أبلح .ح�ضر الج ّناز
الأب العا ّم ال�سابق جان فرج وخادم الرع ّية الأب فادي الفحل .وفي � 18آب ،2013
�شارك الرئي�س العا ّم الجديد ،في ق ّدا�س الأربعين ،بح�ضور وفد من الآباء
المخ ّل�ص ّيين ،في مطران ّية �صيدا .ليكن ذكرها م�ؤبّ ًدا.
الثالثاء  17ت�شرين الأ ّول  ،2013توفّي المرحوم مي�شال م�سعد ،خال الأب بطر�س
(�سمير) �سركي�س ،و�أقيم له ج ّناز في كني�سة �س ّيدة االنتقال ،في بلدته ريّاق ،تر�أّ�سه
الأب العا ّم ،بم�شاركة عدد كبير من الكهنة .ليكن ذكره م�ؤبّ ًدا.
الإثنين في  11ت�شرين الثاني ،2013توفّيت المرحومة نظيرة نجيب �أبو زغيب،
ع ّمة الأبوين ربيع �أبو زغيب وجوني �أبو زغيب ،و�أُقيم لها ج ّناز ،في كني�سة �س ّيدة
النياح في �أبلح ،تر�أّ�سه الرئي�س العا ّم .ليكن ذكرها م�ؤبّ ًدا.
عم رئي�س دير
توفي نخله جرجورة ،ابن ّ
ال�سبت  30ت�شرين الثانيّ ،2013
المخ ّل�ص ،الأب �سليمان جرجوره ،و�أُقيم له ج ّناز يوم الأحد في  1كانون الأ ّول،
في كني�سة ال�س ّيدة في القريّة .ليكن ذكره م�ؤبّ ًدا.
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5

