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كلمة الرئي�س العا ّم

تعال اتبعني...
فترث الحياة الأبد ّية
الأر�شمندريت �أنطوان ديب ب.م.

يتوجه الم�سيح
بهذه ال ّدعوة الفريدة ّ
�إلى قلب الإن�سان ّ
المتعط�ش �إلى الحقيقة واالتّحاد باهلل .دعوة الم�سيح لنا هي
دعوة �شاملة �إلى اتّباعه وال�سير وراءه.
وال عجب في ذلك ،في�سوع هو الطريق الأكيد الذي يجعلنا ن ّتحد باهلل،
والوا�سطة التي بها نلج الحياة الأبديّة ،ونجد ال�سعادة الحقّة.
والدعوة �إلى اتّباع ي�سوع تتحقّق في مراحل متع ّددة .ففي مرحلة �أولى
نجد �أنّ الر�سل كانوا مدع ّوين �إلى التخ ّلي عن ّ
كل �شيء ليت�س ّنى لهم اتّباع
الجوهري في هذه ال ّدعوة بال ّن�سبة لهم هو ا�صطحاب
المع ّلم الجديد .وال�شيء
ّ
ي�سوع والمكوث معه وم�شاركته حياته .وفي مرحلة ثانية كان عليهم �أن يكونوا
م�ستع ّدين لحمل ال�صليب ّ
كل يوم وتك ّبد ال�ضيقات والآالم .وهذا ما ي�ش ّدد عليه
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الق ّدي�س بطر�س في ر�سالته الأولى بقوله« :لهذا ُدعيتم ،فقد ت�ألّم الم�سيح �أي�ضً ا
من �أجلكم وترك لكم مثا ًال لتقتفوا �آثاره1( ».بط  .)21 :2والهدف من هذا ك ّله،
هو �أن يتابع الر�سل دعوتهم بالرغم من �صعوبتها ،ليت�س ّنى لهم اال�شتراك في مجد
قيامة الم�سيح كمرحلة �أخيرة.
ي�سوع م�صدر ال ّدعوة
�إنّ ما يده�شنا ،للوهلة الأولى ،في عبارة ي�سوع�« :إتبعني» ،هو الجديد
الذي تحمله .ف�إنّ هذا اال�ستعمال يختلف اختال ًفا جذريًّا عن التقاليد اليهوديّة
المتعارف عليها في ذلك الوقت .فكانت العادة الجارية �آنذاك �أن يتق ّدم المر�شح
من تلقاء نف�سه ليتت ّلمذ على �أيدي المع ّلمين الكبار� .أ ّما طريقة ي�سوع فهي مغايرة
تما ًما :فهو الذي ي�أخذ المبادرة ويدعو �إليه من ي�شاء� .إنّه يتك ّلم ب�سلطان باهر
خا�ص عندما اختار ي�سوع
وبقدرة ت�سحر القلوب .هذه القدرة تج ّلت بنوع ّ
ّ
م�صف الر�سل و�أقامهم لكي يعاونوه في الب�شارة.
لكن هذا النداء «�إتبعني» لي�س �إ ّال بداية الم�سيرة ،يو�ضحها ي�سوع من خالل
ّ
تعاليمه و�أعماله� .إنّ ما ي�سترعي انتباهنا لهذه الدعوة ،ح�سب الق ّدي�س مرق�س
(مر  16 :1ــ ،)20نظرات ي�سوع� .إنّه ينظر بعمق الى ال�شخ�ص المتك ّلم معه،
يقترب منه وي�شعر به ،وهذا دليل مح ّبة كبيرة :قبل �أن يدعو �سمعان و�أندراو�س
ويعقوب ويوح ّنا ،يتو ّقف ي�سوع هنيهة لينظر ويت�أ ّمل �شغلهم وعملهم ،وبعد
ال�سير وراءه.
ذلك يدعوهم �إلى ّ
الغني ،يروي
�إنّ نظرات ي�سوع هي نظرات خال�ص ّية .ففي لقائه مع ّ
ال�شاب ّ
إنجيلي� ،أنّ ي�سوع نظر �إليه و�أح ّبه .وبعد ذلك نرى �أ ّن الر�سل تركوا ّ
كل �شيء
لنا ال ّ
وتبعوه .هذا ك ّله تحقّق لأنّ نظرات ي�سوع نفذت الى �أعماقهم وح ّولت مجرى
ال�سارة.
حياتهم :كانوا �صيادي �سمك ف�أ�صبحوا ر�سل الب�شارة ّ
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كل ٍ
واحد م ّنا بنظراته ّ
واليوم يتو ّقف ي�سوع �أمام ّ
الخلبة ،ويدعونا الى
الم�شاركة في ر�سالته الخال�ص ّية من خالل رهبان ّيتنا وروحان ّيتها ور�سالتها في
الكني�سة وفي العالم� ،ضمن �شروط و�إلزامات تفتر�ضها طبيعة حياة الدعوة
والر�سالة.
�شروط ال ّدعوة
يخ�ص الدعوة ،يعتريه الذهول،
ن�ص الإنجيل المق ّد�س فيما ّ
�إنّ من يقر�أ ّ
أ�سا�سي� .إ ّن التالميذ الأ ّولين،
لأنّ الم�سيح يفر�ض على �أتباعه التج ّرد التا ّم ك�شرط � ّ
فهموا رغبة ي�سوع ول ّبوا طلبه ،فتركوا ّ
الحقيقي،
كل �شيء وتبعوه .فالمدع ّو
ّ
تام ح ّتى ولو لم يجد مو�ض ًعا يُ�سند �إليه ر�أ�سه (لو
يجب �أن يعي�ش �أي�ضً ا بتج ّر ٍد ٍ ّ
مهتم بماذا ي�أكل �أو
 .)58 :9فهو يعي�ش بثقة تا ّمة م ّتك ًال على العناية الإله ّية ،غير ّ
ماذا يلب�س.
�إ�ضافة الى ذلك ك ّله ،ي�سوع يطلب من الذين يو ّدون اتّباعه �أن يتقا�سموا
الحياتي .لقد �ص ّرح ي�سوع عالن ّية ،بعد اعتراف بطر�س ب�ألوه ّيته�« :إ ّن
�أي�ضً ا م�صيره
ّ
ابن االن�سان يجب عليه �أن يعاني �آال ًما �شديدة و�أن يرذله ال�شيوخ وعظماء الكهنة
والكتبة ،و�أن يُقتل ،و�أن يقوم بعد ثالثة �أيّام» (لو  .)22 :9بعد هذا الإعالن ،يُعلن
ي�سوع« :من �أراد �أن يتبعني فليكفر بنف�سه ويحمل �صليبه ويتبعني» (لو .)23 :9
�إنّ من �أراد �أن يتبع ي�سوع عليه �أن يحقّق رغبته� ،أي �أن يكون م�ستع ًّدا لل�سير على
كل �شيء ويتج ّرد عن ّ
طريق ال�صليب واال�ست�شهاد في �سبيله .نعم� .إنّه يترك ّ
كل
�شيء ليربح �شخ�ص ي�سوع الم�سيح.
معنى وغاية اتّباع ي�سوع
�أ ّو ًال :لكي يكونوا معه.
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ثانيًا :لكي ير�سلهم للب�شارة.
إنجيلي في ال ّتركيز على العالقة بين
في مرق�س ( 13 :3ــ  ،)14ينفرد ال ّ
التلميذ والمع ّلم .ف�إنّ حاجة التلميذ �أ ّو ًل لي�ست الكرازة والتعليم ،بل �أن يبقى مع
ي�سوع ،و�أن يُ�صغي الى كالمه ويت�أ ّمل به ،و�أن يحافظ على هذه العالقة الح ّية معه،
ّثم في مرحلة ثانية ،ت�أتي الر�سالة والكرازة.
فقط بعد المكوث مع ي�سوع والت�أ ّمل في حياته وفي تعاليمه علينا فهم
ر�سالته وااللتزام بها واال�ست�شهاد من �أجلها� .إ ّن من ي�ضع ن�صب عينيه الغاية
التي تك ّر�س من �أجلها ،ي�سهل عليه فيما بعد �أن يعي�ش �إلزامات دعوته ب�أكملها.
والعك�س �صحيح �أي�ضً ا� ،أي عندما نتنا�سى هذه الغاية ت�صبح حياتنا اليوم ّية قلقة
و�صعبة ج ًّدا .ولذلك ُكثُر هم الذين يتراجعون ويرت ّدون الى الوراء.
وعلى هذا ،فالحياة المك ّر�سة تكمن في اال�ست�سالم المطلق لم�شيئة اهلل،
وفي الوعي الدائم واالنفتاح على ّ
الخال�صي .وعندما �أ�ضع الهدف الذي
مخططه
ّ
عيني� ،أ�ستطيع �ساعتئذ �أن �أجتاز الحواجز وال�صعوبات
من �أجله ُدعيت ،نُ�صب ّ
بف�ضل الذي يق ّويني ،لأحقّق دعوتي.
ال�صيفي منا�سبة لأن ن�سترجع
في ذكرى م� ّؤ�س�سنا المطران �أفتيمو�س
ّ
ذلك ال�صوت الذي قال لنا «اتبعوني» ،من خالل رهبان ّية �أردتها لي في هذا
العالم منذ �أكثر من ثالثماية �سنة .رهبان ّية �أرادها المخ ّل�ص ،لتكون قبل ّ
كل
�شيء له ومعه ،كما كان م� ّؤ�س�سها للم�سيح ومع الم�سيح .عا�ش مع مع ّلمه قبل
�أن ينطلق الى الر�سالة ،عمل لأجل وحدة الكني�سة «ج�سد الم�سيح ال�س ّر ّي» ،هدفه
«بال�صبر في
كانت الوحدة ،عمل بال�صالة والكتابة واال�سفار والرعاية ،عمل ّ
ال�شدائد والم�شقّات ،والجلد وال�سجن والفتن والتعب وال�سهر وال�صوم ،بالعفاف
الحق
والمعرفة وطول الأناة والرفق ،والروح القد�س والمح ّبة الخال�صة ،بكالم ّ
وقدرة اهلل و�سالح الب ّر».
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ال�صيفي لم تعتد االنغالق على م�ساحة محدودة ،بل راحت
�إ ّن عين
ّ
ت�ستجلي الأمور وت�ستك�شف الأحوال وت�ستقر�أ الم�ستقبل ،لتدلّه الى ما عليه عمله
ليواجه ذلك الم�ستقبل بالعزم المرن والع ّدة الالزمة والخطط الوا�ضحة ،غير
�سا ٍه عن قول الر�سول بول�س« :ال الغار�س ب�شيء وال ال�ساقي ب�شيء ،بل ذاك
الذي يُنمي وهو اهلل» (1كور  .)7 :3وعندما ا�ستقامت الأمور �أمامه وتب ّين ما
وت�شق طريقها نحو الوحدة ،ق ّرر ب�إرادة �إله ّية
يلزم لكني�سة فت ّية تُعارك الت ّيارّ ،
ونظرة نبويّة �أن ّ
يتخطى الأعراف والعوائد في� ّؤ�س�س رهبان ّية ر�سول ّية ،على غير ما
الم�سيحيّ ،
ليتمكن من م ّد رعاياه و�أبر�ش ّياته الجديدة الوا�سعة
اعتاد عليه ال�شرق
ّ
بالر�سل الكفوئين ع ّدة وعد ًدا.
وكانت الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية ،وكان دير المخ ّل�ص ،وكانت تلك الطغمة
الخ ّيرة من الرهبان والكهنة المخ ّل�ص ّيين الذين على �أكتافهم ارتفعت قباب الوحدة
الكاثوليكي في ال�شرق .بل على
وكان لهم الف�ضل الأكبر في بناء وتر�سيخ الإيمان
ّ
�سواعدهم �أي�ضً ا ارتفعت مداميك البطريرك ّيات الثالث في دم�شق واال�سكندريّة
والقد�س ،وانتع�ش الإيمان في نفو�س الم�سيح ّيين في الأ�صقاع البعيدة التي ّ
تمكن
ر�سل المخ ّل�ص من الو�صول �إليها بمغامرات ت�شبه الأ�ساطير.
ردحا طوي ًال من الزمن هد ًفا لل�سهام ،ومرمى
وبقيت الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية ً
لمختلف االتّهامات والأقاويل ،بل بقيت م� ّؤ�س�سة غير مرغوب فيها ،لم يُعت َرف بها
الخا�صة ح ّتى مطلع القرن الع�شرينّ .
كل ذلك
ر�سم ّيًا ولم تنل الموافقة على قوانينها ّ
لأنّها رهبان ّية «غير �شكل» ،غير ن�سك ّية ،ي�أكل رهبانها اللحم ،ويعي�شون في رعاياهم
بزي ٍ
باعة
خارج الأديار ويغامرون بحياتهم و�سط الأخطار و�أعداء الكني�سة ،يتخ ّفون ّ
وتجار ،ليحملوا مخ ّل�صهم الى النفو�س العط�شى ،وي�شدّدوا العزائم ،ويمنحوا الأ�سرار
ّ
داخل البيوت المع ّتمة ،كما كان يفعل الم�سيح ّيون الأ ّولون في دياجي الديامي�س.
ومع ذلك لي�س �أكثر من المخ ّل�ص ّيين حبًّا لل�صالة والطقو�س والتزا ًما
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التن�سك
بال�شرائع الكن�س ّية .فقد حقّقوا حلم م� ّؤ�س�سهم وخطوته الجريئة� ،إذ قرنوا ّ
بال�سعي والت�ضحية ليل نهار في �سبيل
والتهجد
بالر�سالة ،وال�صالة بالعمل،
ّ
ّ
خدمة النفو�س .ومن يُطالع ِ�سيَر الآباء المخ ّل�ص ّيين ي�أخذه العجب من �ضروب
البطوالت وغرائب المغامرات و�أنواع المعارك والت�ضحيات التي خا�ضوها في
�أعمالهم الراعويّة ،ح ّتى �إ ّن بع�ضهم ا�ست�شهدوا دفا ًعا عن �إيمانهم ،وبع�ضهم
نُفوا و�أُبعدوا و�سجنوا و ُع ّذبوا ولُوحقوا ...وقد بلغت هذه الأعجوبة المخ ّل�ص ّية
�أوجها� ،أعجوبة اقتران الن�سك بالر�سالة ،في حياة المك ّرم الأب ب�شارة �أبو مراد،
الذي ق�ضى مجمل حياته في خدمة الرعايا وفي كرا�سي االعتراف .ومع ذلك
فقد كان يمار�س نذوره الرهبان ّية وتمارينه الروح ّية ح ّتى البطولة ،ح ّتى ُحفر على
�صي ،مثال الحياة الرهبان ّية العالية
بالطة �ضريحه« :الأب ب�شارة �أبو مراد المخ ّل ّ
الكهنوتي ال�سامي».
والكمال
ّ
الرهبانية ال الى رفعه على الهيكل،
وبدعوة تطويب الأب ب�شارة ت�سعى
ّ
�صي في الحياة
�إذا �شاء اهلل ،فح�سب ،بل �أي�ضً ا الى تطويب وتكري�س ٍ
نهج مخ ّل ٍ ّ
الر�سولية ،هذا النهج الفريد الذي �أطلقه الم� ّؤ�س�س متح ّديًا به زمانه،
الرهبانية
ّ
ّ
�صية غ َْر�س يمينه بعد ثالثماية
وقد ك�سب
رهبانيته المخ ّل ّ
ال�صيفي الرهان ،فها ّ
ّ
�سنة ،ال تزال مزدهرة ومندفعة بانطالقتها الأولى ،وقد حقّقت الكثير الكثير
من �إرادة الم� ّؤ�س�س في خدمة الكني�سة ،وال تزال هذه الأمانة في عنقها ،ي�سعى
�أبنا�ؤها في ال�شرق والغرب الى الحفاظ عليها والى �أداء ر�سالتها ّ
بكل غيرة
ون�شاط و�أمانة.
هلم «اتبعني» ،نداء لم يزل في ن�ضارته الأولى يفتن النفو�س ويُقلقها،
ّ
ملحا وخمي ًرا ونو ًرا لعالمنا
يوجه ي�سوع لنا هذا النداء «�إتبعني» لنكون ً
واليوم ّ
المت�ألّم.
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المقد�س
الحكمة في الكتاب
ّ
بقلم الأب ميخائيل ح
�صي
دّاد المخلّ ّ

مق ّدمة

في العبريَّة( :ح ك م هـ) وفي اليونان َّية�( :صوف ّيا) ،تت�ض ّمن الحكمة في العهد
القديم ،كما في ال�شَّ رق� ،سمتين تكادان تتعار�ضان :هي �صفة طبيع ّية في الإن�سان ،وثمرة
ال َّتربية والخبرة ،هذا من جهة ،ومن جهة ثانية ،هي �صفة الألوهة؛ فاهلل يحتفظ بها لنف�سه
ويظن بع�ض ال�ش ّراح �أن ال� ِّسمة
وال يمنحها �إ ّال بنعمة منه لبع�ض الأ�شخا�ص المم ّيزينّ ،
الثَّانية �أقدم عه ًدا من الأولى ،غير �أن ال� ِّسمتين تبدوان قديمتين في العهد القديم ،وحكم ُة
وتو�سعت
الح�س العا ّم والخبرةّ ،
اهلل تترافق مع حكمة الب�شرُ ،ولدت حكمة الب�شر من ّ
�أ ّو ًال في الأو�ساط الأر�ستقراط ّيةَّ ،ثم في مدار�س الفال�سفة ،فارتبطت بالعقل والممار�سة،
خا�صة به ،ال نجد
وحكمة اهلل ُولدت من االعتقاد ب�إله (�أو ب�آلهة) يمتلك الحكمة ك�صفة ّ
هذه الحكمة �إ ّال لدى الأنبياء وفي الأخبار ال�شَّ عب ّية .هذه الحكمة هي ق ّوة �سريّة ،ت�أتي من
اهلل ،وت�شبه ال ُّروح الَّذي تتوازى معه مرا ًرا .وال تكون النظريّتان متقاربتين إ� ّال في الأدب
الحكمي المت�أخر (�أم  1ــ � 9أي؛ جا؛ با؛ حك).
ّ
�إعتُبر الحكماء من َّ
وال�ضباط في
الطبقة الحاكمة ،على مثال الكهنة والأنبياء ّ
الجي�ش (�إ�ش 3: 3؛ 21: 5؛ �إر 8: 8؛ حز � ،)26: 7إنّ ه�ؤالء الحكماء ينقلون ثمرة
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خبرتهم ومعرفتهم �إلى �أبنائهم (طو 2: 4؛ 10: 14؛ �أم 1: 13؛ 5: 15؛ 1: 31؛
حكمة �أمينوفي الم�صريّة)� .أ َّما الحكمة الَّتي يعطيها اهلل ح�سب (تك  2ــ ُ ،)3رف�ضت
وال�شر للب�شر ،ألنَّهم �أرادوا �أن يكونوا مثل اهلل (تك 17: 2؛ .)22 ،5: 3
معرف ُة الخير ّ
فمن تاق �إلى هذه المعرفة �أ�صاب ت�سامي اهلل (�أي 8: 15؛ رج حز  1: 28ــ .)12 ،5
لهذا ،فالحكمة التي يعرفها اهلل وحده في �أعماقها ،ي�ص ّورها (�أي  12: 28ــ )27
خفي عن جميع الب�شر ( .)21: 28ويعتبرها (با  15: 3ــ  ،)38بعيدة عن
ك�شيء َ
متناول �أيدينا.