6

7

8

9

10

11

الإثنين  2كانون الأ ّول  ،2013توف ّيت عفيفه عبداهلل ،خالة رئي�س دير المخ ّل�ص،
الأب �سليمان جرجوره ،وفي اليوم التالي� ،أقيم لها ج ّناز في كني�سة ال�س ّيدة في القريّة.
ليكن ذكرها م�ؤبّ ًدا.
الجمعة في 13كانون الأ ّول ،توفّيت مريم الحاج ،ع ّمة الأب عماد الحاج ،و�أقيم
لها ج ّناز في قانا ،تر�أّ�سه الأب العا ّم ،بم�شاركة الأب �سليمان جرجورة والأب اليا�س
مايو .ليكن ذكرها م�ؤبّ ًدا.
الجمعة في  10كانون الثاني  ،2014توفّيت جورجيت قزح ّيا نقوال ،خالة الأب
�شارل �شام ّية ،و�أقيم لها ج ّناز في كني�سة مار يوح ّنا في كفرج ّرة� ،شارك فيه الأب
المدبّر نبيل واكيم وعدد من الآباء .ليكن ذكرها م�ؤبّ ًدا.
�صباح الأحد  19كانون الثاني  2014توفّي ميخائيل �شنّي�ص ،ج ّد الأب مكاريو�س
وهبي ،في دم�شق ،عن عمر يناهز الت�سعين .ليكن ذكره م�ؤبّ ًدا.
الخمي�س  30كانون الثاني  2014توفّي جري�س طنّو�س �أبو زيد �شقيق الأب �سليمان
�أبو زيد ،وهو في الخام�س وال�سبعين من عمره .جرت مرا�سم الجنازة والدفن في
م�سقط ر�أ�سه كفريّا الجمعة  31كانون الثاني .تر�أّ�س الج ّناز راعي الأبر�ش ّية المطران
�إيلي ح ّداد ،وثالثة مدبّرين :الأب عبدو رعد ،مم ّث ًال الرئي�س العا ّم ،والأبوان نبيل
أبر�شي ون ّواب
واكيم وجوزيف ج ّبور ،وعدد كبير من �آباء الرهبان ّية والإكليرو�س ال ّ
وفعال ّيات المنطقة .و�أبرق الأب العا ّم من �أميركا معزيًّا .ليكن ذكره م�ؤبّ ًدا.
الإثنين � 3شباط  ،2014توفيت جورجيت نجم واكيم ،ع ّمة الأب المدبّر جوزيف
النبي اليا�س في
واكيم ،و�أقيمت �صالة الج ّناز بعد ظهر الثالثاء � 4شباط في كني�سة ّ
الح�سان ّية� .شارك بالج ّناز الأب عبدو رعد ،مم ّث ًال الرئي�س العا ّم ،وعدد كبير من �آباء
أبر�شي .ليكن ذكرها م�ؤبّ ًدا.
الرهبان ّية والإكليرو�س ال ّ
الأربعاء � 12شباط  ،2014توفي ا�سطفان جري�س مايو �شقيق الأب اليا�س مايو ،في
مدينة حيفا ،عن عمر � 61سنة .ليكن ذكره م�ؤبّ ًدا.
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عم الرئي�س العا ّم �أنطوان ديب� ،أحد م� ّؤ�س�سي
االثنين � 10آذار توفّي اليا�س ديبّ ،
الرابطة المخ ّل�ص ّية ،عن عمر يناهز الت�سعين �سنة .و�أقيم له ج ّناز حا�شد بعد ظهر
الثالثاء � 11آذار ،في كني�سة ال�س ّيدة في بلدته القريّة� .إحتفل بالج ّناز راعي الأبر�ش ّية
المطران �إيلي ب�شارة الحداد ،وعاونه عدد كبير من المدبّرين و�آباء الرهبان ّية
أبر�شي .ليكن ذكره م�ؤبّ ًدا.
والإكليرو�س ال ّ
الثالثاء  8ني�سان  ،2014توفي نمر ن�صر والد الأب يو�سف ن�صر عن � 76سنة .و�أقيم
له ج ّناز حا�شد بعد ظهر الأربعاء  9ني�سان ،في كني�سة مار جاورجيو�س في جديدة
الفاكهة .ليكن ذكره م�ؤبّ ًدا.
عم المطران ابراهيم
ال�سبت � 3أيّار  ،2014توفي المرحوم ديب ابراهيم ابراهيمّ ،
ابراهيم ،وخال الأب طوني ق�سطنطين .و�أقيم له ج ّناز حا�شد بعد ظهر الأحد � 4أيّار،
في كني�سة النبي ابراهيم في جن�سنايا .ليكن ذكره م�ؤبّ ًدا.
االثنين  2حزيران  ،2014توفّيت �إيالن الحاج ،عمة الأب عماد الحاج ،و�أقيم لها
ج ّناز في كني�سة التج ّلي في رمي�ش .ليكن ذكرها م�ؤبّ ًدا.
الثالثاء  24حزيران  ،2014توفي المرحوم وديع توفيق عيد ،خال الأب توفيق
الحكومي .و�أقيم له ج ّناز في  25حزيران  ،2014في كني�سة
عيد في م�ست�شفى بعبدا
ّ
�س ّيدة العناية في برج ح ّمود .ليكن ذكره م�ؤبّ ًدا.
الأربعاء  9ت ّموز  ،2014توفّيت لوري�س غنّوم ،والدة الإك�سرخو�س غبريال غ ّنوم
في فلوريدا .ليكن ذكرها م�ؤبّ ًدا.
عم الأب نعمان
الأربعاء  23ت ّموز  ،2014توفي المرحوم �سالم جري�س قزح ّياّ ،
قزح ّيا ،عن عمر يناهز الت�سعين �سنة .و�أقيم له ج ّناز في  24ت ّموز في كني�سة البلدة
مغدو�شة .فليكن ذكره م�ؤب ًدا.
رب عبيدك في بلدة الأحياء ✟
✟ �أرِح يا ّ
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في الحياة الم�شتركة