� ً
أول العهد القديم :حكمة ب�شر َّية وحكمة بموجب ال َّلـه

١

من�ش�أ الحكمة في بني �إ�سرائيل

با�ستثناء يو�سف (تكوين  39 :4 1ــ  )40ومو�سى (خروج  ،10 :2راجع �أعمال
 21 :7ــ  ،)22لم يتع َّرف بنو �إ�سرائيل على حكمة ال�شّ رق� ،إ َّال بعد ا�ستقرارهم في �أر�ض
الملكي ،لن�شاهد انفتاحهم على تلك الثَّقافة
كنعان ،وال ب ّد من �أن ننتظر بزوغ العهد
ّ
ال�سائدة في ع�صرهم .ي�أخذ �سليمان المكان الأول في هذا الم�ضمار�« :إن حكمة
الإن�سان َّية َّ
كل ال�شَّ رقيين ،وحكمة ّ
�سليمان فاقت حكمة ّ
كل م�صر» ( 1ملوك  9 :5ــ ،14ر  1جع
 76 :10و  23ــ  .)24وت�شير كلمة «الحكمة» هنا في �آن واحد� ،إلى ثقافته ال�شَّ خ�ص َّية وف ّنه
الفريد في ح�سن القيادة ،وال تخلق هذه الحكمة الملك َّية � ّأي م�شكل بالن�سبة �إلى الم�ؤمن،
فهي هبة من عند اهلل ،نالها �سليمان ب�صالته ( 1ملوك  6 :3ــ .)14
�إ ّال �أن هناك حكمة وحكمة :حكمة حقيق َّية ،وهي الَّتي من عند اهلل ،فهو تعالى
الَّذي يهب الإن�سان «قلبًا قاد ًرا على ال َّتمييز بين الخير وال�شَّ ر» ( 1ملوك  .)9 :3على �أن
الب�شر جمي ًعا ،على غرار �أبيهم الأ َّول ،مج َّربون بتجربة اغت�صاب هذه الميِّزة الإله َّية� ،أي
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الخا�صة ،وحكمة باطلة ،وهي
اكت�ساب «معرفة الخير وال�شر» (تكوين  5 :3ــ  )6بقواهم َّ
الَّتي تجذبهم نحوها الح ّية بحيلها (تكوين  .)1 :3كحكمة الكتبة الَّذين يحكمون في
ِّ
كل �شيء ،لأنّ كلمة اهلل هي المنبع الوحيد للحكمة الحقيق َّية ،وهي الَّتي �سوف تتع ّلمها
الأرواح الَّتي �ض ّلت َّ
الطريق ،بعد �إنزال العقاب بها (�إ�شعيا  .)24 :29و�أ ّما الملك ،ابن
داود ،الَّذي �سيملك «في �آخر الأزمنة ف�سوف يحوزها حيازة كاملة ،ولك َّنه �سي�ستم ّدها
من روح ال َّر ّب» (�إ�شعيا � .)2 :11أ َّما مخافة ال َّرب فهي ر�أ�س هذه الحكمة وكمالها (�أمثال
� ،10 :9سيراخ  14 :1ــ .)20 :19 ،18

٢

مظاهر احلكمة

يتم َّيز الحكيم برغبته في معرفة َّ
الطبيعة ( 1ملوك � ،)13 :5إنَّه يعجب بها ،وعلى
�ضوء �إيمانه ،يرى فيها يد اهلل القديرة (�أيّوب � 22 :36إلى � 38 ،18 :37إلى � )41سيراخ
� 15 :42إلى � ،)33 :43إ َّال �أنّ الحكيم �أي�ضً ا هو الخبير الماهر في ف ِّن ح�سن ال َّت�ص ُّرف،
ينظر �إلى العالم من حوله نظرة ثاقبة ،ومتح ِّررة من الأوهام ويعرف ما في العالم من
�شرور ،دون �أن ير�ضى عنها (راجع �أمثال � ،7 :13سيراخ  21 :13ــ  .)23والحكيم،
وهو الخبير في ال َّنف�س الب�شريَّة ،يعرف ما يخفيه قلب الإن�سان ،ما يفرحه وما يحزنه
كمرب موهوب بالفطرة ،ي�ضع
(راجع �أمثال  ،13 :14 ،12 :13جامعة  2 :7ــ  ،)6فهو ّ
قواعد ال�سلوك لتالميذه ،من حيث الفطنة ،واالعتدال في الرغبات ،والعمل ،والتوا�ضع،
والر�صانة ،والقناعة وال�صراحة في الكالم...
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حكمة ال َّلـه
�إنَّ لحكمة الإن�سان � ً
أ�صل �إلهيًّا ي�ستطيع اهلل �أن يمنحها لمن ي�شاء ،لأنَّه تعالى هو
الحكيم بال َّذات ،وعلى ذلك ي�شاهد الكتبة الملهمون ،في اهلل ،هذه الحكمة التي منها
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إلهي يوجد منذ الأزل ويدوم مدى الدهر (�أمثال  22 :8ــ
ت�صدر حكمتهم .وهي كائن � ّ
العلي كن�سمة منه �أو ككلمة
� ،26سيراخ  ،)9 :24ولمـّا كانت الحكمة قد خرجت من فم ّ
(�سيراخ  ،)3 :24فهي «بخار ق َّوة اهلل و�صدور مجد القدير الخال�ص ،فلذلك ال ي�شوبها
أزلي ،ومر�آة عمل اهلل ال َّنق َّية ،و�صورة جودته» (حكمة :7
�شيء نج�س ،لأنَّها �ضياء ال ُّنور ال ّ
ال�سماء (�سيراخ  ،)7 :24تجل�س على عر�ش اهلل (حكمة :9
 25ــ � .)26إنَّها ت�سكن في َّ
 ،)4وتحيا في عالقة حميمة معه (.)3 :8

4

ن�شاط احلكمة الإله َّية
ت�شترك الحكمة في ِّ
كل ما ي�صنعه اهلل في العالم ،لقد كانت حا�ضرة عند الخلق
وكانت تلعب �أمامه (�أمثال  27 :8ــ  ،31راجع  19 :3ــ � ،20سيراخ  ،)5 :24وهي
توا�صل تدبير العالم (حكمة  )1 :8وعلى ّمر تاريخ الخال�ص يبعثها اهلل في ر�سالة �إلى
الأر�ض .ولقد ا�ستق َّرت في بني �إ�سرائيل ،وفي �أور�شليم مثل �شجرة حياة (�سيراخ :24
واقعي في ال�شَّ ريعة (�سيراخ  23 :24ــ  ،)34منذ ذاك وهي
 7ــ  ،)19مبدية ذاتها ب�شكل ّ
تقيم في �ألفة بين ال َّنا�س (�أمثال  ،31 :8باروك  37 :3ــ  .)38تلك الحكمة هي العناية
توجه ال َّتاريخ (حكمة � 1 :10إلى  ،)4 :11وت�ضمن لل َّنا�س الخال�ص (.)18 :9
التي ّ
�إنها تلعب دو ًرا يماثل دور الأنبياء ،ملقية توبيخها على الأغرار الَّذين تعلنهم بالدينونة
(�أمثال  20 :1ــ  ،)33داعية �أبناء َّ
الطاعة لل َّتم ُّتع ِّ
بكل خيراتها (�أمثال  1 :8ــ  21و32
ــ  ،)36والجلو�س �إلى مائدتها (�أمثال  4 :9ــ � ،6سيراخ  19 :24ــ  .)22ويعمل اهلل
بوا�سطتها كما يعمل بوا�سطة روحه (راجع حكمة  ،)17 :9و�إذن ،فال فرق بين قبولها
للروح ،على �أنَّ ّ
�شخ�صا �إلهيًّا
كل هذه ال ُّن�صو�ص ،والَّتي لم تجعل من الحكمة ً
واالنقياد ُّ
�سر حياة اهلل
بالمعنى الَّذي يق ِّدمه العهد الجديد� ،إ ّال �أنَّها تتع َّمق في البحث عن �صميم ّ
الواحد.
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ثان ًيا العهد الجديد :ي�سوع والحكمة

1

ي�سوع مع ّلم الحكمة

يحث على ال َّتوبة،
كنبي ّ
لقد ق ّدم ي�سوع نف�سه لمعا�صريه بمظاهر متع ِّددة :ظهر ٍّ
نبي (م ّتى  ،)41 :12ق َّدم نف�سه كم�س َّيا� ،إ َّال �أنَّه ال ب َّد له من �أن يم ّر ب�آالم
�إ َّال �أنَّه �أعظم من ّ
عبد ال َّر ّب ،قبل �أن يتم َّتع بمجد ابن الإن�سان (مرق�س  29 :8ــ  ،)31وظهر �أخي ًرا كمعلِّم،
على طريقة مع ّلمي الحكمة في العهد القديم� :إنَّه عن طيب خاطر ي�ستخدم �أ�سلوبهم في
تعجبوا من هذه الحكمة الَّتي
ِالعبَر والأمثال ،فال يخطئ �شهود العيان في فرا�ستهم� ،إذا ما ّ
ب�صنع المعجزات (مرق�س  ،)2 :6وهذه الحكمة يالحظها �أي�ضً ا
ال نظير لها ،والم�ؤيّدة ِ
لوقا منذ �صبا الم�سيح (لوقا  .)52 ،40 :2ويق ّدم ي�سوع ،من جهته ،حكمته كمو�ضوع
مثير للتفكير« :ملكة الجنوب ...جاءت من �أقا�صي الأر�ض لت�سمع حكمة �سليمان ،وههنا
�أعظم من �سليمان» (م ّتى .)42 :12

2

ي�سوع حكمة ال َّلـه

ما من ٍّ
الخا�ص ،يعد تابعيه بهبة الحكمة (لوقا :21
�شك في �أنَّ ي�سوع ،با�سمه
ّ
 .)15وبعد �أن رف�ضه جيله غير الم�ؤمن ،وقبله ذوو القلوب المطيعة هلل ،يختم تعليمه
عن الحكمة بهذا القول العجيب« :ولكن الحكمة قد ب ّرها جميع بنيها» (لوقا � 35 :7أو
 9ز ّكتها �أعمالها) (م ّتى  .)19 :11وينك�شف �أ�سلوبه بو�ضوح �أعظم ،عندما يطبِّق على
نف�سه الأ�سلوب الَّذي كان ين�سبه العهد القديم �إلى الحكمة الإله َّية« :تعالَوا � َّإلي( »...م ّتى
 28 :11ــ  ،30راجع �سيراخ « ،)19 :24من يُقبِل � َّإلي ال يجوع �أب ًدا ،ومن ي�ؤمن بي ال
يعط�ش �أب ًد» (يوح ّنا  ،35 :6راجع � ،37 :7 ،14 :4إ�شعيا 1 :55ــ � ،3أمثال  1 :9ــ ،6
�سيراخ  19 :24ــ  .)22تتع َّدى هذه النِّداءات ما نتو ّقعه من حكيم بين نظرائه الحكماء،
�إنَّها تجعلنا ن�ستك�شف �س ّر �شخ�ص َّية االبن (راجع م ّتى  25 :11ــ  .)27وهذا الق�صد لم
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َ
يخف على ال ُّر�سل الَّذين ي�س ُّمون ي�سوع في كتبهم «حكمة اهلل» ( 1كورنت�س 24 :1
و ،)30وذلك لأنَّه ال ي�شرك ال َّنا�س في الحكمة فح�سب ،بل و�أي�ضً ا لأنَّه هو الحكمة
ال�سابق عند الآب ،ي�ستخدمون الألفاظ
بال َّذات ،ولذا عندما يتك َّلم ال ُّر�سل عن وجوده َّ
نف�سها الَّتي كانت ت�ستخدم فيما م�ضى لتعريف الحكمة الإلهيِّة :بكر ّ
كل خليقة ،و�صانع
الخلق (كول�سي  15 :1ــ  ،17راجع �أمثال  22 :8ــ � ،)31ضياء مجد اهلل و�صورة
جوهره (عبرا ِنيين  ،3 :1راجع حكمة  25 :7ــ � .)26إنّ االبن هو حكمة الآب كما
هو �أي�ضً ا كلمته (يوح ّنا  1 :1ــ  .)3كانت هذه الحكمة ال�شَّ خ�ص َّية مج ّربة في اهلل ،و�إن
وتوجه ال َّتاريخ ،وقد ظهرت بطريق غير مبا�شر في ال�شَّ ريعة وفي
كانت ت�سو�س العالمّ ،
تعليم «الحكماء»� .أ ّما الآن فقد ظهرت في ي�سوع الم�سيح ،وهكذا في �شخ�صه ،تبلغ ّ
كل
هائي.
ن�صو�ص العهد القديم الحكم َّية هد َفها النِّ ّ

حكمة العالم والحكمة الم�سيح ّية
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الحكمة الحقيق ّية

يبلغ �إعالن الحكمة الحقيق َّية بطريقة غريبة وغير متو ّقعة ،فال يهبها اهلل للحكماء
لل�صغار (م ّتى  ،)25 :11ف�إذال ًال للحكماء المتكبِّرين ،اختار اهلل ما يعتبره
والفهماء ،بل ِّ
العالم حماقة ( 1كورنت�س ،)27 :1وعلى هذا ال َّنحو ،ينبغي �أن ن�صير حمقى في نظر
العالم ،لكي ن�صير حكماء بح�سب اهلل ( .)18 :3لأنَّ الحكمة الم�سيح َّية ال تكت�سب
الب�شري ،بل بوحي من الآب (م ّتى  25 :11ــ  .)27وهي ،في ح ّد ذاتها� ،شيء
بالجهد
ّ
الب�شري ( 1كورنت�س  7 :2ــ
وخفي ،ومن المحال �سبر غورها بالعقل
ّ
إلهي ،عجيب ّ
� ّ
كول�سي  ،)3 :2و�إن كانت هذه الحكمة قد ظهرت في تحقيق
 ،9رومة  33 :11ــ ّ ،35
الخال�ص ِ
التاريخ ّي (�أف�س�س  ،)10 :3فال يمكن منحها �إ ّال بوا�سطة روح اهلل ،لأولئك
الَّذين ينقادون له ( 1كورنت�س  10 :2ــ � ،8 :12 ،16أف�س�س .)17 :1
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خاتمة
يوجد تقارب وا�ضح بين الحكمة الم�سيح َّية ،كما و�صفناها ،وبين ما جاء في
كتب الر�ؤى اليهوديَّة ،فهي لي�ست قبل ّ
كل �شيء قاعدة �سلوك ،بل �إعالن ل�س ّر اهلل (1
كورنت�س  6 :2ــ  ،)8وهي ق َّمة المعرفة الدين َّية الَّتي يطلبها بول�س من اهلل للم�ؤمنين
(كول�سي  ،)9 :1والَّتي ي�ستطيع ه�ؤالء �أن يع ّلموها بع�ضهم بع�ضً ا (« )16 :3بكالم م�أخوذ
ّ
عن ال ُّروح» ( 1كورنت�س .)13 :2
الخلقي ال يُ�ستب َعد تما ًما ،فعلى �ضوء وحي الم�سيح،
ومع ذلك فوجه الحكمة
ّ
حكمة اهلل ،تكت�سب ّ
ال�سلوك الَّتي كان العهد القديم يلحقها بالحكمة بموجب
كل قواعد ُّ
اهلل ملء معناها .وت�شمل هذه القواعد ال الواجبات الر�سول ّية المرتبطة بالعمل فقط (1
كورنت�س 10،2 :3بطر�س  ،)15 :3بل ّ
وكل ما يتع ّلق بالحياة الم�سيح َّية اليوم َّية (�أف�س�س
كول�سي  ،)5 :4حيث ينبغي االقتداء ب�سلوك العذارى الحكيمات ،ال العذارى
ّ ،15 :5
الجاهالت (متى  .)121 :25وهذه الإر�شادات الخلق َّية العمل َّية الَّتي يختم بها الق ِّدي�س
بول�س ر�سائله ،تقوم هنا مقام تعليم الحكماء القدامى ،ويبدو هذا الأمر بو�ضوح �أكثر
ال�صدد بال َّذات ،يقابل الحكمة الكاذبة «بالحكمة
في ر�سالة الق ِّدي�س يعقوب الذي ،بهذا َّ
الَّتي تنزل من فوق» (يعقوب  13:3ــ  .)17فهذه الأخيرة تتط ّلب ا�ستقامة خلقية كاملة
على المرء �أن يجهد في المطابقة بينها وبين �أعماله ،مع التما�سها من اهلل في الوقت
نف�سه كعط َّية (يعقوب  .)5 :1هذا هو االتجاه الوحيد الَّذي ي�سمح لثمار الثَّقافة الإن�سان َّية
باالندماج في الحياة والفكر الم�سيح َّيين .يجب على الإن�سان الخاطئ �أن ي�صلب نف�سه
ويرف�ض حكمته المتعالية� ،إن �شاء �أن يولد ثاني ًة في الم�سيح� .إنَّه �إذا ما �صنع ذلك �سي َّتخذ
يتم تحت �إر�شاد ال ُّروح.
جهده
ّ
الب�شري بجملته معنى جدي ًدا ،لأنَّه ّ
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ف���ق���ي���ر �أن���������ا �أم ج ��اه ��ل
بقلم الأب طوني ق�سطن
�صي
طين المخلّ ّ

يقف الإن�سان دو ًما حائ ًرا وقل ًقا على �أبواب الحياة ،ووقوفه هذا يبقى �صامتًا دون �أن
يدري ما ينق�صه للو�صول �إلى �سعادة ين�شدها ،ويتوق �إليها با�ستمرار ،كونه يعاني الفقر ،ولي�س
فقط ،بل �إنه يجهل ال�سبل الوافرة للتخ ّل�ص من فقره ،فجهله هذا قمة الفقر� ،إذ ال فقر كالجهل.
لي�س الفقر فقط العوز والحاجة ،وال يمكن تحديده بحرمان ما �أو عدم امتالك،
لأنّ الفقر ال يكون ماديًّا في �أغلب وجوهه� ،إذ ما نفع المال دون المعرفة؟ وما نفع
االمتالك دون تدبير؟ فهي �شبيهة بوزنات جامدة تختنق فيها الحياة ،وبحاجة �إلى
�إ�سعافات طارئة كونها مه ّددة بالموت ،و�أبرز هذه الإ�سعافات هي التح ّرر من الجهل من
�أجل تف ّتح الب�صيرة ،ورفع الأقنعة التي تطم�س الطموح وتح ّد من التفكير ،وتكون �سببًا
وجي ًها في تراجع القيم الإن�سان ّية ،م ّما ي�ؤ ّدي �إلى تخ ّلف الدول والمجتمعات ّ
وتفكك
العائالت ،وبهذا نكون قد �أ�صبحنا تائهين في ذواتنا ،م�شلوحين على �شاطئ العزلة،
غارقين في عالم ال�ضياع ،م�ش ّردين و�سط �أنواع متعددة ومختلفة من الفقر.
وبعد �أن ت�صبح العيون مغ ّم�ضة ،نفتقر �إلى الحكمة التي تقودنا �إلى الحياة وكمال
المعرفة ،ولئ ّال تج ّرنا ميولنا الحيوان ّية والأنان ّية �إلى ا�ستثناء �أنف�سنا ك ّلما ا�ستطعنا الإقرار
فلنتوجه �إلى ذاك المع ّلم الذي افتقر لكي يغنينا وي�شركنا ب�ضياء مجده،
بجهلنا المفقرّ ،
فتكون لنا ال�سعادة ،وندخل الحياة من هنا �إلى هناك ،بعد �أن نطرح ع ّنا ّ
كل اهتمام
دنيوي ،ونتع ّلم ر�سومه ونغتني بمعرفته...
ّ
14

مقتطفات من مق ّدمة كتاب م� ّؤ�س�سنا ال�سعيد
ال�صيفي
الذكر المطران �أفتيميو�س
ّ

الداللة الالمعة بين قطبي الكني�سة الجامعة
من �أ
حجار
طروحة جانيت مغبغب ّ

كتاب «الداللة الالمعة» مفيد ج ًّدا لع ّدة �أ�سباب� .إنّه �أحد الن�صو�ص القليلة التي
ن�ص باللغة العرب ّية من تلك
لدينا من �سوريا ولبنان في القرن ال�سابع ع�شر� .إنّه �أطول ّ
المنطقة لثالثة �أو �أربعة قرون ،و�صو ًال �إلى �أواخر القرن الثامن ع�شر .لي�س له مثيل
في غزارة التفا�صيل التي ت ّت�ضح لنا من تحليل القواعد اللغويّة والمفردات وو�سائل
التعبير ،و�أحيانًا كثيرة م ّما يقوله و�أي�ضً ا في ما يتركه جانبًا� .إنّه يعطي ،بالدرجة الأولى،
وال�سيا�سي وعن الأو�ضاع االجتماع ّية في ال�شرق
والثقافي
االقت�صادي
�صورة عن الو�ضع
ّ
ّ
ّ
و�شرحا ال ي�ضا َرع عن الديانة
الأو�سط في القرن ال�سابع ع�شر .وهو يحوي تحدي ًدا
ً
الم�سيح ّية الأرثوذك�س ّية ال�شرق ّية للعلمان ّيين والإكليريك ّيين على ح ّد �سواء ،منذ عهد �آباء
كن�ص مكتوب باللغة العرب ّية ح ّتى الع�صور الحديثة� .أه ّم ّية
الكني�سة الأ ّولين ،وهو الأ ّول ّ
الكتاب �أنّه يتناول العقائد الدين ّية والتقاليد ،نظ ًرا لأ ّن الديانة التي يجاهر بها الفرد كانت
المحور الذي يدور حوله كيان الإن�سان ك ّله ،لما ينيف على � 1300سنة� ،أكثر من � ّأي
�شيء كان معرو ًفا في الغرب.
�إن الحدود التي ت�شملها بطريرك ّية �أنطاكية تغ ّيرت مع مرور الزمن ،ولكن لبنان
الم�سيحي
ال�صيفي كتابه �إلى ال�شعب
يوجه المطران �أفتيميو�س
و�سوريا كانا دائ ًما داخلهاّ .
ّ
ّ
ولكن المعلومات التي ن�ستخل�صها من كتابه تنطبق مبا�شرة على
في بطريرك ّية �أنطاكيةّ ،
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�شعوب تلك الأقاليم ك ّلها .علينا �أن ندرك كيف �أ ّن �أو�ضاع �سوريا ولبنان ،في كثير من
الظروف ،تعك�س ظرو ًفا م�شابهة في ّ
كل مكان من الم�شرق ،ذلك لأنّ تاريخ المنطقة
الم�شت َرك يطغى على تاريخ ّ
كل دولة بمفردها.
خ�صو�صا من وجهة نظر كاتبه� ،أحد
يعك�س كتاب الداللة الالمعة هذه الظروف،
ً
�أكثر الرجال ثقافة في تلك الحقبة في �سوريا ولبنان .كان لزا ًما �إر�سال الكتاب �إلى روما
ليُطبَع هناك ،ب�سبب عدم وجود مطابع في ال�شرق الأو�سط ح ّتى مطلع القرن الثامن ع�شر.
اللغة العرب ّية ،التي ا�ستُعملت في الما�ضي لكتابة الن�صو�ص العلم ّية والفل�سف ّية والأدب ّية في
العالم المتمدّن ،باتت في القرنين ال�ساد�س ع�شر وال�سابع ع�شر في �أق�صى انحطاطها .في
لن�ص الداللة الالمعة ال ب ّد من �إعادة قراءة المقطع �أو ال�صفحة �أكثر من م ّرة لنفهم ما
قراءتنا ّ
هو المق�صود فيها� .إ ّن ا�ستعمال النقط والفوا�صل �ضئيل والقواعد اللغويّة �ضعيفة...
ال�صيفي مم ّث ًال لأوالئك الخلقيدون ّيين الم ّتحدين بال�شركة مع روما،
كان المطران
ّ
�ضمن الكني�سة الواحدة ،المق ّد�سة ،الر�سول ّية ،الجامعة .بالن�سبة لأولئك الم�سيح ّيين ،كانت
القطيعة مع روما مج ّرد انقطاع االت�صال ،ولي�س انقطا ًعا في الإيمان� .إذا كان مكتوبًا لهذا
الإيمان البقاء على قيد الحياة ّ
بكل ق ّوته وحيويّته ،من خالل بطريرك ّية �أنطاكية ،كان ال ب ّد
الر�سمي ب�شرع ّيتها.
من الدعم والحماية والموارد التي �ستتبع اعتراف روما
ّ
دعم روما يعني بناء المدار�س في �سوريا ولبنان وروما من �أجل تدريب
وتثقيف كهنة ي�ستطيعون في ما بعد العمل بين الم�ؤمنين على تقوية �إيمانهم وتعليم
ال�صيفي اعتراف روما
�أوالدهم القراءة والكتابة .من ناحية �أخرى ،لم ينتظر المطران
ّ
وم�ساعدتها لي�شرع بت�أ�سي�س رهبان ّية الآباء البا�سيل ّيين المخ ّل�ص ّيين .فالكهنة الذين ر�سمهم
عملوا في مدن وقرى المنطقة ع ّدة �سنوات قبل �أن ت�صبح الوحدة بين الكني�سة الملك ّية
البيزنط ّية وكني�سة روما ر�سم ّية.
ال�صيفي من �أجل تكوين دولة حديثة ،علمان ّية،
عمل «خلفاء الإيمان» للمطران
ّ
ي�ستطيعون �أن يمار�سوا من خاللها �إيمانهم من دون قيود .قبلهم بمئتي �سنة ،عمل
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ال�صيفي من �أجل تكوين كني�سة حديثة وقويّة ال تق ّيد الدولة �إيمانها.
المطران �أفتيميو�س
ّ
وكان هذا الوجه الآخر للعملة ذاتها.
من مق ّدمة «الداللة الالمعة»

وبعد �أقول وباهلل الم�ستعان �أنّي ل ّما ر�أيت جماهير الآباء الغرب ّيين المر�سلين �إلينا من
يخ�ص
ِقبَل الرئا�سة الر�سول ّية الرومان ّية .ونا�شدتُهم وارت�شفت منهم الأقوال الروحان ّية فيما ّ
الأمانة الم�سيح ّية .فداخَ لني من ذلك َو ْهم وانذهال وريب وا�ستدالل .ف�أتو َّه ُم �أقوالهم
تارة ك�أنّها غريبة عن معتقد كني�ستنا ...و�ش ّمرت عن �ساق الج ّد ت�شمير ال�ساعي المج ّد ال
لخ�صم الإله .وت�ص ّفحت الكتب الإله ّية وتعاليم الآباء والمع ّلمين والف�ضالء الم�ؤ ّرخين
خا�صة الكتب الم�شهورة في �صلوات كني�ستنا الأرثوذك�س ّية فر�أيت ر� َأي
من كال الجهتينّ .
كني�سة الروم ال�شرق ّية موافقًا لر�أي الكني�سة الرومان ّية الجامعة الغرب ّية .ور�أيت الخلف
الم ّدعى به اليوم ما بينهم والذي تنطق به الكني�سة الرومان ّية .هو موجود ومد ّون في كتب
الكني�سة ال�شرق ّية .فاعتقدت عندها وتحقّقت �أ ّن ما كان من خلف وان�شقاق هو من غ�ش
ال�شيطان .الذي من �ش�أنه �أنّه يلقي حبائل البغ�ض والبعد ما بين الم�سيح ّيين .واعتقدت �أي�ضً ا
ووقفت عليه من ن�صو�ص
عثرت به
ب�أ ّن ر�أى بيعتنا هو نف�سه ر�أى بيعتهم .وجمعت ما ُ
ُ
الآباء الأفا�ضل والجهابذة الأماثل .من ّمقًا بروايات عقل ّية .ورايات نقل ّية وو�سمت ر�سالتنا
هذه و�ض ّمنتها من �أقوال بيعتنا بما يوافق ك ّال من الأبواب الآتي ذكرها ح�سب ما ت ّي�سر لنا
الو�صول �إلى عرفانه و�إمكانه .فع�ساها تكون عندك �أيّها الناظر فيها في ح ّيز القبول .وت َُج ّر
عليها ذيل الإينا�س الم�أمول .وتقنع ُمطالعيها �إذا كانت خالية بالإن�صاف .وعاطلة من
اللعنات والإ�سراف .لأ ّن �أقوال اهلل هي كالماء ال�صافي والمح ّبة والبغ�ضة هما كال�سكون
واال�ضطراب .فالماء الم�ضطرب ال يمكنك �أن ترى �صورة وجهك فيه كما لو كان الماء
�ساكنًا .فهكذا �أقوال اهلل تعالى ما يمكنك �أن ّتطلع عليها وتفهمها فه ًما مليًّا بدون المح ّبة...
بهذا يعرف النا�س �أنّكم تالميذي �إذا �أحببتم بع�ضكم بع�ضً ا .فمتى حظينا بالأمانة و�أدركنا
المح ّبة� .ساغ �أن يكون لنا رجا ًء ثابتًا في ميراث ملكوت ِ
ابنك �س ّيدنا ي�سوع الم�سيح� .إبن
اهلل الوحيد .الذي له المجد والع ّزة والوقار �إلى �أبد الآبدين حقًّا� .آمين.
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االنتخابي الثامن والثمانون
المجمع العا ّم غير
ّ
(ت ّموز )٢٠١٦
االنتخابي
الرهباني غير
من  11ت ّموز � 2016إلى  16منه� ،إلت�أم المجمع
ّ
ّ
الثامن والثمانون في دير المخ ّل�ص العامر .وقد ح�ضره  35راهبًا 12 ،منهم
دخلوا بق ّوة ال�شرع و 23كمندوبين ،ب�سبب تغ ّيب واحد بعذر �شرعي.
روحي �ألقاه
إلهي ،وبحديث ّ
�إفتُتح المجمع ب�صالة ال�سحر والق ّدا�س ال ّ
الأب المدبّر جوزيف ج ّبور بعنوان «�إفعلوا ما يقوله لكم».
�إفتُ َتحت الجل�سة الأولى بكلمة ترحيب ّية للرئي�س العا ّم الأر�شمندريت
�أنطوان ديب ،قال فيها« :على ا�سم المخ ّل�ص و�أ ّمه مريم البتول نفتتح مجمعنا
أرحب بكم في ربوع دير المخ ّل�ص العامر ،ونفرح
العام الثامن والثمانين ،و� ّ
باجتماعنا م ًعا كعائلة مخ ّل�ص ّية واحدة ،ون�ص ّلي ونعمل لما فيه خير الرهبان ّية
الرهباني للم ّرة الأولى ،و�أه ّنئ
أرحب بالآباء الداخلين المجمع
والكني�سة .كما � ّ
ّ
الذين ح�صلوا على ثقة �إخوتهم وانتُدبوا الى المجمع العا ّم .ن�س�أل الراحة
الأبديّة للآباء الذين غادرونا الى الأخدار ال�سماويّة وهم رو�س فراي و�إميل
مو�سى ومي�شال �سيدة و�ألفون�س �ص ّباغ وجان جدع ،رحمهم اهلل».
القانوني للمجمع ،وت ّمت
بعد الكلمة االفتتاح ّيةّ ،تم الت�أ ّكد من الن�صاب
ّ
بعدها عمل ّية انتخاب �أمين �س ّر المجمع فانتُخب الأب مكاريو�س هيدمو�س،
وانتُخب الأبوان عبداهلل الحمديّة وميالد الجاوي�ش م�ساعدين لهّ .ثم توزّع
الآباء على �أربع لجان بالإ�ضافة �إلى اللجنة المال ّية المنتخبة �سابقًا ،لدر�س ّ
كل
المل ّفات المطروحة وعر�ض القرارات والتو�صيات للت�صويت عليها .بعد
الدر�س �أتت التو�صيات على ال�شكل التالي:
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«)1يو�صي المجمع العا ّم ب�إن�شاء ٍ
رهباني في الأر�ض المق ّد�سة ،على �أن
بيت
ّ
تُح ِّدد الهي�أة القانون ّية المكان المنا�سب ووجهة اال�ستعمال».
يتم ا�ستثمار الأموال التي �ستح�صل عليها
«)2يو�صي المجمع العا ّم ب�أن ّ
الرهبان ّية من ا�ستمالكات الأرا�ضي في م�شروع �س ّد ب�سري في �شراء
عقارات �أخرى في لبنان �أو خارجه مع مراعاة ما يجب مراعاته من
القوانين الكن�س ّية».
«)3يو�صي المجمع العا ّم الهي�أة القانون ّية بت�شكيل لجنة من الكهنة والخبراء
لدر�س واقع الم�سيح ّيين في ال�شرق وبالد االنت�شار .وعلى �ضوء توجيهات
هذه اللجنة ،يُ�صار �إلى عقد م�ؤتمر يكون من �أهدافه تنوير الهي�أة القانون ّية
في اتّخاذ التدابير العمالن ّية التي تخدم ر�سالة الرهبان ّية الرعويّة».
أخ�صائ ّيين لدر�س
«)4يو�صي المجمع العا ّم الهي�أة القانون ّية بت�شكيل لجنة من � ّ
واقع مدار�س الرهبان ّية من النواحي التربويّة والمال ّية واالجتماع ّية ،ورفع
تقرير الى الهي�أة القانون ّية التّخاذ القرار المنا�سب ّ
لكل مدر�سة».
«)5يو�صي المجمع العا ّم الهي�أة القانون ّية ب�إن�شاء م� ّؤ�س�سة خيريّة للرهبان ّية
بموجب علم وخبر ،تهدف الى جمع الأموال والتب ّرعات بغية العمل
إن�ساني .ويُقتطع من قيمة العقود المبرمة في الق ّيم ّية العا ّمة و�أديارنا
ال ّ
وم� ّؤ�س�ساتنا مبلغ خم�سة بالمئة لتغذية �صندوقها .ويعود الى الهي�أة القانون ّية
الإ�شراف المبا�شر عليها».
�ضم ّ
ملف مدر�ستي مار يو�سف في حو�ش
)6يوافق المجمع العا ّم على ّ
الأمراء ومدر�سة �صغبين الى لجنة المدار�س.
 )7الموافقة على م�شروع بناء مح ّالت تجاريّة لدار ال�صداقة.
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رهباني في �سوريا مع
«)8يو�صي المجمع العا ّم الهي�أة القانون ّية ب�إن�شاء بيت
ّ
مراعاة �أحكام وقواعد مجموعة قوانين الكنائ�س ال�شرق ّية وال�سعي الى
المعنوي للرهبان ّية في الجمهوريّة العرب ّية ال�سوريّة».
ت�أمين �صفة ال�شخ�ص
ّ
«)9يو�صي المجمع العا ّم الهي�أة القانون ّية با�ستثمار ما تح�صل عليه من دعوى
ٍ
عقارات داخل لبنان �أو خارجه».
ب�ستان �صيدا �ض ّد بلديَّة �صيدا في �شراء
إلزامي،
«)10يو�صي المجمع العا ّم الهي�أة القانون ّية ب�إن�شاء �صندوق
ّ
تقاعدي � ّ
خا�ص ووا�ضح له».
يتم و�ض ُع ٍ
نظام ّ
بعد �أن َّ
تجاري في �أبلح
«	)11يو�صي المجمع العا ّم الهي�أة القانون ّية ب�إن�شاء مج ّمع
ّ
على العقار رقم  ،489على �أن ي�شمل فقط المرحلة الأولى� ،أي
المح ّالت التجاريّة».
«	)12يو�صي المجمع العا ّم بنقل الكاراجات والمح ّالت والمع�صرة من
مدخل دير المخ ّل�ص بعد و�ضع ّ
هند�سي عا ّم لتجميل مدخل
مخطط
ّ
الدير و�إيجاد واحة خ�ضراء مكانها وت�أمين الخدمات ومكان للتقويّات».
)13يو�صي المجمع العا ّم بتعيين مدقِّق ح�سابات ( )Finance Auditمتف ِّرغ لتدقيق
�سنوي.
ب�شكل ّ
ح�سابات الأديار والمراكز والم� ّؤ�س�سات والمدار�س والرعايا ٍ
)14يوافق المجمع العا ّم ،على �أن تتابع الهي�أة القانون ّية الحوار مع مطران
الر�سولي على رهبان ّية الق ّدي�س
�أبر�شية �ألبانو مار�شي ّلو �سيميرارو الزائر
ّ
نيل�س في  ،Grottaferrataبغية الو�صول الى الكونفدرال ّية معها.
)15يوافق المجمع العام على عقد اتفاق ّية طويلة الأمد مع رهبان غروتا
الر�سولي عليها المطران �سميرارو ال�ستالم دير
فيراتا ،الممثّلة بالزائر
ّ
الق ّدي�س با�سيليو�س في روما.
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�إقتراع ا�ست�شاري:
 1ــعط ًفا على تو�صيات وقرارات المجامع العا ّمة ال�سابقة بخ�صو�ص �شراء دير
في روما ،والتي لم تزل �سارية المفعول ،جرى اقتراع ا�ست�شاري ل�شراء دير
في روما ( )55 Via della Pineta Sacchettiوجاءت النتيجة بالموافقة.
 2ــ�أ ّما على م�س�ألة نقل الإكليريك ّية الكبرى الى روما ،فجاءت النتيجة على
ال�شكل التالي:
 8نعم.
 8نعم مع درا�سة مع ّمقة.
 1نعم فل�سفة في لبنان والهوت في روما.
 1لدرا�سة المو�ضوع �أكثر و�أخذ القرار الحقًا.
 14كال.
م�سائل لم تت ّم الموافقة عليها:
م�س�ألة تعديل الفرائ�ض ّ
للتمكن من انتخاب الرئي�س العام والمدبّرين
من ِقبَل جميع الرهبان.
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تعيينات جديدة
ــ الأب نبيل واكيم :المدبّر ا أل ّول والنائب العا ّم ورئي�س دير المخ ّل�ص.
ــ الأب جوزيف جبور :المدبّر الثاني ورئي�س الإكليريك ّية الكبرى ــ
جعيتا.
ــ الأب جوزيف واكيم :المدبّر الثالث ورئي�س دير الق ّدي�س جاورجيو�س،
المزيرعة.
خب
ــ الأب مكاريو�س هيدمو�س :المدبّر الرابع و�أمين ال�س ّر العا ّم (�إنتُ َ
من الهي�أة القانون ّية على �أثر ا�ستقالة الأب عبدو رعد من المدبّريّة).
إقليمي ،الأب فار�س
ــالإقليم ال
ّ
أميركي :الأب �أنطوان رزق :الرئي�س ال ّ
خليفات :الم�ست�شار الأ ّول ورئي�س دير ميثون ومع ّلم المبتدئين ،الأب
مارتن حياة :الم�ست�شار الثاني .الأب كليمان يو�سف :ق ّيم الإقليم.
ــ الأب حبيب خلف :الق ّيم العا ّم.
ــ الأب ن�ضال جبلي :مع ّلم االبتداء ورئي�س دير ال�س ّيدة .
ــ الأب جيلبير �شبل وردي :رئي�س مدر�سة دير المخ ّل�ص ــ جون،
ورئي�س الإكليريك ّية ال�صغرى ،وكاهن رع ّية جون.
ــ الأب �سليمان جرجورة :رئي�س دير الق ّدي�سة تقال ــ عين الجوزة.
ــ الأب نقوال ال�صغبيني :رئي�س دير مار اليا�س المخ ّل�ص ّية ــ زحلة.
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تعيينات جديدة
ــ الأب جورج ميما�سي :رئي�س دير مار اليا�س ــ ر�شم ّيا.
ــ الأب عبداهلل الحمدية :رئي�س دير مار �سركي�س وباخو�س ــ معلوال.
ــ الأب �سالم الفرح :رئي�س دير مار مخائيل ــ ع ّميق.
ــ الأب طالل تعلب :مدير دار العناية ــ ال�صالح ّية.
ــ الأب عبداهلل عا�صي :رئي�س مدر�سة مار يو�سف ــ حو�ش الأمراء.
ــ الأب �أنطوان �سعد :م�ساعد الق ّيم العا ّم وكاهن رع ّية مار يو�سف ــ
حو�ش الأمراء.
النبي اليا�س في حيفا ووكيل
ــ الأب �أغابيو�س �أبو �سعدى :كاهن رع ّية ّ
الرهبان ّية في الأرا�ضي المق ّد�سة.
ــ الأب �شارل ال�شام ّية :نائب رئي�س الإكليريك ّية الكبرى ووكيلها.
ــ الأب ميخائيل حداد :م�ساعد مع ّلم االبتداء وم�س�ؤول عن مكتب
الدعوات.
ــ الأب عماد الحاج :م�ساعد في دير مار تقال ــ عين الجوزة.
ــ الأب نبيه �صافي :مقيم في دير الق ّدي�س جاورجيو�س ــ المزيرعة.
الق�صاع.
ــ الأب حنّا كنعان :كاهن م�ساعد في رع ّية الق ّدي�س كيرلّ�س ــ ّ
ــ الأب ثيوذور�س زخّ ور :نائب مدير دار ال�صداقة.
حجار :م�ساعد في دار العناية.
ــ ال�ش ّما�س رامي ّ
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�أخ��������ب��������ار ره����ب����ان���� َّي����ة
الرب ٢٠١٥
�إحتفاالت عيد ّ

الرب :تحت عنوان «�أ�ضئنا يا مخ ّل�ص بنور
ـ ـ �أم�سية ترانيم بمنا�سبة عيد ّ
أنطاكي الأ�ستاذ ب�شير الأو�سطه،
تج ّليك المق ّد�س» ،وبقيادة المرنّم الأ ّول على
الكر�سي ال ّ
ّ
�أحيت جوقة الق ّدي�س ا�ستفان�س المن�شىء البطريرك ّية �أم�سية ترانيم بيزنط ّية في دير
المخ ّل�ص ـــ جون� .إ�شتمل البرنامج على ترانيم من خد َمتَي عيدَي تج ّلي الرب ورقاد
ال�س ّيدة .ح�ضر الأم�سية الرئي�س العا ّم وجمهور كبير من الآباء والإخوة والأخوات
توجه الرئي�س العام الى الجوقة بكلمة �شكر
الراهبات وح�شد من الم�ؤمنين ،وفي الختام ّ
كن�سي �أ�صيل،
وا�ص ًفا �إيّاها ب�أنّها رمز للأ�صالة ومث ّمنًا الجهد الذي تبذله من �أجل �أداء ّ
و�أ�ضاف� :أنتم جعلتمونا نعي�ش التج ّلي من خالل ترنيمكم� ،إ ّن دير المخ ّل�ص وتراثه
�سيكونان دائ ًما في خدمتكم والى جانبكم ،ف�شك ًرا لكم.
احتفالي
ـ ـ تد�شين بيت الريا�ضات الروح ّية للرهبان ّية المخ ّل�ص ّية وق ّدا�س
ّ
رهباني جديد� :إحتفلت الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية ب�شخ�ص رئي�سها
الرب وابتداء
في عيد ّ
ّ