تف�ضيل العي�شة الم�شتركة على عي�شة
التوحد�« :إ ّن ما عندنا من المواهب
ُّ
يُ�صبح ،في ِ
التوحد ،غي َر نافع ،وما يَنق�صنا ال نقدر �أن ن�ستغني عنه لأ ّن الباري تعالى
عي�شة ّ
َرتَّب �أن يحتاج بع�ضُ نا �إلى بع�ض كما ُكتب« :لكي يالز َم �أحدنا الآخر» (�سيراخ )20 :13
ٍ
كل � ٍ
[ّ .]...ثم �إنّه في ال َوحدة ال ي�ستطيع ّ
ب�سهولة لعدم وجود
أحد �أن يَ ّطل َع على نقائ�صه
التونيب من العد ّو كثي ًرا ما ين�شئ في الرجل الحكيم
َمن ي�ؤنّبه ويُ�صلحه .على �أنّه �إذا كان
ُ
يعالج النقائ�ص على طريقة ناجعة .وقد قيل:
الرغب َة في الإ�صالح ،فال�صديق �أَولى ب�أن َ
حب يثقّف باهتمام» (�أم  .)24 :13وهذا ال�صديق يَع�سر وجوده في طريقة
«�إ ّن الذي يُ ّ
في�صح فينا قو ُل الروح القد�س« :الويل
ّ
التوحد ما لم ن�سبق فن�شترك في العي�شة معه .و�إ ّال ّ
ل َمن هو وحده ،لأنّه �إذا �سقط فلي�س �آخر يُنه�ضه» (جا .]...[ )10 :4
فالذي لي�س له َمن يجعل نف�سه �أ�ش ّد توا�ض ًعا منه ،ل َمن يُبدي توا�ضعه؟ ومن هو معتزل
نف�سه
عن ع�شرة الجمهور ،على َمن يُ�شفق؟ و َمن لي�س له َمن يقاوم �إرادته ،كيف ير ّو�ض َ
الكتب الإله ّية يكفي لإ�صالح العادات الفا�سدة،
أحد �أنّ تعليم ِ
على ال�صبر؟ ف�إن زع َم � ٌ
مثل َمن تع ّلم حرفة البناء ولم يَـبنِ ّقط� ،أو َ
فيكون َمث ُله َ
مثل َمن تع ّلم الحدادة ولم
�صح قول الر�سول« :لي�س ال�سامعون للنامو�س هم �أبرار
يمار�سها الب ّتة ،وفي مثل ه�ؤالء يَ ّ
ْ
الرب لفرط مح ّبته
عند اهلل بل العاملون بالنامو�س هم يُب َّررون» (رو  .)13 :2فها �إ ّن ّ
للب�شر لم ِ
يكتف �أنْ ع ّلمنا بالكالم فقط ،بل �أعطانا القدو َة البيِّنة والف ّعالة في التوا�ضع
وغ�سل َ�أ َ
بمنديل َ
أنت
نف�سه ٍ
رجل تالميذه (يو  .)5 ،4 :13ف� َ
وكمال المح ّبة� ،إذ اتَّ َز َر هو ُ
المتوحد[ ،رِ ْج َلي] َمن تغ�سل و َمن تخدم وبعد َمن تكون و�أنت قاطن وحدك؟ ّثم
�أيّها ِّ
النبي« :ما �أطيب وما �أل ّذ �سكنى الإخوة م ًعا!» (مز
كيف ّ
يتم في �سكنى المتو ِّحد قول ّ
 1 :132ــ  ،)2تلك ال�سكنى التي ي�ش ّبهها الروح القد�س بالدهن المت�ض ّوع العرف من
على ر�أ�س رئي�س الكهنة؟»
(القدّي�س با�سيليو�س الكبير ،القوانين المط ّولة ،ال�س�ؤال ال�سابع ١ ،و� ،٤ص .)٢٩ ،٢٦
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في الخلوة وال�صمت
خبرة الق ّدي�س با�سيليو�س الكبير« :حياتي في هذه العزلة هي حياة تع ُّبد وتقوى
تتغ ّذى فيها النف�س ّ
بالتفكر بالأمور الروح ّية ال�سماويّةّ .ثم هي عبادة هلل تت�صاعد فيها
الترانيم وتمتزج مع ت�سابيح �أجواق المالئكة .وترى الرهبا َن يُ�سرعون عند انبالج الفجر
�إلى َح ِمد اهلل الخالق بالترنيم والت�سبيح ،وعندما تُ�شرق ال�شم�س بنورها ال�ساطع يعود ُّ
كل
الملح بالطعام� .إنّ الإلهام الذي
راهب �إلى عمله و�شغله ً
مازجا ال�صالة بالعمل كما يُم َزج ُ
توحي به هذه ال�صلوات والترانيم تُبعد الأوها َم والأخطار فيعي�ش الرهبا ُن بالفرح
واالرتياحّ .ثم �إ ّن ال�صمت هو بدء تطهير النف�س ،ولذلك فالأل�سنة ال تعود تتك ّلم وترتبك
و�شكل بديع ،وال �إلى
ب�أمور النا�س وم�شاكلهم؛ والعيون ال تعود تتط ّلع �إلى ب�شر ٍة جميلة ٍ
هيئات ِ
ٍ
ر�شيقة ال َق ّد وحلو ِة ال�شمائل؛ والآذا ُن ال تعود تُن�صت �إلى ن ٍَغم جميل ولحنٍ
المو�سيقي على تغذية الل ّذات العابرة ،وال تعو ُد ت�سم ُع �أي�ضً ا ِ
النكات
عذب ،يعمل ب�إيقاعه
ّ
ال�سمجة والأقوا َل البذيئة� .إنّ النف�س تتح ّرر بال�صمت والعزلة من االهتمام المفرط
الح�س ّية .بهذا
بالأمور الدنيويّة ،ومن البعثرة واالرتباك ب�سبب تَ�س ُّرب التل ّذذ بال�شهوات ّ
التح ّرر فقط ت�ستطيع النف�س االرتفا َع وال�صعو َد في مراقي الكمال والمح ّبة هلل».
(القدّي�س با�سيليو�س الكبير ،ر�سالة �إلى الق ّدي�س غريغوريو�س النزينزي).
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