العا ّم الأر�شمندريت �أنطوان ديب ،بتد�شين بيت الريا�ضات الروح ّية في دير ال�س ّيدة،
برعاية وح�ضور غبطة البطريرك غريغوريو�س الثالث ،وح�ضور راعي �أبر�ش ّية �صيدا
ودير القمر للروم الكاثوليك المطران �إيلي ب�شارة ح ّداد والرئي�سة العا ّمة للراهبات
المخ ّل�ص ّيات الأ ّم منى وازن وعدد من الرهبان والراهبات .وبعد التد�شين ،انتقل الجميع
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احتفالي لمنا�سبة عيد التج ّلي
الى دير المخ ّل�ص ،حيث �أُقيم في كني�سة الدير ق ّدا�س
ّ
تر�أّ�سه الرئي�س العام ،يعاونه لفيف من الكهنة في ح�ضور غبطة البطريرك وراعي
رحال ،والأ ّم منى
الأبر�ش ّية ،وراعي �أبر�ش ّية بعلبك للروم الكاثوليك المطران اليا�س ّ
وازن ،والأب نقوال �سابا مم ّث ًال المطران اليا�س كفوري والوزير ال�سابق اليا�س ح ّنا
وح�شد من الر�سم ّيين و�أهالي المنطقة والجوار .تخ ّلل الق ّدا�س قبول �أربعة طالب في
الرهباني هم :هاني عرمان ،مجد جوالن ،روالن زيادة و�إليان �سليمان.
االبتداء
ّ
و�ألقى الرئي�س العا ّم عظة من وحي المنا�سبة قال فيها:
�أيّها الإخوة والأخوات بالم�سيح،
جبل ٍ
عال في مكان منف�صل ،وتج ّلى
«�أخذ معه بطر�س ويعقوب ويوحنا على ٍ
�أمامهم وحدهم».
إرادي ولي�س �صدفة ،فالم�سيح اختار ه�ؤالء الثالثة،
�إنّ حدث التج ّلي هو فعل � ّ
�أرادهم �أن يكونوا معه� ،إ�صطحبهم� ،إختارهم ،و�أخذهم على انفراد ،نقلهم من مكان
الى مكان �آخر ومن حالة �إلى حالة �أخرى .مكان منفرد يخ ّيم عليه ال�صمت والهدوء،
بعيد عن �صخب العالم وال�ضجيج وال�ضو�ضاء .ونحن اليوم بدورنا علينا �أن نترك
الم�سيح ي�أخذنا الى الجبل ،الى مكان منف�صل ،بعي ًدا عن هموم و�صخب هذه الحياة
لن�شترك معه في تج ّليه.
يقول لنا الإنجيل :ي�سوع تج ّلى �أمامهم ،فهو لم َّ
يتجل �أمام الجميع دون تمييز،
لم َّ
يتجل �أمام الجموع والح�شود ،لك ّنه تج ّلى فقط �أمام المختارين ،تج ّلى �أمام الذين
تركوا وراءهم في �أ�سفل الجبلً � ،أهل و�أ�صدقاء ً
وعمل ّ
وكل �شيء ،وقبلوا دعوته
الرب
ليذهبوا معه على انفراد� .أولئك الذين يمكنهم القول مع �صاحب المزامير�« :أيّها ّ
�إنّي �أبحث عن وجهك فال تخفه ع ّني» (مز  8 :27ــ .)9ونحن الرهبان المك ّر�سين الذين
قبلنا دعوته وذهبنا معه على الجبل ،هل لنا �أن نذكر لحظة تج ّليه في حياتنا ال�شخ�ص ّية
والجماع ّية .فالتج ّلي ح�صل على انفراد ولكن �ضمن جماعة ،فالر�سل الثالثة �شاهدوا
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نف�س المنظر وعا�شوا نف�س الخبرة و�سمعوا �شهادة الآب و�سقطوا م ًعا على وجوههم.
والم�سيح �أي�ضا تج ّلى في رهبان ّيتنا ولم يحرم رهبانه الذين َك ّر�سوا حياتهم له وتبعوه من
هذه الخبرة الروح ّية الفريدة.
إنجيلي« :وجهه تلألأ كال�شم�س وثيابه �أ�صبحت بي�ضاء نا�صعة كالنور»،
يقول لنا م ّتى ال ّ
فالنور لم ي�أت من الخارج على ي�سوع بل �أتى من الداخل لأنّه هو منبع هذ النور .فوجهه ال
يعك�س نو ًرا خارج ّيًا كما ح�صل لمو�سى الذي كان وجهه يعك�س مجد اهلل ،بل وجه الم�سيح
هو مجد اهلل بذاته .فالم�سيح لي�س ك�أبناء العهد القديم الذين ر�أوا اهلل ،الم�سيح هو اهلل ،على
«كري�ستوفاني» .يقول القدّي�س يوح ّنا
جبل ثابور بد�أ ظهور جديد �أال وهو ظهور الم�سيح
ّ
الدم�شقي« :في التج ّلي لم يظهر الم�سيح بمظهر لي�س له ،بل �أظهر لتالميذه ما هو عليه».
ّ
يقول لنا الإنجيل «بينما كان ي�ص ّلي» ،فالم�سيح على جبل ثابور لي�س هو المع ّلم
الذي يع ّلم� ،أو يعطي �إثباتًا عن �ألوه ّيته لتالميذه فقط ،بل �أكثر من ذلك بكثير فهو يقبل
ال�سماوي ليكونوا �شهو ًدا
�أن ي�شاركه �أ�صدقا�ؤه في هذه العالقة الحميمة بينه وبين الآب
ّ
و�شركاء في مجده .اهلل بالتج ّلي يُدخلنا في تلك العالقة الثالوث ّية الحميمة� ،أي ي�ؤلّهنا معه.
«فلن�صنعن ثالث مظال» ،بالت�أكيد «لم
«فلن�صنعن ثالث مظال» .عندما قال بطر�س:
ّ
ّ
يكن يعلم ما يقول»� .أن ن�صنع مظ ّلة لي�سوع ومظ ّلة لمو�سى ومظ ّلة لإيل ّيا ،هذا يعني و�ضعهم
في نف�س المرتبة على نف�س الم�ستوى ،وهذا جهل كبير للفارق الالمحدود بين ي�سوع من
جهة ومو�سى و�إيل ّيا من جهة ثانية .وهذا يعني كما يقول �آباء الكني�سة� :إ ّن مو�سى و�إيل ّيا كانا
ال�شخ�صي ،ولي�س كلمة اهلل الوحيد الذي كان يتك ّلم من خاللهما.
يتك ّلمان با�سمهما
ّ
بطر�س لم يفهم الر�سالة وحكمه لم يكن �صائبًا ،ولم يفكر بكلماته ،خط�أه مثل
ُكثر �آخرين� ،أنّه و�ضع الم�سيح في رتبة مو�سى و�إيل ّيا ،وهما ،مهما عظم �ش�أنهما ،نب ّيان
من الأنبياء� ،أ ّما ي�سوع فهو االبن.
بالطبع �إنّ بطر�س �أراد �أن ال تنتهي هذه اللحظات ،وهذا �أي�ضً ا �شعور ّ
كل واحد
م ّنا يعي�ش لحظات التج ّلي مع الم�سيح .وما ح�صل لبطر�س ،ويمكن �أن يح�صل لنا،
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عالم
لي�س � ّإل ّعينة للمجد الآتي .كان عليهم �أن ينزلوا عن الجبل و�أن يتواجدوا في ٍ
يعي�ش ليل وظلمة الخطيئة حيث نجد �إخوة لنا �أفقهم محدود في هذا العالم عالم
واجب علينا �أن نكون معهم ح ّتى نح ّول نظرهم الى الم�سيح كي يَخ ُل�صوا،
الظلمةٌ .
وكمكر�سين
يحررهم من ال�شرير و�أعماله� .إنّ ر�سالتنا كرهبان
ّ
لأنّه هو وحده قادر �أن ّ
�أن ندرك �أنّنا في عالم مظلم ،علينا تحويله نحو الم�سيح لي�ست�ضيء به ،ومن الم�ستحيل
�أن نحقّق ر�سالتنا �إن لم ينعك�س نور الم�سيح في كياننا ك ّله� ،أي �إن لم يكن الم�سيح
محور حياتنا وهدفها وغايتها .عالمنا محتاج �إلى �شهود يع�شقون الم�سيح ،محتاج �إلى
ق ّدي�سين.
و�إذا �صوت من ال�سماء يقول« :هذا هو ابني الحبيب فله ا�سمعوا» .عندما �سمع
التالميذ هذا ال�صوت ،وقعوا على وجوههم على الأر�ض ،خائفين ج ًّدا� .إقترب منهم
ي�سوع ولم�سهم قائ ًال�« :إنه�ضوا ال تخافوا» ،رفعوا نظرهم في ّ
كل االتجاهات ولم يروا
�أح ًدا �إ ّال ي�سوع وحده .مو�سى و�إيل ّيا اختفيا ،الغمامة ان�سحبت ،ال�صوت �صمت ،والنور
كل ٍ
انطف�أّ .
اليومي .لماذا �أراد
�شيء عاد الى ما هو ّ
عادي ،ي�سوع نف�سه عاد �إلى مظهره ّ
الإنجيل ّيون التركيز على هذا التف�صيل في حدث التج ّلي� ،ألأنّه يخفي معنى عميقًا علينا
�سبر غوره؟ بالحقيقة �أراد الإنجيل ّيون القول والت�شديد �إنّه علينا �أن ن�سمع الى ي�سوع هذا،
ي�سوع ح�سب ما عرفناه في الإنجيل ولي�س فقط ي�سوع المتج ّلي� ،أي ي�سوع بكلماته
و�أعماله .ي�سوع وحده ،ي�سوع المتروك من الجميع ،ي�سوع المرفو�ض من قومه و�أهله،
ي�سوع الم�صلوب ،ي�سوع ال�شافي ،ي�سوع الذي حمل عاهاتنا ،ي�سوع الذي وحده �أعطانا
ج�سده ودمه م� ًأكل وم�شربًا ،ي�سوع الذي وحده �صالحنا مع اهلل ،ي�سوع الذي وحده دعانا
�أ�صدقاء ،ي�سوع الذي وحده رفعنا الى مرتبة البن ّوة .في عبارة ي�سوع الذي وحده يُنهي
حدث التج ّلي نجد برنامج حياة.
في عبارة ي�سوع وحده ،ال يعني أ�نّه يمكننا التخ ّلي عن الآب والروح القد�س،
بل �أنّه في ي�سوع وحده يتج ّلى الثالوث ويعمل في الإن�سان� ،أي �أنّه ال يمكن ل ٍ
أحد �أن
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ال�شخ�صي �أي�ضً ا ي�سوع وحده هو برنامج
يذهب الى الآب � ّإل من خالله .وعلى ال�صعيد
ّ
الحياة .فكم من �أ�شياء في حياتنا ن�ضعها الى جانبه كي ال نقول مكانه :ي�سوع والمال،
ي�سوع والمهنة ،وي�سوع والحريّة ال�شخ�ص ّية ،ي�سوع وال�سلطة...
لم�سهم وقال لهم ال تخافوا� ،إ ّن لم�سة الم�سيح لهم وكلمة «ال تخافوا»� ،أتتا
مبا�شرة بعد �صوت الآب الذي قال« :وله ا�سمعوا»� .أي �أ ّول كلمة قالها الم�سيح لتالميذه،
بعد �شهادة الآب له ،ال تخافوا ،و�أ ّول عمل قام به �أعطاهم يده ولم�سهم .وما يقوله
الم�سيح لنا اليوم في هذا الغمام الكثيف المحدق بنا من ّ
كل جهة« :ال تخافوا»� .إ ّن
لم�سته لنا ممل�ؤة ح ّبًا وحنانًا وق ّوة ورجاء .كم من م ّرة لم�س ي�سوع رهبان ّيتنا و�ش ّددها
قائ ًال ال تخافي ،ال تخافي �أن تري وجه اهلل ،ال تخافي �أن تكوني �شهيدة و�شاهدة ،ال
تخافي �أن تكوني على ال�صليب َّ
وم�ضط َهدة ،ال تخافي �إن لم يفهمك العالم ،ال تخافي
�إذا نُكبت في بنيك ورزقك،ال تخافي ما دام هناك �ش ّبان يق ّربون ذواتهم ذبيحة على
مذابحك ليكونوا لي �شهو ًدا ،ال تخافي �إذا �سقط ّتي في ال�ضعف ،ال تخافي �إذا ُ�س ّلط
�سيف على عنقك ،ال تخافي لأنّك على ا�سمي ،لأنّي �أنا اخترتك و�أردتك ،و�أنا في
و�سطك .لكن خافي �إذا لم تختبري هذا ك ّله ،خافي �إن لم ت َّ
ُ�ضط َهدي ،خافي �إن لم
ت�شعري بالعوا�صف ،خافي �إن لم ت�شعري بال�ضعف ،خافي �إن لم تُ�صلبي ،خافي �إذا
كل الأمور وناجحة في ّ
�شعرت �أنّك م�سيطرة على ّ
كل �شيء ،من هذا خافي لأنّك بذلك
ل�ست بحاجة لي ولن تتركيني �أتج ّلى فيك ومن خاللك.
الم�سيح وحده عنده هذا ال�سلطان ليلم�سنا ويقول لنا ال تخافوا �إنه�ضوا .وجوده
في و�سطنا يعطينا �سالم اهلل الذي يحفظنا بالم�سيح ي�سوع.
�أ�شكر اهلل على ح�ضوركم بيننا يا �صاحب الغبطة و�أ�صحاب ال�سيادة.
الرهباني.
�أ�شكر اهلل على نعمه علينا بدخول �أربعة �إخوة جدد �إلى االبتداء
ّ
�أ�شكر اهلل الذي �أعطانا �أن ند�شن بيتًا جديدًا للريا�ضات الروح ّية والخلوة وال�صالة.
�أ�شكركم جمي ًعا لم�شاركتكم معنا فرحة العيد وبهاء التج ّلي.
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ثم �ألقى البطريرك لحام كلمة� ،أعرب فيها عن �سروره لوجوده في دير
أهمية موقع ومكانة ور�سالة
المخ ّل�ص بين هذا الح�شد الكبير من الم�ؤمنين ،م�شي ًرا الى � ّ
إيمانية في المنطقة ،وقال« :ما من دير ترى فيه هذه الح�شود
دير المخ ّل�ص
التاريخية وال ّ
ّ
الرهبانية على قبول
�إ ّال دير المخ ّل�ص ،يجب �أن نبقى دائ ًما حول هذا الدير» ،وه ّن�أ
ّ
الرهباني من بعلبك وبيروت وغيرهما من المناطقً � ،آمل
الط ّالب الأربعة في االبتداء
ّ
�أن يكون في ّ
كل بيت خوري ح ّتى يخدم الم�سيح» ،م�ؤك ًدا «�أنّ دير المخ ّل�ص هو مكان
الروحي» ،م�ش ّد ًدا على �أن تراث دير المخ ّل�ص العامر الذي �أراده الم� ّؤ�س�س
اللقاء
ّ
ال�صيفي و�آباء الدير على مدى � 300سنة في ال�شوف والجنوب،
المطران �أفتيمو�س
ّ
خ�صو�صا في �سوريا،
روحي» .وتابع «�إنّ �أوالدنا ينتابهم الخوف يوميًّا
«مركز �إ�شراق
ً
ّ
الغربية» ،فكما قال ي�سوع «ال
أوروبية وغيرها من الدول ّ
من الهجرة الى الدول ال ّ
تخافوا» ،نقول لكم «�إبقوا هنا كي يبقى ي�سوع� ،إبقوا هنا ،فتبقى الأديار والكنائ�س ،فقد
ته ّدم  150كني�سة في �سوريا� ،إ�ضافة الى بيوت النا�س التي تُهدم» .وختم قائ ًال «�إنّ
الكنائ�س تع ّمر� ،أ ّما �إذا لم يكن هناك من نا�س فمن يُع ّمر الكنائ�س ،لذلك �أقول لكم
«�إبقوا».
وبعد الق ّدا�س تناول الجميع الطعام في ملعب مدر�سة دير المخ ّل�ص.
النذور الم�ؤ ّقتة للأخوين �شربل يو�سف ومرق�س ديب
إلهي في
ال�سبت � 15آب ،عيد �س ّيدة االنتقال� ،إحتفل الرئي�س العا ّم بالق ّدا�س ال ّ
كني�سة دير �س ّيدة االنتقال لالبتداء ،تق ّبل خالله النذور الرهبان ّية الم�ؤ ّقتة للأخوين �شربل
يو�سف من بلدة ج ّزين ــ لبنان ،ومرق�س ديب ،من مدينة حم�ص ــ �سوريا .عاون الرئي�س
أميركي.
العا ّم ،الأب المدبّر وم ّعلم االبتداء نبيل واكيم والأب مارتن حياة من الإقليم ال ّ
بح�ضور جمهور الآباء والإخوة وذوي الناذ َرين والأ�صدقاء .بعد الإنجيل �ألقى الرئي�س
العا ّم عظة قال فيها:
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�إخوتي و�أخواتي بالم�سيح
البيزنطي ،تُرنّم
عاد ًة �إنّ ترنيمة «�أنتم الذين بالم�سيح اعتم ّدتم» ،ح�سب الطق�س
ّ
إلهي ،والف�صح
في الأعياد الكبرى ّ
الخا�صة بال�س ّيد الم�سيح� ،أعياد الميالد والظهور ال ّ
الخال�صي في العالم ،لأ ّن هذا العمل
والآحاد التي يظهر ويتج ّلى فيها عمل اهلل
ّ
الخال�صي ،عمل اهلل ،يظهر بالإن�سان ،يظهر بالإن�سان الذي �أراد �أن يختار الم�سيح ،و�أن
ّ
كل ٍ
يُفني ذاته ،و�أن يتخ ّلى عن ّ
�شيء� ،أن ي�سير طريق الم�سيح ح ّتى يُظهر مجد اهلل ويُت ّمم
الخال�صي في هذا العالم� ،أن�شدنا اليوم ترنيمة «�أنتم الذين بالم�سيح اعتمدتم».
عمل اهلل
ّ
هذه هي الحياة الرهبان ّية� :إنّها حياة الت�ش ّبه بالم�سيح واالتحاد به ،وهي الح�ضور الدائم
للم�سيح في هذا العالم .الحياة الرهبان ّية لي�ست هي النذور الثالثة الفقر والعفة والطاعة،
هذه ك ّلها و�سائل ،الحياة الرهبان ّية هي االتحاد الك ّل ّي بالم�سيح ،و�إذا فُقد هذا الم�سار،
كل ٍ
ُّ
�شيء �آخر يفقد معناه ،ال بل ي�صبح الفقر والع ّفة والطاعة عبئًا ودينونة لأنّ الراهب
ابتعد عن الحياة في الم�سيح.
الرهباني� ،أرى �أ ّن
من خالل ر�سالة الق ّدي�س بول�س ومن خالل �صورة النذر
ّ
الحياة الرهبان ّية هي حياة تح ٍّد ،هي مقامرة كبرى ،عادة من يُقامر يُقامر بما يملك
وي�ضعه على الطاولة .في الحياة الرهبان ّية ،الراهب يُقامر بحياته وبكيانه وي�ضعه على
الرب ،وفي هذا �شهادة كبرى علينا �أن نُظهرها .هذا يعني �أ ّن هناك �صليبًا علينا �أن
مذبح ّ
فرحا يجب �أن نعي�شه مع الم�سيح ،وهناك نعمة يجب �أن ن�أخذها،
نحمله ،و�أ ّن هناك ً
وهاتان النعمة والفرح هما �أن ن�شهد للم�سيح� .أ ّما في اللحظة التي ال نعود ن�شهد فيها
للم�سيح نكون قد �أ�ضعنا الطريق.
الراهب هو ذاك الواقف �أمام ال�صليب يت�أ ّمل الم�صلوب وي�أخذ منه الق ّوة ،عندئذ
كل ٍ
يدرك �أنّ َّ
�شيء �آخر ال معنى له .والحياة الرهبان ّية هي �أن نترك ّ
كل ما يفكر به العالم،
لأنّ العالم ي�سعى الى تحقيق الذات� ،أ ّما الراهب فيتخ ّلى عن العالم ليحقّق ذاته وكيانه
بالم�سيح .هذه هي الحياة الرهبان ّية التي ن�سعى لأن نعي�شها� ،إنّها م�سيرة تتحقّق ّ
كل يوم
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ّ
معوجة ،ولكن فلنتذ ّكر �أ ّن الم�سيح �سقط تحت
وكل �ساعة .هناك �سقطات وطرق ّ
القيرواني الذي �ساعده على حمله ،لي�صل الى
ال�صليب من ثقله ،وكان هناك �سمعان
ّ
�أعلى الجبل .كذلك نحن من الممكن �أن ن�سقط ،وهناك �أي�ضً ا �إخوة يحملون معنا هذا
ال�صليب لكي نتج ّلى جمي ًعا على هذا الجبل مع الم�سيح.
فرحتنا اليوم كبيرة بالأخوين �شربل ومرق�س ،وفرحة الرهبان ّية كبيرة بنذور
جديدة فيها ،وهي ت�شعر �أنّها تكبر ك ّلما كان هناك رهبانٌ ملتزمون بر�سالتها ،الرهبان ّية
ت�ص ّلي لكما ،لأ ّن حياتكما وم�سيرتكما ابتد�أتا اليوم ،وعليكما �أن تك ّمال الطريق .ال�صليب
كبير ،ولكن النعمة �أكبر� .أرجو �أن ال تن�سيا هذا الكالم لكي تكونا على �صورة الم�سيح.
�أخي ًرا يقول ال�س ّيد الم�سيح« :مرتا مرتا� ،إنّك مهت ّمة ب�أمورٍ كثيرة» ،ونحن اليوم
ولكن ال�شيء الوحيد الذي يجب �أ ّال نن�ساه هو �أن نكون دائ ًما مع
نهتم ب�أمورٍ كثيرةّ ،
ّ
الم�سيح ،و�أن يكون عملنا لمجد اهلل ،وبهذا نكون له تالميذ ،ونُدعى م�سيح ّيين،
ويتحقّق عمل اهلل في حياتنا� .أتم ّنى للجميع البركة و�أتم ّنى �أن ير�سل اهلل للرهبان ّية رهبانًا
يك ّملون الر�سالة ،وما دام اهلل في و�سطها فلن تتزعزع ،رغم ّ
كل الظروف ال�ص ّعبة .هذا
هو رجا�ؤنا وهذا هو �صليبنا وهذه هي قيامتنا� .آمين.
أتوجه بال�شكر العميق للأب المدبّر نبيل واكيم الذي يعمل دون كلل �أو ملل،
�إنّني � ّ
وي�سهر �سهر الأب على �أوالده كي يو�صلهم الى هذه ال�ساعة التي فيها يك ّر�سون ذواتهم
للم�سيح .كما �أ�شكر جميع الذين �ساعدوه خالل هذه ال�سنة في التن�شئة الرهبان ّية للإخوة.
توجه الجميع الى الع�شاء في �ساحة الدير.
بعد الق ّدا�س ّ
�ألف مبروك للأخوين �شربل ومرق�س.
محا�ضرة عن الأب الم�ؤ ّرخ ق�سطنطين با�شا في بلدته دوما
�صي ،دعت بلديّة
�إحيا ًء لذكرى الأب الم�ؤ ّرخ ق�سطنطين با�شا الراهب المخ ّل ّ
ونادي دوما الى ٍ
لقاء تخ ّلله محا�ضرة للدكتور داني �أيوب بعنوان« :الأب الم�ؤ ّرخ
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�صي ( 1870ــ  ،»)1948ومداخلة للبروف�سور عبداهلل الم ّالح
ق�سطنطين البا�شا المخ ّل ّ
بعنوان« :دوما في زمن المت�صرف ّية» ،وذلك يوم ال�سبت � 22آب  .2015ح�ضر اللقاء
راعي �أبر�ش ّية طرابل�س للروم الكاثوليك المطران �إدوار �ضاهر والرئي�س العا ّم ،يرافقه
الوطني
الأبوان نبيل واكيم و�شربل را�شد والإخوة المبتدئون .بد أ� اللقاء بالن�شيد
ّ
اللبناني ،تاله ترحيب بالح�ضورّ ،ثم ا�ستعر�ض الدكتور داني �أيوب �سيرة الأب الم�ؤ ّرخ
ّ
ق�سطنطين با�شا و�إنجازاته وم�ؤلّفاته ،م ّدة  45دقيقة .عقبه مداخلة للبروف�سور عبداهلل
ّ
الملح تناول فيها تاريخ بلدة دوما مع �أبرز الوجوه التي ت�ألّقت فيها في زمن المت�صرف ّية.
بعد اللقاء ُدعي الجميع الى كوكتيل على �شرف المنا�سبة.
وزير الخارجية والمغتربين جبران با�سيل في دير المخ ّل�ص
يوم الأحد � 23آب  ،2015جال وزير الخارجية والمغتربين جبران با�سيل على
عدد من قرى وبلدات �ساحل ال�شوف و�إقليم الخ ّروب ،ولدى و�صوله مع الوفد
المرافق الى دير المخ ّل�ص� ،إ�ستقبله عند المدخل الرئي�س العا ّم ورئي�س الدير الأب
�سليمان جرجورة ،ورئي�س مدر�سة دير المخ ّل�ص الأب عبدو رعد وعد ٌد من الرهبان.
وانتقل الجميع مبا�شرة الى كني�سة الدير لل�صالةّ ،ثم ا�ستمع الوزير با�سيل من الأب العا ّم
الوطني عبر التاريخ في
الى �شرح عن تاريخ الدير وت�أ�سي�سه منذ العام  1711ودوره
ّ
المنطقة والكني�سة وانت�شار الم�سيح ّيين في المناطق المختلطة ،بالإ�ضافة الى النكبات
خ�صو�صا في الحرب ،م�شي ًرا الى �أنّ الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية
والأزمات التي تع ّر�ض لها
ً
ال�صيفي ،الفتًا الى �أ ّن
ت� َّأ�س�ست في العام  ،1683في �صيدا على يد المطران �أفتيميو�س
ّ
ال�صيفي هو من م� ّؤ�س�سي الكني�سة الروم ّية الملك ّية الكاثوليك ّية ،وم�ؤ ِّك ًدا على
المطران
ّ
خا�صة مع الأديان والطوائف الأخرى في
ال�شهادة التي تقوم بها هذه الكني�سة والرهبان ّية ّ
هذه المنطقة ،معتب ًرا �أنّ التاريخ والر�سالة �أكبر م ّنا ،متم ّنيًا �أنَّ ما يقوم به الوزير با�سيل
الم�سيحي ،مطالبًا الحفاظ على م�سيح ّيتنا من الداخل ،لأنَّه
يكون دائ ًما لتثبيت الوجود
ّ
في حال حافظنا عليها ال يُمكن �أن يزعزعها �شيء.
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توجه الجميع الى �صالون الدير ،ف�أ�شار الرئي�س العا ّم الى �سرور
بعد ذلك ّ
الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية ودير المخ ّل�ص ِّ
بكل �شخ�ص يزور الدير ّ
وكل �شخ�ص ملتزم
م�سيحيًّا ،معتب ًرا �أنَّه عالمة ت�شجيع لم�سيح ّيي الأطراف والمناطق للبقاء والتفاعل ،داعيًا
الى تطوير وتح�سين العجينة اللبنان ّية لتبقى دائ ًما.
ثم تح َّدث الوزير با�سيل فقال�« :أمام فظاعة ما يجريُ ،مجبرون على التك ُّلم.
علينا �أن نعرف ما هو تاريخنا وعلى ماذا م�ؤتمنون؟ فهذا ال�شيء الذي بُني ،بُني ب�إيمان
الإن�سان ح ّتى قام بهذه الروعات في الحجر وال�صخر والخ�شب وبالرخام والر�سم ،فهذا
إن�ساني ،الذي
هو الإيمان الكبير ،الذي هو تراث كبير من الإنجاز
ّ
المعماري والفكر ال ّ
�أوجدنا �أن نكون �أ�سا�س ّيين في هذا ال�شرق وهذا الجبل» ،وبعد ذلك د َّون الوزير با�سيل
العبارة التالية في �سجل الدير وجاء فيها« :ب� ٍ
إيمان كبيرٍ  ،نزور هذا الدير ،لأنّنا نرى
كل ٍ
الخال�ص بالإيمان و�شهادة الح ِّق من هنا ومن ِّ
مكان ح ٍّر في هذا البلد ،تُوجب علينا
�أن نقوم بفعل �إيمان ومقاومة ون�ضال ليبقى لنا مكانٌ ح ٌّر في هذا الجبل ومنبع النور
ِّ
لكل الب�شر».
بعدها جال الوزير با�سيل في �أرجاء الديرّ ،ثم ُ�أقيمت له م�أدبة غداء تكريم ّية.
عيد ال�صليب في جعيتا
�إحتفل الرئي�س العام بق ّدا�س عيد ال�صليب في جعيتا ،وذلك م�ساء ال�سبت 12
�أيلول  ،2015عاونه الأب المدبّر جوزيف جبور ،كاهن الرع ّية الأب اليا�س �صليبا
والأبوان �أغابيو�س �أبو �سعدى و�شربل را�شد .بح�ضور بع�ض الآباء والإخوة وح�شد كبير
من الم�ؤمنين من �أبناء الرع ّية.
بعد الق ّدا�س ُدعي الجميع الى الع�شاء في �ساحة الكني�سة ،تخ َّلله �إ�ضرام النار
كرمز للعيد وعرو�ض فن ّية من تنظيم �أبناء الرع ّية.
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عيد الق ّدي�سة تقال في عين الجوزة
إلهي في دير عين
بمنا�سبة عيد القدّي�سة تقال� ،إحتفل الرئي�س العام بالقدّا�س ال ّ
الجوزة ،يوم الخمي�س � 24أيلول  ،2015عاونه الأب المدبِّر نبيل واكيم ورئي�س الدير الأب
عبداهلل الحمديّة ،وال�ش ّما�سان ثيوذرو�س زخّ ور واليا�س �إبراهيم ،بح�ضور �صاحبي ال�سيادة
رحال وبع�ض الآباء والإخوة وح�شد كبير من الم�ؤمنين .وفي العظة ه ّن�أ
�أندره حدّاد واليا�س ّ
الأب العام الجميع بالعيد� ،شاك ًرا الكهنة على العمل الذي يقومون فيه با�سم الرهبان ّية.
توجه الجميع الى �صالون ال ّدير للمعايدة ،عقبها غداء في
وفي ختام الق ّدا�سّ ،
مطعم ال�شاليه دي الك قرب الدير.
م�سيرة �أبونا ب�شارة ال�سنو ّية 2015
كعادتها ّ
كل �سنة ،ن َّظمت «عيلة �أبونا ب�شارة» م�سيرتها ال�سنويّة ،وذلك نهار ال�سبت
 3ت�شرين الأ ّول  ،2015من دير الراهبات المخ ّل�ص ّيات الى دير المخ ّل�ص بم�شاركة وفود
كبيرة �أتت من ّ
إلهي يعاونه
كل لبنان ،وفي كني�سة الدير تر�أّ�س الرئي�س العا ّم الق ّدا�س ال ّ
الأبوان :نقوال ال�صغبيني وفادي بركيل ،بح�ضور عدد من الآباء والراهبات والإخوة
والوفود الم�شاركة .وفي ختام الق ّدا�س بارك الرئي�س العا ّم القرابين ،وحمل �شمعة كبيرة
عليها �صورة �أبونا ب�شارة ،وانطلق وخلفه الم�ؤمنون في تطواف نحو ال�ضريح.
زيارة الرئي�س العا ّم الى كندا و�أميركا من  7ت�شرين الأ ّول ولغاية 8
ت�شرين الثاني 2015
يوم الأربعاء  ٧ت ،١و�صل الأب العام ،يرافقة الأب �شربل را�شد ،الى كندا،
وكان في ا�ستقبالهما الآباء المخ ّل�ص ّيون وبع�ض الأ�صدقاء.
الجمعة  ٩ت ،١قام الأب العام ،يرافقة الآباء ربيع �أبو زغيب و�أنطوان �سمعان
و�شربل را�شد وال�س ّيد جورج حبيب ،بزيارة الى دير الق ّدي�س يواكيم في بوانت كلير
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 ،Pointe Claireحيث اجتمع مع الكاهن الم�س�ؤول عن الدير ومجل�س الرع ّية،
وتباحثوا في �إمكان ّية �شراء الدير �أو ا�ستئجاره ،ودام االجتماع حوالي الثالث �ساعات،
ّثم جال الرئي�س العا ّم في �أنحاء الدير.
إلهي في كاتدرائ ّية المخ ّل�ص في
الأحد  ١١ت� ،١إحتفل الأب العا ّم بالق ّدا�س ال ّ
مونتريال ،بم�شاركة الأبوين ربيع �أبو زغيب و�شربل را�شد ،وبح�ضور ٍ
ح�شد كبيرٍ من
الم�ؤمنين وبعد الق ّدا�س التقى بالحا�ضرين في قاعة الكني�سة.
ديرهن
االثنين  ١٢ت� ،١إجتمع الأب العا ّم و�آباء مونتريال مع راهبات العناية في ّ
الخا�ص ،للتفاو�ض حول �شرائهّ ،ثم جال الأب العام في �أرجاء الدير الم�ؤلَّف من
ّ
حوالي ال  130غرفة .وبعد الظهر زار مع الآباء رئي�س �أ�ساقفة كندا ،المطران �إبراهيم
�إبراهيم ،في بيته.
يوم الأربعاء  ١٤ت� ،١سافر الأب العا ّم والأب �شربل را�شد� ،إلى مدينة كليفالند ــ
خ�صي�صا من ميثون ،لزيارة الأب
�أوهايو في �أميركا ،برفقة الأب فار�س خليفات الذي قدم
ً
نعيم خليل ،وفي اليوم التالي� ،أي يوم الخمي�س ،ذهب الى مدينة �أكرن ،لزيارة الأب يوجين
أخوي ،حيث
ميت�شيل ،يرافقه الآباء نعيم ،فار�س و�شربل .وكانت الزيارة ذات وقع م�ؤثِّر و� ّ
جرى تبادل الأحاديث حول واقع وخدمة الآباء في �أميركا ال�شمال ّية والعالقة مع دير
المخ ّل�ص .بعدها عاد الأب العا ّم الى كليفالند ،وبقي هناك ح ّتى يوم الجمعة.
يوم ال�سبت  ١٧ت ،١في الم�ساء �أُقيمت �سهرة في رع ّية �س ّيدة الب�شارة التي
المهجرين ال�سوريّين ،و ُدعي الأب
يخدمها الأب �أنطوان �سمعان ،يعود ريعها لدعم َّ
العا ّم �إليها ،حيث كانت له كلمة مقت�ضبة ن َّوه فيها بعمل الرهبان َّية في دم�شق وفي معلوال،
ت�شجيع
ّ
خا�صة في ترميم دير مار �سركي�س وباخو�س ،الذي كان له الأثر الكبير على ّ
الأهالي للعودة الى معلوال ،ودعا الحا�ضرين الى عدم الخوف على �سوريا �أو لبنان �أو
االردن �أو الأر�ض المق َّد�سة ،وب�أنَّه يجب �أ ّال نترك �إيماننا باهلل ،لأنَّ اهلل في و�سطها فلن
تتزعزع .بعدها بارك الطعام َّثم جال على المدع ّوين اللتقاط ال�صور التذكاريّة معهم.
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الأحد  ١٨ت� ،١إحتفل الأب العا ّم بق ّدا�س ذكرى ال�سنة الأولى لوفاة الأب
المرحوم مي�شال �سيدة ،وذلك في كاتدرائ ّية المخلِّ�ص في مونتريال ،بح�ضور راعي
الأبر�ش َّية المطران �إبراهيم �إبراهيم وبم�شاركة كاهن الرع َّية الأب ربيع �أبو زغيب والأب
رحب راعي الأبر�ش َّية بالأب العا ّم الذي بدوره �شكره على
�شربل را�شد ،وفي العظة َّ
احت�ضانه للآباء المخلِّ�ص ّيين العاملين في الأبر�ش ّية .وبعد الق َّدا�س ق ّدم الأب العا ّم التعزية
لذوي الأب المرحوم مي�شال .وفي م�ساء اليوم نف�سه� ،شارك الأب العا ّم والآباء في �سهرة
الماروني بول مروان تابت
الرب في مونتريال ،بح�ضور المطران
�إذاعة �صوت ّ
ّ
والمطران �إبراهيم �إبراهيم مر�شد الإذاعة.
الجمعة  ٢٣ت ،١زار الأب العام يرافقه الأب ربيع �أبو زغيب ،الأبوين مكاريو�س
وهبي و�سمير �سركي�س في �أوتاوا ،واجتمع معهما بعد تناول الغداء.
إلهي في كاتدرائ ّية المخلِّ�ص في
الأحد  ٢٥ت� ،١إحتفل الرئي�س العام بالق ّدا�س ال ّ
مونتريال ،و�أُقيم الق ّدا�س على ن ّية المرحوم الوزير والنائب ال�سابق اليا�س �سكاف ،وعند
ال�ساعة الرابعة بعد الظهر �شارك في �إكليل العرو�سين روجيه �شنياره وليندا وهبي (�شقيقة
الأب مكاريو�س) في كني�سة الب�شارة وي�ست �أيلند ،رع ّية الأب �أنطوان �سمعان.
االثنين  ٢٦ت� ،١سافر الأب العا ّم مج َّد ًدا الى الواليات الم ّتحدة برفقة الأب �أنطوان
�سمعان ،وتحديدًا الى دير القدّي�س با�سيليو�س في ميثون ،وكان في ا�ستقباله رئي�س الدير
ال�صباحي ،ح�ضر
الأب فار�س خليفات وجميع الآباء .وفي اليوم التالي ،بعد القدّا�س
ّ
إقليمي الأب �أنطوان رزق قاد ًما من نيويورك ،واجتمع بالأب العا ّم مع الأبوين
الرئي�س ال ّ
فار�س ومارتن حياة .وبعدها ح�ضر رئي�س �أ�ساقفة نيوتن في الواليات الم َّتحدة المطران
نيقوال �سمرا الى الدير ،فا�ستقبله الأب العا ّم و�أجرى معه اجتما ًعا مغلقًا بح�ضور الرئي�س
إقليمي الأب �أنطوان رزق .عقب االجتماع غداء على مائدة الدير .وبعد الظهر عاد الأب
ال ّ
العا ّم واجتمع بالآباء �أنطوان وفار�س ومارتن ،قبل �أن يجتمع ب�آباء الدير ك ٍّل بمفرده.
م�سا ًء ح�ضر الأب عماد بركة الى ميثون حيث التقى �أي�ضً ا بالأب العا ّم.
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الخمي�س  ٢٩ت� ،١أم�ضى الأب العا ّم برفقة الأبوين فار�س و�شربل يو ًما في نيويورك،
لدى الأب �أنطوان رزق ،وفي طريق العودة م َّر في مدينة يانكرز ،رع ّية الأب فار�س.
ال�سبت  ٣٠ت� ،١شارك الأب العا ّم مع المطران جان عادل �إيل ّيا والآباء في ميثون
إلهي الذي �أُقيم في كني�سة الق ّدي�س �أنطونيو�س الكبير المارون َّية في رع َّية
في الق ّدا�س ال ّ
الماروني غريغوري من�صور.
لورن�س والذي احتفل به المطران
ّ
إلهي في ميثون ،في دير الق ّدي�س
الأحد  ١ت� ،٢إحتفل الأب العا ّم بالق ّدا�س ال ّ
با�سيليو�س ،وتح َّلق حوله الآباء فار�س خليفات ومارتن حياة والري توميني ّلي ويو�سف
عزيز وجو توما�س و�شربل را�شد .بح�ضور ٍ
ح�شد كبيرٍ من الم�ؤمنين .وفي العظة �ش َّدد
على �أنَّ الكني�سة هي في ال�شرق والغرب ،والتح ِّديات في الغرب لي�ست � ّأقل من
التح ِّديات في ال�شرق ،حيث الحرب ،لأنَّ الأ�سا�س هو �أن نعي�ش م�سيح ّيين ،في ال�شرق
خا�صة بوجود
ك ّنا �أم في الغرب� .أتم ّنى لكم جمي ًعا ولعائلتنا المخلِّ�ص ّيَة الفرح وال�سالمّ ،
�س ّيدنا �إيل ّيا الذي هو بركة في هذه العائلة ،و�أ�ضاف �أقول لكم ِّ
بكل مح َّبة �إنَّنا نح ُّبكم،
و�سنكون معكم ،وهذا الدير �سيكون منارة كدير المخلِّ�ص في لبنان .و�أمامكم جمي ًعا
�أ�شكر �أبونا فار�س على العمل الج ّبار الذي يقوم به ،و�أبونا مارتن على العمل الكبير
خا�صة في ال�سنتر ،و�أبونا جو لعمله في الجماعة كراهب يق ِّدم خدماته،
الذي يقوم به ّ
و�أبونا الري والروح ال�شباب َّية في هذه الجماعة و�أبونا يو�سف الق ّيم الذي يعمل في
الداخل والخارجُّ ،
وكل �آبائنا المخلِّ�ص ّيين الذين عملوا و�سبقونا الى الحياة الأبديَّة
و�أذكر ّ
كل العلمان ّيين ،رغم �أنّي ال �أعرف �أ�سماءهم الذين يعملون في هذا الدير ،ك�أنَّه
بيتهمّ ،
كل يوم نذكركم على هيكل كني�سة دير المخلِّ�ص.
بعد الق ّدا�س� ،إ�ستقبل الأب العا ّم الحا�ضرين في قاعة الدير حيث َّتم قطع قالب
من الحلوى .وبعد الغداء رجع الى كندا برفقة الأبوين فار�س خليفات و�شربل .
و�ضم االجتماع بالإ�ضافة
االثنين  ٢ت� ،٢إجتمع الأب العا ّم ٍ
ر�سمي ب�آباء كندا َّ
ب�شكل ّ
الى كهنة مونتريال الآباء �إبراهيم حدَّاد� ،سمير �سركي�س وفار�س خليفات .وم�سا ًء زار المطران
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ان�ضم الأب غبريال غ ّنوم الى مونتريال للقاء
�إبراهيم �إبراهيم في المطران ّيَة .وفي نف�س اليوم َّ
الآباء ،حيث �أم�ضى معهم طيلة يوم الثالثاء ،قبل �أن يعود الى رع ّيته في فلوريدا.
ال�سبت  ٧ت ،٢وبح�ضور �صاحب ال�سيادة المطران �إبراهيم �إبراهيم� ،شارك الأب
العا ّم في افتتاح القاعة الراعويّة المج َّددة في رع َّية الق ّدي�سين بطر�س وبول�س في �أوتاوا،
بح�ضور الأبوين مكاريو�س وهبي و�سمير �سركي�س ولفيف من الكهنة والراهبات
الحب بين
وح�شد كبير من الح�ضور .و�ألقى كلمة في المنا�سبة �ش َّدد فيها على ّ
ق�صة ّ
وخا�صة الأبوين
الرهبان ّية وكندا ،ون ّوه بخدمة الآباء جمي ًعا الذين م ّروا على �أوتاوا ّ
الراحلين حبيب كويتر وف�ؤاد ن�صر ،بالإ�ضافة الى الآباء الحال ّيين مكاريو�س وهبي
و�إبراهيم ح ّداد و�سمير �سركي�س الذي �أر�سلته الرهبان ّية وهي في �أ�ش ِّد الحاجة له في
لبنان ليكون �شاه ًدا للمح ّبة الأخويّة في كندا ،ويك ِّمل �سل�سلة التعاون بين �أبناء الرهبان ّية،
دائ ًما ببركة �صاحب ال�سيادة المطران �إبراهيم �إبراهيم .بعدها كانت كلمة ل�صاحب
الم�سيحي ،لأ َّن اهلل جميل و�أ�ضاف
ال�سيادة �أ َّكد فيها على �أهم َّية الجمال في الالهوت
ّ
إلهي ب�سبب �أ�شخا�ص يعرفون �أن ي�ص ّلوا
هذه القاعة الجميلة ت�شهد لهذا الجمال ال ّ
ويعرفون �أن يتعاونوا �سويًّا ون َّوه بح�ضور الرئي�س العا ّم الذي � َّأجل �سفره الي لبنان
ليكون في هذه المنا�سبة ،وهو ال�صديق القديم في روما .و�شكر ّ
كل الذين تعبوا لإنجاز
خ�صو�صا الأب مكاريو�س والأب �سمير ،الذي قال ب�أنّه كان قد طلبه مرا ًرا
هذا العمل،
ً
من الرئي�س العا ّم .وطلب �صاحب ال�سيادة من الرع ّية �أن تحافظ على الكهنة لأنَّهم عملة
الرب على عطاياه.
نادرة .و�شكر الح�ضور وبعدها بارك الطعام �شاك ًرا ّ
إلهي في كاتدرائ ّية المخلِّ�ص في
الأحد  ٨ت� ،٢إحتفل الأب العا ّم بالق ّدا�س ال ّ
مونتريال ،وفي نف�س اليوم عاد الى لبنان مختت ًما زيارته الى �أميركا ال�شمال ّية.
عيد دار العناية 2015

الجمعة  20ت�شرين الثاني  ،2015بمنا�سبة عيد دخول ال�س ّيدة العذراء �إلى
الهيكل ،عيد دار العناية ،دعا الأب نقوال ال�صغبيني ،مدير الدار ،الى الم�شاركة في �صالة
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الغروب التي ح�ضرها راعي الأبر�ش ّية المطران �إيلي ب�شارة ح ّداد والرئي�س العا ّم،
وجمهور من الآباء المخ ّل�ص ّيين ،وبح�ضور بع�ض الكهنة والرهبان والعلمانيين العاملين
في الدار والأ�صدقاء .وبعد �صالة الغروب ُدعي الجميع الى مائدة الع�شاء.
م�شروع منطقة �صناع ّية
في �إطار �إطالق مناطق �صناع ّية جديدة في لبنان ،برعاية دولة رئي�س مجل�س
الوزراء اال�ستاذ ت ّمام �سالم ،وبدعوة من وزير ال�صناعة الدكتور ح�سين الحاج ح�سن
وال�سفير االيطالي في لبنان ال�س ّيد ما�سيمو ماروتي ،وممثّل ّ
منظمة الأمم الم ّتحدة للتنمية
ال�صناع ّية في لبنان ال�س ّيد كري�ستيانو با�سينيُ ،دعيت الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية يوم الثالثاء ٢٦
كانون الثاني � ٢٠١٦إلى حفل في ال�سراي الكبير حيث ّتم �إطالق م�شروع «دعم تنمية
المناطق ال�صناع ّية في لبنان» ،وذلك لكونها من �ضمن المناطق الثالث :بعلبك وتربل
�صناعي
�سيتم عليها م�شروع
قو�سايا ومنطقة بكيفا التابعة عقاريًّا لدير المخ ّل�ص ،والتي ّ
ّ
في القريب العاجل ،وهذه الم�شاريع �ستكون مم ّولة من ال�سفارة الإيطال ّية ومن ّفذة من
قبل ّ
منظمة الأمم الم ّتحدة للتنمية ال�صناع ّية في لبنان .UNIDO ،ح�ضر االحتفال
وثائقي عن
الرئي�س العا ّم والآباء عبدو رعد ،نبيل واكيم و�شربل را�شد ،وقد بد�أ بفيلم ّ
اللبناني ،تاله عر�ض الخرائط وعر�ض الم�شروع ومراحله .بعدها
ال�صناعي
القطاع
ّ
ّ
توالت الكلمات تبا ًعا .واختُتم بكوكتيل على �شرف المنا�سبة.
زيارة الأب العا ّم �إلى �أ�ستراليا
في  ٢٧كانون الثاني  ،٢٠١٦قام الأب العا ّم يرافقه الأب �شربل را�شد ،بزيارة
الى �أ�ستراليا ،ولدى و�صوله الى �سيدني كان في ا�ستقباله ال�سيد زياد الغزال� ،إبن �أخ
المث ّلث الرحمة المطران �سليم غزال .في اليوم التالي �سافر الى بريزبن حيث التقى
هناك بالأب لورن�سيو�س �أيّوب المقيم في بيت الراحة (�سان فان�سان)� ،صحبة الأب �إيلي
فرن�سي�س كاهن الرع ّية هناك والأب المرافق �شربل .وكان اللقاء م ؤ�ثّ ًرا والعناق �أخويًّا
�صي الم�شبع من العمر المهيب والتاريخ المعطاء،
بين الأب لورن�سيو�س الراهب المخ ّل ّ
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وبين قد�س الرئي�س العا ّم ،وكان حديث عن الما�ضي المجيد لأبونا لورن�سيو�س الذي
خدم حوالي � ٦٤سنة من الكهنوت بين لبنان والأرا�ضي المق ّد�سة والعراق و�أ�ستراليا
التي �أم�ضى فيها � 29سنة .وفي �سياق الحديث حاول الأب العا ّم تذكير �أبونا لورن�سيو�س
بما�ضيه والبلدان التي خدم فيها وببع�ض الق�ص�ص والطرائف التي يتناقلها عنه الآباء
المعا�صرون له ،مثل الزيارة ال�شهيرة للبطريرك �أثيناغورا�س ،برفقة الآباء �أندره ح ّداد
وجورج كويتر و�سليم غزال .وعندما �س�أله الأب العا ّم ع ّما هو �أجمل �شيء وما هو
�أ�صعب �شيء في كهنوته؟ �أجابه ب�أنّ �أجمل �شيء في كهنوته هو موهبة الوعظ معتب ًرا
من بها اهلل عليه� ،أ ّما �أ�صعب �شيء في كهنوته فهو مواجهة
�إيّاها من �أكثر المواهب التي ّ
وخا�صة عندما يقوم ال�شعب بانتقاد الكاهن .واليوم هو ال يبرح يطلب
الر�أي العا ّمّ ،
رحمة اهلل وبركة الأب العا ّم الذي بدوره ف ّرح قلب الأب لورن�سيو�س بزيارته له ،وا�ض ًعا
وخا�صة على �صعيد الدعوات الجديدة.
�إيّاه في �أجواء وم�ستج ّدات الرهبان ّية في العالمّ ،
وفي  ٣٠كانون الثاني الواقع فيه �سبت الأموات� ،أقام الرئي�س العا ّم في بيت
خا�صا مع �أبونا لورن�سيو�س ق ّدمه على ن ّيته� ،شاك ًرا اهلل على ال�سنين الطويلة
الراحة ق ّد ًا�سا ًّ
التي ق�ضاها هذا الأب الجليل في خدمة اهلل والنا�س والأ ّم الرهبان ّية .وعلى وجود الأب
�إيلي فرن�سي�س الذي يقوم بتفقّد الأب لورن�سيو�س بتواتر ،وا�ص ًفا �إيّاه ب�أنّه خير ممثّل
للرهبان ّية المخ ّل�ص ّية في �أ�ستراليا.
ويوم الأحد  ٣١كانون الثاني بعد زيارته للأب لورن�سيو�س وال�صالة معه� ،إحتفل
الأب العا ّم بق ّدا�س الأحد في كني�سة �سان كليمان في رع ّية الأب �إيلي فرن�سي�س ،وفي
العظة ج ّدد �شكره للأب لورن�سيو�س �أمام الرع ّية التي خدمها و�أح ّبها ،كما و�شكر �أبناء
الرع ّية الذين �أح ّبوا بدورهم هذا الأب الفا�ضل وبادلوه الوفاء واالحترام ،ولم يغب عن
بال الأب العا ّم �أن ي�شكر ثانية الأب �إيلي على ّ
كل ما يقوم به ،م�ش ّد ًدا على �أ ّن الرهبان ّية
المخ ّل�ص ّية ب�إمكانها �أن تكون مطمئ ّنة البال على �أبونا لورن�سيو�س لأنّه في � ٍأيد �أمينة وقلوب
مح ّبة .وفي الم�ساء زار الأب العا ّم الأب �إيلي في بيته ومع عائلته وتناول الع�شاء معهم.
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ويوم االثنين � ١شباط ،بعد تفقّد الأب لورن�سيو�س في بيت الراحة ،قام الأب
العا ّم ب�صحبة الأب �إيلي بزيارة لل�ش ّما�س �سامي ع ّمار ،وهو من �أ�صدقاء الأب لورن�سيو�س.
يوم الثالثاء � ٢شباط عاد الأب العا ّم الى �سيدني ،وهناك التقى ب�سيادة المطران
روبير ربّاط في بيته وبعدها مبا�شرة �شاركه بق ّدا�س عيد دخول ال�س ّيد الم�سيح الى
�ضم المطران ربّاط والأب العا ّم والأبوين �سايد قزح ّيا و�شربل را�شد
الهيكل ،تاله ع�شاء ّ
وال�س ّيدين زياد غزال وو�سيم بو فرحات .وبقي الأب العا ّم طيلة هذه الم ّدة في �سيدني
حيث كان له لقاءات متع ّددة مع راعي الأبر�ش ّية ومع ذوي المث ّلث الرحمة المطران
�سليم وغزال وبع�ض �أ�صدقائه.
الأحد � ٧شباط� ،إحتفل الأب العا ّم في كني�سة مار مخائيل في �سيدني بق ّدا�س عن
راحة نف�س المث ّلث الرحمة المطران �سليم غزال بح�ضور ذويه وح�شد من الم�ؤمنين ،وفي
رحب كاهن الرع ّية الأب �إبراهيم �سلطان ،وهو راهب �سابق في دير المخ ّل�ص،
العظة ّ
بالرئي�س العا ّم �شاك ًرا الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية على ّ
كل ما ق ّدمته له طيلة �سني تن�شئته في الدير
ومعتر ًفا بف�ضلها عليه .و�أ ّما الأب العا ّم فتناول في عظته بع�ض �صفات المطران �سليم غزال
خا�صة في التوا�ضع و�صنع ال�سالم ،و�شاك ًرا بدوره الأب �إبراهيم
وا�ص ًفا �إيّاه ب�أنّه قدوة لنا ّ
الوفي ،داعيًا الم�ؤمنين الى عي�ش ال�صوم بفرح لأ ّن القدا�سة ال تكتمل
�سلطان ابن الرهبان ّية ّ
بدون الفرح .بعد الق ّدا�س ،تناول الأب العا ّم الغداء مع ذوي المطران �سليم.
ويوم االثنين � ٨شباط ،رجع الأب العا ّم ثانية الى مدينة بريزبن لوداع الأب
لورن�سيو�س �سائ ًال �إيّاه عن ن�صيحته للرهبان الجدد ،ف�أجابه�« :أو�صيهم بالمح ّبة فوق ّ
كل
�شيء» ،بعدها عاد الى �سيدني ،وفي اليوم التالي عاد الى لبنان ،مختت ًما زيارته �إلى �أ�ستراليا.
�إحتفاالت ذكرى الأب ب�شارة
ـ ـ ق ّدا�س في جعيتا :الأربعاء � 17شباط  ،2016في الإكليريك ّية الكبرى ــ بيت الأب
االحتفالي ،يعاونه ح�شد من الآباء ،بح�ضور
ب�شارة في جعيتا ،تر�أّ�س الأب العا ّم القدّا�س
ّ
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الأر�شمنديت نجيب طوبجي الرئي�س العا ّم للرهبان ّية البا�سيل ّية الحلب ّية ،والأب مالك �أبو
طانو�س رئي�س عا ّم جمع ّية المر�سلين اللبنان ّيين ،والأ ّم منى وازن والأ ّم كري�ستين التوم
الرئي�سة العا ّمة للرهبات البا�سيل ّيات الحلب ّيات ،والأر�شمندريت نعيم الغربي ،وجمهور من
عائلي.
الرهبان والراهبات و�أهل الرهبان و�إكليريك ّيي المنطقة .عقب القدّا�س ع�شاء ّ
ـ ـ �سهرة روح ّية في الدير :الجمعة � 19شباط � :2016أُقيمت �سهرة روح ّية �أمام
�ضريح الأب ب�شارة� ،أحياها �إخوة الإكليريك ّية الكبرى مع الإخوة المبتدئين ،وح�ضرها
جمهور الرهبان والراهبات.
ـ ـ ذكرى الأب ب�شارة والنذر الم�ؤ ّقت للأخ باتريك :ال�سبت � 20شباط ،2016
ال�ساعة  ،١٠:٣٠بمنا�سبة ذكرى رقاد المك ّرم الأب ب�شارة �أبو مراد� ،إحتفل الأب العا ّم
إلهي ،والتف حوله الآباء المخ ّل�ص ّيون ،بح�ضور راعي �أبر�ش ّية �صيدا ودير
بالق ّدا�س ال ّ
القمر المطران �إيلي ب�شارة ح ّداد ،والمطران اليا�س رحال ،والأ ّم منى وازن والأ ّم
با�سكال خ�ضره الرئي�سة العا ّمة لراهبات �س ّيدة الخدمة ال�صالحة ،وجمهور من الرهبان
والأخوات الراهبات وح�شد من الم�ؤمنين� .أثناء الق ّدا�س� ،أبرز الأخ باتريك �أبو �سليمان
نذوره الم ؤ� ّقتة �أمام الرئي�س العا ّم ،بح�ضور ذويه وبع�ض الأ�صدقاء ،واختار �شعا ًرا له:
«كلمتك م�صبا ٌح لخطاي ونو ٌر ل�سبيلي»� .أ ّما الأب العا ّم ف�ألقى كلمة من وحي
المنا�سبة .وبعد الق ّدا�س ُدعي الجميع الى الغداء على مائدة الدير.
ـ ـ �أم�سية روح ّية :م�ساء الأربعاء � 27شباط  ،2016وبتنظيم من «عيلة �أبونا
ً
ور�سيتال
ب�شارة» و«ال�شبيبة الطالبة الم�سيح ّية»� ،أحيت جوقة �سانتا ماريّا� ،أم�سية روح ّية
دينيًّا في كني�سة دير المخ ّل�ص ،وذلك بح�ضور الأب العا ّم والآباء والإخوة والأخوات
الراهباتٍ ،
وح�شد من الم�ؤمنين من مختلف المناطق اللبنان ّية.
عيد الق ّدي�س يو�سف في حو�ش الأمراء
في � 18أذار  ،2016وبمنا�سبة عيد الق ّدي�س يو�سف� ،إحتفل الأب العا ّم بالق ّدا�س
إلهي في كني�سة مار يو�سف ــ حو�ش الأمراء ،بم�شاركة كاهن الرع ّية الأب عبداهلل
ال ّ
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عا�صي وح�شد كبير من الم�ؤمنين ،وبعد الإنجيل �ألقى كلمة من وحي العيد ،معاي ًدا
الجميع و�شاك ًرا الأب عبداهلل على ّ
كل الجهود التي يبذلها في خدمة الرع ّية.
جائزة المطران �سليم غزال
برعاية ال�سفير الفرن�سي في لبنان � ،Emmanuel Bonneشارك الأب العا ّم
ال�سنوي لجائزة المث ّلث الرحمة المطران �سليم غزال الذي �أقيم في مركز التنمية
بالن�شاط
ّ
والحوار في مجدليون ،يوم الثالثاء � 10أيّار  ،2016بح�ضور عدد من ّ
طلب المدار�س
وممثّلي بع�ض الجمع ّيات في لبنان.
المريمي
ال�شهر
ّ
إلهي الفتتاح
الأحد الأ ّول من �شهر �أيار � ،2016إحتفل الأب العا ّم بالق ّدا�س ال ّ
المريمي في بازيليك �س ّيدة المنطرة في مغدو�شة ،بح�ضور عدد من الكهنة
ال�شهر
ّ
والرهبان والراهبات وجمهور كبير من الم�ؤمنين.
إلهي في مقام �س ّيدة زحلة والبقاع يعاونه
وفي � 15أيّار � ،2016إحتفل بالق ّدا�س ال ّ
كاهن المقام الأب طالل تعلب والآباء المدبّرون وبح�ضور عدد من الكهنة المخ ّل�صيين
وجمهور كبير من الم�ؤمنين.
عيد الق ّدي�س جاورجيو�س
�إحتفل الأب العا ّم بعيد الق ّدي�س جاورجيو�س في المع ّلقة ،وذلك يوم الجمعة
 ٢٢ني�سان  ،٢٠١٦بم�شاركة كاهن الرع ّية الأب فادي بركيل والأب المدبّر نبيل واكيم
رحب كاهن الرع ّية
وبح�ضور الإخوة المبتدئين وح�شد كبير من الم�ؤمنين .وفي العظة ّ
بالأب العا ّم الذي بدوره �شكر الأب فادي على ّ
كل جهوده المبذولة في �أعمال الترميم
وفي ال�سهر على الرع ّية ،وبعدها �ألقى عظة من وحي العيد.
إلهي في دير الق ّدي�س
وفي اليوم التالي نهار العيد ،تر�أّ�س الأب العا ّم الق ّدا�س ال ّ
جاورجيو�س ــ المزيرعة عاونه فيه رئي�س الدير الأب المدبّر جوزيف واكيم والأب
43

المدبّر نبيل واكيم .بح�ضور الرئي�سة العامة لراهبات �س ّيدة الخدمة ال�صالحة الأم با�سكال
خ�ضره ،وبع�ض فعال ّيات المنطقة ،وح�شد من الآباء والإخوة والم�ؤمنين .عقب الق ّدا�س
غداء في باحة الدير.
يوم المك ّر�سين والمك ّر�سات
بدعوة من مكتب الر�ؤ�ساء العا ّمين والرئي�سات العا ّمات في لبنان ،انعقد لقاء
المك ّر�سين والمك ّر�سات لهذه ال�سنة حول ر�سالة قدا�سة البابا فرن�سي�س «كن م�س َّب ًحا»،
وذلك يوم ال�سبت  30ني�سان  ،2016في دير �س ّيدة اللويزة ،ح�ضر اللقاء المطران
�سمعان عطاهلل وجمهور كبير من مختلف الرهبان ّيات في لبنان ،و�شاركت الرهبان ّية
المخ ّل�ص ّية ممثّلة ب�شخ�ص الأب العا ّم وجمهور المدر�سة الكبرى ،بالإ�ضافة الى جمهور
االبتداء� .إبتد�أ اللقاء ب�صالة من وحي الق ّدي�س فرن�سي�س ،تالها ع ّدة حلقات ومداخالت
تمحورت حول البيئة .وقد قام بهذه المداخالت ممثّلون من مختلف الرهبان ّيات ،ومن
�صي الذي كانت له مداخلة �ش ّيقة حول «�سلوكنا
بينهم الأخ روني ح ّداد الراهب المخ ّل ّ
الم�س�ؤول وثقافة التدوير»� .إختُتم اللقاء بال�صالة وتوزيع تذكارات للحا�ضرين.
زيارتان الى روما

ـ ـ الزيارة الأولى :في �إطار اجتماع الر�ؤ�ساء العا ّمين في روما� ،سافر الأب العام
الى روما في �شهر ت�شرين الثاني  ،2015وهناك قام بزيارة مجمع الكنائ�س ال�شرق ّية
واجتمع بنيافة الكاردينال  Leonardo Sandriو�أمين �س ّر المجمع �سيادة المطران Cyril
 ،Vasilبح�ضور الوكيل العا ّم للرهبان ّية الأب �سليمان �أبو زيد .كما عقد اجتماعات مع
ّ
كل من محامي الرهبان ّية الأ�ستاذ كارلو غوتّي بورت�شيناري وابنته المحامية كري�ستينا.
كذلك اجتمع مع المهند� َسين اللذين ي�ساعدانا في الدرا�سة ب�ش�أن �شراء ُملك في روما،
ومع الم�س�ؤول عن ح�سابات الوكالة في بنك الفاتيكان .كذلك اجتمع بالآباء مطانيو�س
ح ّداد وحبيب خلف وو�سيم الم ّر .وعقد اجتماعات في غروتا فيراتا مع الآباء والمطران
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الر�سولي لدير غروتافي ّراتا والمك ّلف بالمفاو�ضات مع
مار�شي ّلو �سيميرارو ،الزائر
ّ
الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية بخ�صو�ص دير الق ّدي�س با�سيليو�س في روما.
ـ ـ الزيارة الثانية :يوم � ٢٣أيار عاد الأب العام و�سافر من جديد الى روما ،بمنا�سبة
اجتماع الر�ؤ�ساء العا ّمين ،يرافقه الأب �شربل را�شد ،وكان في ا�ستقباله الأبوان �سليمان �أبو
زيد ومطانيو�س حدّاد .وفي اليوم الثاني لو�صوله اجتمع بح�ضور الأب �سليمان �أبو زيد
الر�سولي لدير غروتافيراتا والمك ّلف
مع مطران �أبر�شية البانو مار�شي ّلو �سيميرارو ،الزائر
ّ
بالمفاو�ضات مع الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية ب�ش�أن ا�سترجاع دير مار با�سيليو�س في روما التابع له.
وكانت النتيجة �إيجاب ّية� ،إذ �أ�سفر االجتماع على موافقة مطران �ألبانو على �أن ت�ستلم الرهبان ّية
المخ ّل�ص ّية دير مار با�سيليو�س من جديد ،وفي نف�س االجتماع ّتم و�ضع الخطوط العري�ضة
�شجع مطران
بين الطرفين لكيف ّية اال�ستالم و�إدارة الدير وتوجيه ر�سالته .وفي نف�س الوقت ّ
�ألبانو الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية �أن تقوم �أي�ضً ا با�ستالم و�إدارة دير غروتافيراتا الى جانب دير مار
با�سيليو�س وذلك كخطوة الحقة .بعد الظهر زار الأب العا ّم� ،صحبة الأب �سليمان ،بنك
ال�شرقي المطران فا�سيلي في مق ّره،
الفاتيكان ،بعدها مبا�شرة التقى �سكرتير المجمع
ّ
م�ستعر�ضً ا معه �أو�ضاع الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية على مختلف الأ�صعدةّ ،ثم كان له لقاء مع رئي�س
الخا�ص ،حيث عر�ض معه ق�ض ّية
المجمع الكاردينال ليوناردو �ساندري وذلك في مكتبه ّ
بناية المد ّور وملف البونتي روتّو ،وا�ستالم دير مار با�سيليو�س .وبدوره ه ّن أ� الكاردينال
�ساندري الرهبان ّية على ّ
كل ما تقوم به من تقدّم وجهد على مختلف الأ�صعدة خات ًما اللقاء
مع الأب العام بقوله له «الى الأمام».
ومن الأربعاء لغاية يوم الجمعة �شارك الأب العام في اجتماع الر�ؤ�ساء العا ّمين
وخا�صة على �صعيد الو�ضع
ّ
ال�سنوي « »USGوالذي كان له فيه ع ّدة مداخالتّ ،
الم�سيحي في ال�شرق .كما عقد اجتماع في مكتب �أحد ك ّتاب العدل ،بح�ضور محامي
ّ
الرهبان ّية وابنته المحامية كري�ستينا ،وزوجها ال�س ّيد �ألفون�سو الذي يعمل في القطاع
العقاري ،و�أحد محت�سبي ال�ضرائب ،والمهند�س ،لتو�ضيح مختلف النقاط العالقة
ّ
بخ�صو�ص الدير المزمع �شرا�ؤه في روما .ويوم ال�سبت اجتمع الأب العا ّم والأب الوكيل
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�سليمان �أبو زيد مع المحامي وذلك من �أجل متابعة مو�ضوع �شراء بيت للرهبان ّية في روما
خا�صة بالوكالة .ويوم الثالثاء � 31أيّار عاد الأب العام الى لبنان مختت ًما زيارته.
وق�ضايا ّ
جمع ّية تنمية الح ّج وال�سياحة الدين ّية في لبنان تو ّقع نظامها
والداخلي في دير المخ ّل�ص
أ�سا�سي
ّ
ال ّ
الدوري في دير
الحج وال�سياحة الدين ّية في لبنان اجتماعها
ّ
عقدت جمع ّية تنمية ّ
المخ ّل�ص ،في  3حزيران  ،2016بح�ضور ر�ؤ�ساء وكهنة المزارات والأديار في لبنان.
بد�أ اللقاء بجولة ميدان ّية في �أرجاء الدير� ،أعطى خاللها الأب طالل تعلب المخ ّل ّ�صي
لمحة عن تاريخ الدير والكني�سة وحياة الأب المك ّرم ب�شارة �أبو مراد المخ ّل ّ�صي ،و�أديار
مرحبًا بهم،
الرهبان ّية ،وبعدها ا�ستقبل الرئي�س العا ّم �أع�ضاء الجمع ّية في �صالون الديرّ ،
ودار الحديث عن الجمع ّية ومنجزاتها ،و�أُخذت ال�صورة التذكاريّة بعدها ،ومن ّثم انتقل
الجميع الى قاعة االجتماعات ،حيث تح ّدث الأع�ضاء ع ّما ح�صل في ال�شهور ال�سابقة
وخ�صو�صا و�ضع مقام �س ّيدة المنطرة ــ مغدو�شة على الئحة
في المزارات والأديار،
ً
ال�سياحة الدين ّية العالم ّية ،وعر�ض الأب خليل علوان تقري ًرا �شفويًّا عن م�ؤتمر ال�سياحة
والداخلي من قبل
أ�سا�سي
ّ
الدين ّية ،ومن ّثم جرت قراءة �أخيرة لنظا َمي الجمع ّية ال ّ
الم� ّؤ�س�سين وو ّقع الجميع بعدها نظا َمي المجلـ�س ،متم ّنين لها النجاح والتق ّدم،كما
�صي ومن يختارانه من
ُف ِّو�ض الأب الرئي�س خليل علوان ،والأب اليا�س �صليبا المخ ّل ّ
الأع�ضاء لت�أليف «هيئة ت�أ�سي�س ّية» مه ّمتها �إجراء معامالت العلم والخبر ،وبعدها َدعا
رئي�س ال ّدير الأب �سليمان جرجورة الجميع الى مائدة الغداء.
النبي يوحنّا المعمدان
عيد مولد ّ
إلهي في
بدعوة من كاهن الرع ّية الأب فادي بركيل� ،إحتفل الأب العا ّم بالق ّدا�س ال ّ
النبي ال�سابق يوح ّنا المعمدان ،وذلك يوم الخمي�س  ٢٣حزيران  ،٢٠١٦عاونه
عيد مولد ّ
الأبوان نبيل واكيم وطالل تعلب ،بح�ضور الأبوين عبداهلل الحمديّة وجورج �إ�سكندر،
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وح�شد من الم�ؤمنين .وفي العظة ّف�سر الأب العا ّم مفهوم النب ّوة في العهد القديم وتك ّلم
الرب وينقل لل�شعب ما يطلبه منه� .أ ّما مع الم�سيح فقد
النبي الذي يُ�صغي لكلمة ّ
عن دور ّ
�صرنا �أكثر من �أنبياء ال بل �صرنا �أبناء اهلل بال ّتب ّني ،م�ش ّد ًدا على �أهم ّية الإيمان باهلل وبكلمته،
النبي يوح ّنا المعمدان في وجه الظالم الذي كان في �أيّامه.
هذا الإيمان الذي تح ّلى به ّ
ودعا الأب العا ّم الم�ؤمنين الى عدم الخوف على الكني�سة مهما ح�صل لأ ّن كلمة الم�سيح
وا�ضحة� ،إذ قال�« :أبواب الجحيم لن تقوى عليها» .وختم العظة بمعايدة الحا�ضرين �شاك ًرا
كاهن الرع ّية الن�شيط الأب فادي البركيل على ّ
كل ما يقوم به من جهد في رع ّيتي مار
يوح ّنا المعمدان حو�ش الزراعنة ومار جرج�س المع ّلقة .وفي ختام الق ّدا�س� ،إنطلق الأب
العا ّم الى رع ّية مار جرج�س حيث تفقّد �أعمال الترميم داخل الكني�سة.
الر�سامتان ال�ش ّما�س ّية والكهنوت ّية للأخ ثيوذور�س زخّ ور
م�ساء الأحد � 30آب  ،2015فرحت الرهبان ّية بالر�سامة ال�ش ّما�س ّية البنها الأخ
زخور ،في دير المخ ّل�ص ،بو�ضع يد راعي �أبر�ش ّية �صيدا ودير القمر المطران
ثيوذور�س ّ
�إيلي ب�شارة ح ّداد .ويوم ال�سبت  25حزيران  ،2016عادت ففرحت به كاهنًا على
مذابحها في الكني�سة نف�سها ،بو�ضع يد �صاحب ال�سيادة نف�سه .وذلك بح�ضور �صاحب
ال�سيادة المطران �إبراهيم �إبراهيم ،و�آباء و�إخوة ب .م .و�أهل المرت�سم الجديد وح�شد من
الراهبات المخ ّل�ص ّيات .في العظة ع ّبر راعي الأبر�ش ّية عن فرحته بر�سامة «�أبونا تيو»
وربط بين الكاهن والراعي ال�صالح الذي هو هديّة من ال�س ّيد الم�سيح في وجه الرعاة
الغير �صالحين ،وهذا الراعي له �صفتان :الأولى هي معرفة الخراف وتعني مح ّبة ه�ؤالء
الخراف ب�ضعفهم وق ّوتهم .والثانية هي بذل الذات ،وتعني التماهي مع الر�سالة ك�شريك
للم�سيح ولي�س ّ
كموظف عنده ،وهذا البذل هو �شرط من دونه ال تتحقّق الر�سالة
الم�ؤتمن عليها .بعدها �ألقى الأب الجديد كلمته ،وم ّما جاء فيها:
�سيادة المطران �إيلي ب�شارة الح ّداد الك ّلي الوقار
�سيادة المطران ابراهيم ابراهيم الك ّل ّي الوقار
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�سيادة الرئي�س العا ّم االر�شمندريت �أنطوان ديب الجزيل االحترام ومجل�س
مدبريه الكرام
�إخوتي الكهنة والرهبان� ،أخواتي الراهبات،
�إخوتي و�أخواتي في الم�سيح ي�سوع.
أحاول �أن � ِ
الكلمات عن خواطري لك ّني � ُ
أ�ستمط َر ال�سما َء عبار ًة تفي �أو
بعيد ٌة هي
ُ
عيون ِ
تقول ،فال �أج ُد غي َر ِ
ُ
ِ
المخطوف من ِ
ال�سماء التي تنادي فرِ ح ًة «�إنّي
الدمع
قطرات ِ
�أقمتك اليوم لتبني وتغر�س�( »...إرميا )10 :1
ال�ساعة ِ
في هذه ِ
الرهيبة � ُ
الرب و�أمامكم لأُ َعبِّر
وروحا �أما َم مذبح ّ
أقف ج�س ًدا ً
علي �أنا العبد ال�ضعيف،
ع ّما ُ
يختلج في نف�سي من �شعورٍ بالخُ �شوع والعظمة وقد ح ّلت ّ
مت �أمام َعظمة اهلل في هذا اليوم المق ّد�س ملبِّيًا هذه
نعمة وبركة الكهنوت .نعم لقد تق ّد ُ
الرب الإله وكني�سته المق ّد�سة ،و�أنا عالم ب�أ ّن اهلل كما يقول الر�سول
الدعوةَ ،دعوة خدمة ّ
بول�س« ،يختار ال�ضعيف لكي ال يفتخر ك ّل ذي ج�سد �أمامه» ،ف�س ّر الق ّوة �إذن ال يكمن
في الإناء المختار ،و�إنّما في العامل فيه.
�شكري العميق
في هذا اليوم المميز والذي كنت �أتوق �إليه با�ستمرار� ،أق ّدم
َ
�أ ّو ًال هلل على ّ
خ�صني بها طيلة �أيّام حياتي ،وال �س ّيما في هذه الأيّام التي
كل النعم التي ّ
فيها منحني نعمة الكهنوت المق ّد�س ،بالرغم من عدم ا�ستحقاقي ،كما و�أ�شكر والدته
أحب.
الق ّدي�سة مريم �س ّيدتي راعية دعوتي و�أكرم من � ّ
في هذه الم�سيرة الطويلة ،وقف كثيرون معي وبجانبي ،ومنحوني الثقة دو ًما،
فا�سمحوا لي �أن �أذكرهم و�أق ّدم لهم �شكري الجزيل:
الم�سيحي ،وع ّلمتني مح ّبة
�أ�شكر �أ ّو ًال عائلتي التي كانت �أ ّول من منحني الإيمان
ّ
اهلل والكني�سة ،وربّتي تربي ًة �صالحة ،وع ّلمتني �أف�ضل تعليم ،واليوم وبر�ضى كامل
�ضحيتم وتح ّملتم الكثير معي ومن
ق ّدمتني لأكون خاد ًما في حقل ّ
الرب .نعم ،لقد ّ
�أجلي ،عاونتموني في حمل �صليبي وخ ّففتم ع ّني الكثير ،وها �إنّكم اليوم تحتفلون معي
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بيوم والدتي و�سيامتي الكهنوت ّية ،وتفتخرون بي كاهنًا باذ ًال ذاته من �أجل الجميع.
تريدونني كاهنًا ق ّد ًي�سا ،ف�أعدكم �أن �أ�سعى دو ًما وبنعمة الروح القد�س و�صلواتكم �أن
�أكون ح�سبما تم ّنيتم� .سوف لن �أن�ساكم �أب ًدا ،واهلل يمنحكم مائة �ضعف.
معكم �أ�شكر �أ ّمي الرهبان ّية البا�سيل ّية المخ ّل�ص ّية ،ب�شخ�ص رئي�سها العا ّم الأر�شمندريت
�أنطوان ديب الجزيل االحترام ،التي رعت دعوتي وق ّدمت لي التن�شئة الرهبان ّية والفل�سف ّية
والالهوت ّية ور�سمتني كاهنًا على مذابحها.
�أرفع �شكري الجزيل ل�سيادة المطران �إيلي ب�شارة الح ّداد الك ّل ّي الوقار الذي
تك ّرم وو�ضع يده على ر�أ�سي وو�سمني بالكهنوت المق ّد�س.
�أ�شكر الآباء المخ ّل�ص ّيين الذين تعاقبوا على تن�شئتي الرهبان ّية طيلة ثماني �سنوات:
الأب ميالد الجاوي�ش ،الأب مي�شال نقوال ،الأب ن�ضال جبلي رئي�س دير مار
اليا�س ،الأب المدبّر جوزف ج ّبور ،رئي�س الإكليريك ّية المخ ّل�ص ّية ،الأب مكاريو�س
هيدمو�س .لكم م ّني جزيل ال�شكر واالحترام.
كما و�أو ّد �أن �أ�شكر وبنف�س الدرجة ع ّرابي الأب �سالم الفرح الذي غمرني
بمح ّبته وكان يحثّني على المثابرة واالجتهاد والنمو بالحياة الرهبان ّية� .أرجو �أن �أبقى في
�صلواتك دو ًما ،و�أعدك دو ًما ب�صالتي.
�أتق ّدم بال�شكر �أي�ضً ا للأب جورج �إ�سكندر مدير دار ال�صداقة الذي وقف معي
وبجانبي ،ومنحني الثقة ،منذ لحظة تعييني م�ساع ًدا له ح ّتى الآن.
�أ�شكر �إخوتي الرهبان الذين ق�ضيت معهم �سنوات التن�شئة ،فمنهم من �أ�صبحوا
كهنة ومنهم من ي�ستع ّد لنيل هذا ال�س ّر العظيم.
�أ�شكر جامعة الروح القد�س الك�سليك التي در�ست فيها الفل�سفة والالهوت� ،آباء
و�أ�ساتذة و�إدارة ّ
وموظفين.
والآن ال ب ّد لي �إ ّال �أن �أرفع �صالتي �إلى �أ ّمي مريم العذراء ،و�أطلب �شفاعتها دو ًما،
لكي تزداد الدعوات الكهنوت ّية والرهبان ّية في رهبان ّيتي وفي �أر�ضنا المق ّد�سة هذه.
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بكل وقار بالأ�سرار المق ّد�سةّ ،
ولأحتفل ّ
وبكل تقوى و�إيمان بالذبيحة الإله ّية ،ولتجعلني
�أخدم �شعب اهلل ٍ
بمحبة وحكمة ،و�أكون دو ًما م�ستع ًدا لقول« :لأجلهم �أق ّد�س �أنا ذاتي
أي�ضا مق ّد�سين في الحق» (يو .)19 :17
ليكونوا هم � ً
النبي �إيل ّيا
عيد ّ

ـ ـ دير مار اليا�س ـ ـ ر�شم ّيا� :إحتفل الرئي�س العا ّم بق ّدا�س عيد النبي �إيل ّيا في دير
مار اليا�س ــ ر�شم ّيا ،وذلك ليلة العيد يوم الثالثاء  ١٩تموز  ،٢٠١٦و�شارك في الق ّدا�س
رئي�س الدير الأب جورج ميما�سي والآباء نبيل واكيم ،عبداهلل الحمديّة و�أنطوان
ق�سطنطين ،بح�ضور عدد من الرهبان الى جانب الرئي�سة العا ّمة للراهبات المخ ّل�ص ّيات
الأ ّم منى وازن وح�شد من الم�ؤمنين .وفي العظة قال الأب العام� :أ�شكر الأب جورج
الذي يعمل منذ ثالث �سنوات بجهد ون�شاط ليغ ّير في هذا الدير ،وهذا وا�ضح من خالل
�إكمال �أعمال البناء والتنظيف ،ع�سى �أن تكون ال�سنة المقبلة مرحلة تغيير �أكبر في هذا
الدير ،لأنّ اهلل زرعنا في هذه الأر�ض بالذات لنكون خمي ًرا يخ ّمر العجين.
�أعايد ّ
النبي العظيم مار اليا�س� .أعطانا اهلل �أن نكون على
كل من يحمل ا�سم هذا ّ
مثاله� ،أ ّو ًل في �سماع كلمة اهلل ّثم العمل بها لنغ ّير وجه العالم� .آمين.
وفي الختام �أُقيمت �صالة الغربن ّية .بعدها �شكر الأب جورج ميما�سي الرئي�س
العا ّم على تر ّ�ؤ�سه الق ّدا�س ،و�شكر ّ
كل من �ساهم في بناء الكني�سة وي�ساهم اليوم �أي�ضً ا
في بناء الدير.
بعد الق ّدا�س ُدعي الآباء جمي ًعا الى الع�شاء في مطعم قرب الدير.
ـ ـ دير مار اليا�س المخ ّل�ص ّية ـ ـ زحلة :وفي يوم العيد� ،إحتفل الأب العا ّم بالقدّا�س
إلهي في كني�سة مار اليا�س المخ ّل�ص ّية في زحلة بم�شاركة الآباء نبيل واكيم� ،أنطوان �سعد،
ال ّ
عبداهلل الحمدية وح ّنا كنعان ،بح�ضور رئي�س الدير الأب ن�ضال جبلي وعدد من الآباء
وحي العيد ،و�شكر الأبوين ن�ضال
والإخوة وح�شد من الم�ؤمنين .وفي العظة �ألقى كلمة من ّ
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كل ما يقومان به في الدير والرع ّية مع ّ
وح ّنا على ّ
كل معاونيهما من الجوقة والأخويّات
وال�شبيبة .ولم ين�س ذكر ّ
كل الآباء الذين خدموا في الدير والذين انتقلوا الى الحياة الأبديّة،
والذين يعود لهم الف�ضل في �أن نكون هنا اليوم ،لأنّهم عملوا على �أن يكون هذا الدير
�ضم الآباء والإخوة.
كالخمير في العجين .بعد القدّا�س� ،أُقيم غداء في �صالون الدير ّ
حجار
الر�سامة ال�ش ّما�س ّية للأخ رامي ّ
م�ساء الأحد  31ت ّموز  ،2016فرحت الرهبان ّية بالر�سامة ال�ش ّما�س ّية البنها الأخ
حجار ،في دير المخ ّل�ص ،بو�ضع يد راعي �أبر�ش ّية كندا للروم الملك ّيين الكاثوليك
رامي ّ
المطران �إبراهيم �إبراهيم ،وبح�ضور راعي �أبر�ش ّية �صيدا ودير القمر المطران �إيلي ب�شارة
احتفالي �شارك فيه الرئي�س العا ّم والآباء :نبيل واكيم ،جوزيف
ح ّداد ،وذلك في ق ّدا�س
ّ
جبور ،عبدو رعد� ،أغابيو�س �أبو �سعدى و�أنطوان ق�سطنطين .وح�ضره عدد من �أبناء
ب.م .وذوي المرت�سم الجديد والأ�صدقاء.
وفي العظة ع ّبر الأب العام عن فرحة الرهبان ّية الم�ضاعفة بهذا اليوم �أ ّو ًال بالر�سامة
وخا�صة المطران �إبراهيم الذي
ال�شما�س ّية للأخ رامي وثانيًا بوجود �صاحبَي ال�سيادة بينناّ ،
يقوم ب�أ ّول ر�سامة له في لبنان.
�أ ّما المطران �إبراهيم �إبراهيم فقال:
�أخي �صاحب ال�سيادة المطران �إيلي ب�شارة ح ّداد الفائق االحترام وابن هذه
الرهبان ّية المباركة وحامل �أمانة الأ�سالف العظماء.
قد�س الرئي�س العا ّم الأر�شمندريت �أنطوان ديب ال�سامي االحترام الذي يُدير
بجدارة �ش�ؤون هذه الرهبان ّية العريقة.
ح�ضرات الآباء والكهنة والرهبان والراهبات و�أهل وعائلة و�أ�صدقاء ال�ش ّما�س الجديد.
ال ي�سعني �إال �أن �أ�شكر اهلل على هذه العط ّية الغالية وعلى هذه المنا�سبة المقدّ�سة التي
حجار الراهب المخ ّل�صي
�أتاح لي فيها قد�س الأب العا ّم �أن �أ�ضع يدي على �أخينا رامي ّ
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المزمع �أن يرت�سم �ش ّم ًا�سا �إنجيليًّا لخدمة مذابح الأم الرهبان ّية المفدّاة� .إنّها لحظات ي�سكب
فيها الروح م ّرة جديدة الكهنوت المقدّ�س على �أحد �أبناء هذه الأكمة الن ّيرة� ،أي على �أخينا
حجار ،كي يبد�أ دون �إبطاء م�سيرة خدمة �شعب اهلل في
الراهب المحبوب من اهلل رامي ّ
زمن �صعب تح ّولت فيه عقول وقلوب كثيرة الى عبادة الذات بدل التح ّول نحو عبادة اهلل
بنكران الذات كي ي�صيروا كني�سة حقيق ّية على ح�سب قلب وفكر اهلل.
�أنت اليوم يا �أخي رامي ُدعيت الى الخدمة .ففي الر�سامة تُعلن �أنّك مك ّر�س هلل
ال تعرف غيره.
�أنت اليوم لم تعد ابن �أر�ض مع ّينة ،بل �صرت من اهلل ولي�س من � ّأي مكان �آخر.
و�إن لم تكن من اهلل فخدمتك في ال�شما�س ّية وفي الكهنوت ت�صبح م�ستحيلة .نقول �إنّك
خادم ،فقد �صرت خاد ًما مثلنا .لكن لي�س من خادم � ّإل ذاك الذي قال إ�نّه جاء الى الأر�ض
ليخدم ال ليُخدم .هو الخادم الذي منه ن�ستم ّد قوة الخدمة والذي بمثاله في الخدمة
نقتدي .نغت�سل منه �أ ّو ًال قبل �أن نغ�سل الآخرين لكي يكون لنا معه ن�صيب� .إن ت�ش ّبهت به
م�سيحا .وفي الكهنوت �ست�صير قربانًا� ،أي ذبيحة ،تق ّدم
ت�صبح خاد ًما ،ت�صبح للآخرين ً
ذاتك كما تق ّدم الم�سيح ،في الخدمة �أيّها ال�ش ّما�س الحبيب ،تنظر الى ذاتك وك�أنّك
الم�سيح ،لأنّك بدونه ال تُع ّد �شيئًا وبه ت�صبح لذاتك وللآخرين ّ
كل �شيء .م�سيرة خدمتك
ال تقوم � ّإل �إذا ن ّزهت ذاتك عن الخطيئة ،فعلى الخطيئة �أن تب�صقك كما ب�صق الحوت
يونان لكي تولد من جديد لر�سالتك التي دعاك �إليها اهلل.
الم�شكلة �أنّنا كثي ًرا ما ن�ؤمن بذواتنا ونن�سى �أ ّن الم�سيح قد ا�شترانا من ذاتنا لكي
نفو�سا مح ّررة ،ن ّيرة وقائمة.
ي�ض ّمنا �إليه ويُعيدنا لذاتنا ً
�إنطلق اليوم �إ ًذا �إن�سانًا جدي ًدا ،مك ّر ً�سا مج ّر ًدا ،مح ّر ًرا من �ضعفك ومحدوديّاتك
و�سر مع الذي يق ّويك مدر ًكا �أنّك حليف الأقوى ،وال ت�سمح لذاتك يو ًما �أن ت�ستقوي
ب�سواه� ،إجعل اهلل ّ
كل �شيء في حياتك ليجعلك اهلل �شيئًا .ال ت�ست�سلم لروح العالم
و�شهواته لأنّك �إن فعلت فكيف �ستحارب ومن �ستحارب؟
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�إن �سيطر عليك فكر وكالم العالم فكيف �ستنطق بفكر وكلمة اهلل؟ عليك �أن
ت�صير بقدرة الروح �أنت �أي�ضً ا كلمة اهلل قبل �أن تقولها .والرهبان ّية� ،أيّها الأخ الحبيب،
�صي لي�س من باب
�شاخ�صة �إليك اليوم ب�أحيائها و�أمواتها لأنّها عليك تع ّول .ف�أنت مخ ّل ّ
تن�ضم لي�س الى الئحة �أ�صدقاء
�صي �أي �إنّك ّ
إلهي� .أنت مخ ّل ّ
ال�صدفة بل من باب التدبير ال ّ
تن�ضم الى ّ
كل المخ ّل�ص ّيين منذ
ينا�سبونك بالفكر والطبع وربما الم�صالح ،بل �أنت ّ
ال�صيفي.
انطالقة ر�سالتهم وت�أ�سي�سهم على يد العظيم �أفتيمو�س
ّ
الرهبان ّية يجب �أن تكون لك الم�سيح .خذ جرعة الروح التي فُتحت اليوم،
ا�ستلهمها ّ
و�صل الى الروح كي يجعل الرهبان ّية �أناء م�صطفى ،كي يجعلها لك ولنا
وللآخرين الم�سيح الذي �إليه ت�صبو نفو�سنا وعقولنا .الرهبان ّية للم�سيح فقط ،لأجل هذا
تم�سك
ّ
توحدنا بها ،و�أنت �أي�ضً ا كن للم�سيح فقط في الرهبان ّية التي �أحببت و�أح ّبتكّ .
بالكهنوت الذي ين�سكب عليك اليوم فال يعود من خوف عليك� ،أو على النفو�س
الموكلة �إليك.
�إنطلق دون خوف! فالنعمة الإله ّية التي ُوهبت تك ّمل ما نق�ص فيك وتُق ّويك.
بعد الر�سامة تق ّبل ال�ش ّما�س الجديد التهاني و ُدعي الجميع الى كوكتيل في باحة
الدير.
تد�شين جناح الت�أ�سي�س في دير المزيرعة
برعاية الرئي�س العا ّم وبح�ضور رئي�س الدير الأب المدبّر جوزيف واكيم
والأبوين المدبّ َرين نبيل واكيم ومكاريو�س هيدمو�س ،وعدد من الم�س�ؤولين الر�سم ّيين
والع�سكريّين ،وعدد من الآباء الأ�صدقاء �أُقيم حفل تد�شين جناح الت�أ�سي�س في دير
الق ّدي�س جاورجيو�س ــ المزيرعة ،وذلك يوم الأحد � ٧آب � .٢٠١٦إبتد�أ االحتفال
اللبناني ،فكلمة ترحيب لعريف االحتفال ال�شاعر فيا�ض كر ِيّمّ ،ثم كانت
بالن�شيد الوطني
ّ
الكلمة لرئي�س الدير ،فقال:
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يف ّرحني اليوم ،بوجود هذه الوجوه الكريمة� ،أن نت�شارك معكم بتد�شين جناح
الت�أ�سي�س بعد ترميمه ،ولكن بالفعل نف�سه �سند�شّ ن ّ
وخ�صو�صا بعد �أن ُه ِ ّجر
كل الدير،
ً
� ١٣سنة ،من  ١٩٨٧ح ّتى �سنة  ،١٩٩٩ب�سبب وجود االحتالل �آنذاك.
�أيّها الأح ّباء� ،إ�ستلمت الرهبان ّية البا�سيل ّية المخ ّل�ص ّية دير مار جاورجيو�س
المزيرعة في حزيران  ١٩٩٩بعد ان�سحاب جي�ش لحد من منطقة ج ّزين ،وبد�أ العمل
بالدير عمران ّيًا وزراع ّيًا وح�ضو ًرا روح ّيًا واجتماع ّيًا و�إعادته الى �سابق عهده فاع ًال
كل �أبناء المنطقة� .أيّها الأح ّباء� ،إ ّن الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية في ّ
وجام ًعا بين ّ
كل عهودها منذ
عام  ٢٠٠٠لم توفّر جه ًدا لإعادة الترميم وزراعة ب�ساتين التفاح والفواكه المتن ّوعة
وت�شجيع اال�ستثمارات في �أر�ض الدير .ولكن كما تعلمون �إ ّن ظروف لبنان ال�سيا�س ّية
ت�شجع الم�ستثمرين على اال�ستثمار في مجال
والأمن ّية واالقت�صاديّة غير م�ستق ّرة ولم ّ
أمني لكي يبقى لبنان دائ ًما وطن المح ّبة
الزراعة .ون�أمل �أن يتح�سن الو�ضع
ال�سيا�سي وال ّ
ّ
وال�سالم ووطن الر�سالة والعي�ش الم�شترك.
�أيّها الأح ّباء ،لقد اعتادت الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية و�أديارها ومراكزها على النكبات
نتيجة الأحداث الأليمة التي م ّر بها لبنان منذ �أكثر من قرن ون�صف قرن ،فكانت بعد ّ
كل
نكبة تنه�ض من تحت الركام بق ّوة المخ ّل�ص لتعيد بناء ما قد ُهدم و ُد ّمر بالإ�ضافة الى
الحريق الذي �أكل الكثير من المحفوظات والأر�شيف ،و�سرقة الأيقونات والمخطوطات،
وقد �أُعيد جزء كبير منها في �أواخر القرن الما�ضي ومطلع هذا القرن.
�إنّ الغاية من التد�شين هي الإ�ضاءة على تراث الآباء والأجداد على م ّر الع�صور
و�إحياء هذا التراث العريق الذي مهما عملنا ،وج ّملنا به� ،سنبقى كمن عمل على جمع
حفنة من التراب �أمام �إيمان �آبائنا و�سهرهم و�إ�صرارهم و�صبرهم و�إنجازاتهم و�إبداعهم.
�إنّنا ك ّنا و�سنبقى ن�ؤمن بر�سالة الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية ،ر�سالة الأخ ّوة والمح ّبة الجامعة بين
ّ
كل �أبناء الوطن .فلذلك ف�إنّنا ن�ؤمن ونفتخر بنهج وعمل الآباء والأجداد وبجميع الإخوة
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الذين عملوا و�ساهموا معهم في رفعة هذا الدير ،والمثابرة على زرع القيم الروح ّية
واالن�سان ّية و�إر�ساء مبادىء العي�ش الم�شترك في ّ
كل جنوبنا ال�صامد والحبيب.
خا�ص للمنامة ال�ستقبال
�أيّها الأح ّباء ،منذ عودتنا الى الديرّ ،تم ترميم جناح ّ
المخ ّيمات الر�سول ّية والم�ؤ�س�سات االجتماع ّية المتن ّوعة والريا�ضات الروح ّية ،فمنذ عام
 ٢٠٠٣ح ّتى اليوم ا�ستقبلنا ما ال ّ
يقل عن  ٤٠جمع ّية وحركة ر�سول ّية �ض ّمت حوالي
�شاب و�شابّة من مختلف المناطق اللبنان ّية .وعملنا على جمع �شمل �أبناء المنطقة
ّ ٤٠٠٠
في منا�سبات متن ّوعة ،وعيد مار جاورجيو�س ما زال يجمع �أبناء المنطقة كافّة من ّ
كل
حدب و�صوب في ج ّو من الألفة والمح ّبة والأخ ّوة.
�إنّنا بعودتنا و�صمودنا في الدير و�إعادة الترميم وزراعة الب�ساتين ،قد �أعطينا �أبناء
المنطقة جرعة من الأمل في ال�صمود والتح ّدي والتج ّذر في القرى النائية ،بالرغم من
اللبناني ،ومنع النزوح من الجبل الى
�إهمال الم�س�ؤولين في الدولة في �إنماء الريف
ّ
المدينة .فك ّلنا �أمل ب�سواعدكم البي�ضاء ونواياكم الط ّيبة لم�ساعدة �أبناء الريف على
ال�صمود وعدم بيع �أرا�ضيهم.
من علينا بال�صحة والخير
و�أخي ًرا �إخوتي الأح ّباء ،ال�شكر للباري تعالى الذي ّ
لإنجاز العمل.
وال�شكر ّ
لكل من �ساهم وعمل في �إعادة الترميم ،وال�شكر لكم يا � ِأبت الرئي�س
العا ّم لرعايتكم هذا االحتفال المبارك� .أدامكم اهلل ذخ ًرا وعافية وحكمة لإدارة الأ ّم
الرهبان ّية� .أ�شكركم �إخوتي الأح ّباء جمي ًعا فر ًدا فر ًدا لح�ضوركم ومجيئكم لت�شاركونا
هذه الفرحة �أدامكم اهلل بال�صحة والعافية .و�أ�شكر ّ
كل من عمل على تح�ضير هذا
االحتفال من الأ�صدقاء الأوفياء.
و�أخي ًرا �أ�شكر خا�صة �أخي و�صديقي ال�شاعر ف ّيا�ض كر ِيّم ابن كفرحونة البا ّر
الذي تك ّرم علينا بقبوله �أن يكون عريف الحفل� .شك ًرا لأنّك �أتحفتنا بكلماتك الرقيقة
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التي لم�ست القلوب بجمالها ورونقها� ،أدامك اهلل بال�صحة والخير والبركة� .شك ًرا لكم
جمي ًعا و�أه ًال و�سه ًال بكم.
بعدها كانت الكلمة للأب العام راعي الحفل فقال:
ح�ضرة الأب الرئي�س والمدبّر جوزيف واكيم المحترم،
الح�ضور الكريمّ ،
كل منكم ب�صفته و�شخ�صه،
من لي�س له تاريخ ،لي�س له م�ستقبل ،والذي ال يُق ِّدر تاريخه لي�س له ر�ؤية
للم�ستقبل .الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية تُع ّيد اليوم � ٣٣٣سنة على ت�أ�سي�سها ،والرقم  ٣هو رقم
مق ّد�س في الم�سيح ّية ،فكيف �إذا كان الرقم  ٣يتك ّرر ثالث م ّرات� ،أي �إ ّن كمال النعمة
تفي�ض على الرهبان ّية ب�أبنائها مثل �أبونا جوزيف .عندما نتك ّلم عن الرهبان ّية نعني الرهبان
وم�سيرة تاريخ ور�ؤية للم�ستقبل� .أتذ ّكر بعد التهجير ك ّنا نقول هذا الدير «خربة» ،وكان
رئي�سا لهذا الدير ،لأنّه كان
من ال�صعب بمكان �أن يقبل راهب بطواع ّية ومح ّبة �أن يكون ً
ينق�صه ّ
كل �شيء� ،إ ّال �شيء واحد لم يكن ينق�صه� ،أي حجر الزاوية �أال وهو ي�سوع الم�سيح.
كنت �أنا مدبّ ًرا ،واليوم
بد�أ �أبونا جوزيف م�سيرة الترميم ،و�أتذ ّكر ج ّي ًدا ،حينها ُ
�أت�شارك و�إيّاه الم�س�ؤول ّية العليا في الرهبان ّية كونه مدبّ ًرا �أي�ضً ا .يومها كان المح�سنون
ُكثُ ًرا ،وذلك لأنّهم وجدوا �أ ّن �أبونا جوزيف �صادق و�صدوق ال ينظر الى ذاته وال يبغي
�شيئًا .نعم هذا هو �أبونا جوزيف ،ال يريد �شيئًا لنف�سه ،يحمل تاريخ الرهبان ّية على كتفيه
ويم�شي نحو الم�ستقبل.
في مراجعة لم�سيرتنا� ،أو ّد �أن �أقول �شيئًا وهو �أن الرهبان ّية حاليًّا في ور�شة ترميم
في ّ
كل من الأديار التالية :دير مار جري�س ــ المزيرعة ،دير مار تقال ــ عين الجوزة ،دير
مار ميخائيل ــ ع ّميق ودير مار اليا�س ــ ر�شميا ودير المخ ّل�ص ،والعديد من المراكز،
باال�ضافة الى دير مار �سركي�س وباخو�س في معلوال الذي قمنا بترميمه تحت الق�صف
وبف�ضل ترميم الدير �ساعدنا في �إعادة  ٣٠٠عائلة الى معلوال� .إ ًذا نحن ال نخاف،
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ذبحا� ،أي �أنّ ق�صة داع�ش لي�ست
والرهبان ّية المخ ّل�ص ّية لديها  ٤٨راهبًا �شهي ًدا ماتوا ً
�شيطاني الى زوال ّ
جديدة علينا وال تخيفنا ،ل�سبب ب�سيط وهو �أن ّ
وكل ما هو
كل ما هو
ّ
أبدي ،نحن �إله ّيون و�أبديّون ،وال �شيء يخيفنا.
إلهي هو � ّ
� ّ
م�سيرتنا �ستك ّمل وعملنا في لبنان وفي هذا ال�شرق وفي االغتراب �أي�ضً ا �سيك ّمل،
ح ّتى في �أميركا هناك ترميم ،كنائ�سنا تُر ّمم وتُبنى ،و�أ�ؤ ّكد لكم ب�أ ّن ّ
كل حجر كني�سة يُهدّ،
الم�سيحي
�ستبنى مقابله كني�سة ،ل�سبب ب�سيط وهو �أنّه باال�صالة اللبنان ّية الم�سلم يريد
ّ
حجار في �صيدا الذي
والم�سيحي يريد الم�سلم ،وك ّلكم تعرفون ّق�صة المطران با�سيليو�س ّ
ّ
قبل �أن يبني الكني�سة في �صيدا بنى جامع البحر ،نعم هذا تاريخنا وهذه هويّتنا .هويّتنا
االنفتاح على الآخر وقبوله والعي�ش معهّ .ق�صة العي�ش الم�شترك �صارت اليوم م�ستهلكة،
فنحن نعي�ش م ًعا منذ القدم ،وهذا ما عمله و�شهد عليه �أبونا جوزيف هنا بالذات� .أيّها العزيز
أحب �أن �أ�ؤ ّكد لكم �أ ّن �أبونا جوزيف عندما
فيا�ض لي�س وحدك تُطالب ب�أبونا جوزيفّ � ،
عمل لم يعمل با�سمه وبق ّوته ،والرهبان ّية كذلك ال تعمل با�سمها وبق ّوتها بل با�سم المخ ّل�ص
وبق ّوته .هذه ر�سالتنا� ،سنك ّمل حيثما وجدنا وكيفما ُوجدنا ،و�أكثر من ذلك عندما نعرف
�أن الآخرين ان�سحبوا ،هناك �ستكمل الرهبان ّية ،لأ ّن اهلل في و�سطها فلن تتزعزع.
�أ�شكر اهلل و�أ�شكر ّ
كل الذين �آمنوا بنا وبهذا العمل ،واليوم هناك �أ�شخا�ص
وخا�صة جيراننا �أهل كفرحونة ،لأنّهم مع الدير حال واحد،
حا�ضرون �أ�شكرهم جمي ًعاّ ،
ونحن نُ�ص ّر على �أن نبقى و�إيّاكم ً
حال واح ًدا ،م�س�ؤول ّية الدير لي�ست من الرهبان ّية بل
منكم ،وبالمقابل م�س�ؤول ّيتكم هي من الرهبان ّية.
�أطلب من اهلل �أن يبارك هذا الدير و�أن يبارك �أبونا جوزيف ،وبا�سم الرهبان ّية
�أقول� :سنذكرك ّ
كل يوم على مذابح دير المخ ّل�ص.
بارك اهلل فيكم و�شك ًرا.
بعد كلمة الأب العام توجه الجميع الى الأقبية ،حيث ّتم تد�شين جناح الت�أ�سي�س،
ّثم الع�شاء في باحة الدير.
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باقة من �أخبار الأديار والمراكز:

مدر�سة دير المخ ّل�ص

جاءنا من رئي�س المدر�سة الأب عبدو رعد ،ما يلي:
عام بعد عام...
الدرا�سي
في � ،2015/10/22إحتفلت مدر�سة دير المخ ّل�ص بافتتاح العام
ّ
 2015ــ � ،2016ضمن م�شروع« :نق ًدا مقابل العمل ،العمل من �أجل التما�سك
االجتماعي».
ّ
تخ َّلل االحتفال و�صالت فن ّية وزجل ّية للطالب ،ووداع المع ّلمين الذين �أنهوا
خدماتهم (المديرة ال�س ّيدة ريتا �أنطون والدكتور توفيق عي�سى) وا�ستقبال الجدد (الأب
ميخائيل الح ّداد الذي ا�ستلم �إدارة الدرو�س ،والأ�ستاذ منير ح ّنا والمع ّلمة �إيالن رعد
زوين ،وق ّدمت الورود والكلمات والدروع من قبل الإدارة والط ّالب عربون �شكر
وعرفان جميل ،ال �س ّيما لل�س ّيدة ريتا �أنطون التي خدمت �أعوا ًما طويلة في المدر�سة
التاريخي.
كمع ّلمة ومن ّثم كمديرةّ .ثم قطع قالب الحلوى في ملعب المدر�سة
ّ
نر�سم ال�سالم ليح َّل ال�سالم :بتاريخ � 2015/11/20إ�ست�ضافت المدر�سة
العالمي لذكرى حقوق الطفل ،ن�شا ًطا تربويًّا بعنوان
لمنا�سبة عيد اال�ستقالل واليوم
ّ
«نر�سم ال�سالم َّ
ليحل ال�سالم»� .شارك فيه ط ّالب ع ّدة مدار�س :مدر�سة راهبات
مار يو�سف� ،صيدا ،مدر�سة عانوت الر�سم ّية ،مدر�سة ح�صروت الر�سم ّية ،مدر�سة
دير المخ ّل�ص ،دار العناية ،م� ّؤ�س�سات الإمام ال�صدر ،و�أطفال عراقيون من فريق
الفل�سطيني وجمع ّية
اللبناني ــ
ال�شبابي
الر�سل ال�صغار ،و�أطفال فل�سطين ّيون من اللقاء
ّ
ّ
ّ
«متكافلون» ،و�أطفال �سوريّون من مخ ّيم الحياة والنور في كترمايا.
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وفي � :2015/12/28إجتمعت �أ�سرة المدر�سة للمعايدة بالميالد المجيد
وال�سنة الجديدة .معايدة بد�أت في الكني�سة بالم�شاركة في القراءات والترانيم الميالديّة
من قبل الحا�ضرين ،تالها �ضيافة العيد ّثم اجتماع تك ّلم فيه رئي�س المدر�سة ومديرها
عن معاني الميالد وما يحمله لزمننا المعا�صر من قيم تربويّة للن�شء الطالعّ .ثم كانت
إداري في المدر�سة.
نقا�شات متن ّوعة تط ّرقت �إلى الواقع
التربوي وال ّ
ّ
المعلم ،مثال ُيحتذى :في  ،2016/3/8لمنا�سبة عيد المع ّلم ،دعت
المدر�سة المع ّلمين وعائالتهم �إلى لقاء معايدة .كان اال�ستقبال في �صالون المدر�سة،
توجه الجميع �إلى الكني�سة حيث وزّع عليهم رئي�س المدر�سة الورودّ .ثم رفع
ّثم ّ
الجميع ال�صالة على ن ّية المع ّلمين والمع ّلمات وتناوب الإخوة المبتدئون ،وهم
الم�سيحي في المدر�سة ،مع الحا�ضرين على تالوة ال�صلوات
مع ّلمو التعليم
ّ
والقراءات والت�أ ّمالت.
�صباح الأمهات :في  ،2016/3/19بمنا�سبة عيد الأ ّم� ،إحتفلت المدر�سة
اللبناني ون�شيد المدر�سة ،الذي ق ّدمته التلميذة �آمنة
بعيد الأ ّم� .إبتد�أ االحتفال بالن�شيد
ّ
العثمان ،وتخ ّلله رق�صات وا�سكت�شات و�أغاني وم�سرح ّيات للطالب .وقد �أبكت
�إحدى الم�سرح ّيات الح�ضور لما حملت من معان تدعو �إلى تكريم الأ ّم واالهتمام
بها قبل رحيلها .بعد االحتفال ُوزّعت الهدايا الرمزيّة على الأ ّمهات ،وهي عبارة عن
�شموعّ ،ثم زار الجميع معر�ض الأ�شغال اليدويّة وح�صلت الأ ّمهات على هدايا من
التاريخي
�أعمال �أوالدهم اليدويّة .وختا ًما قُطع قالب الحلوى في ملعب المدر�سة
ّ
على �أنا�شيد تكريم الأ ّم.
59

مدر�سة دير المخ ّل�ص

الب�شارة ب�شارتان :االثنين  ،2016/4/4احتفلت المدر�سة والإكليريك ّية
ال�صغرى بعيد �س ّيدة الب�شارة ،الذي كان قد ّتم ت�أجيله ب�سبب وقوع الجمعة العظيمة
إلهي تمام
في � 25آذار .تر�أّ�س الرئي�س العا ّم الأر�شمندريت �أنطوان ديب الق ّدا�س ال ّ
ال�ساعة الثانية ع�شرة ظه ًرا ،عاونه النائب العام ورئي�س المدر�سة الأب عبدو رعد
والأب المدير ميخائيل الح ّداد ،بح�ضور عدد من الكهنة والرهبان .وقر�أ الإنجيل
المق ّد�س �أمين عا ّم المدار�س الكاثوليك ّية الأب بطر�س عازار .امتلأت الكني�سة
بالأ�صدقاء والوافدين الذين ح�ضروا من مختلف المناطق اللبنان ّية ،من ممثِّلي وزراء
ونواب ور�ؤ�ساء اتحادات وبلديّات ومخاتير وجامعات ومدار�س وم�ؤ�س�سات،
ورئي�س و�أع�ضاء الرابطة المخ ّل�ص ّية وعدد من �أهالي ّ
الطلب والمع ّلمين...
في عظته ،تناول الرئي�س العا ّم معنى عيد �س ّيدة الب�شارة وتلك الـ«نَ َع ْم» التي
قالتها العذراء للمالك المب�شِّر متح ّدية بذلك ّ
كل المخاطر ،لت�صل �إلى الخال�ص
بالم�سيح .كما ع ّيد الجميع بالف�صح متم ّنيًا للعالم �أيّام خير و�سالم .بعد الق ّدا�س
التقى الجميع حول لقمة مح ّبة على مائدة المدر�سة وقطعوا قالب الحلوى مع ّيدين
بع�ضهم بع�ضً ا.
التخ ّرج وا�ستمرار م�سيرة النجاح :في  ،2016/5/21عند ال�ساعة
الخام�سة والن�صف بعد الظهر� ،إحتفلت المدر�سة بتخ ّرج ّ
طلبها ل�صفوف الرو�ضة
الثالثة ،التا�سع �أ�سا�سي والثالث ثانوي ،برعاية وح�ضور الرئي�س العا ّم وبالتعاون مع
الوطني للثقافة والبيئة والتراث وح�ضور رئي�سه الأ�ستاذ �أنطوان �أبو جوده
التج ّمع
ّ
وعدد من �أع�ضائه ومنهم الأ�ستاذان �أنطوان غندور و�أنطوان كرباج.
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جاءنا من رئي�س الدير الأب ن�ضال جبلي ،ما يلي:
تح ّية بالمخل�ص وبعد،
نرفع لكم تقريرنا عن �أحوال دير ورع ّية مار اليا�س المخ ّل�ص ّية ،لنخبركم
عن مختلف جوانب العمل فيه من الناحية الرعوية ،الإنمائ ّية والماديّة:
�أ ّو ًال ـ ـ من الناحية الرعو ّية:
يحتفل الأبوان ن�ضال جبلي وح ّنا كنعان ّ
بكل الموا�سم الروح ّية والليتورج ّية
البيزنطي ،بالإ�ضافة �إلى �إقامة ال�صلوات والقدادي�س للعذراء مريم
المخت�صة بالطق�س
ّ
ّ
في �شهر �أيّار ،ومدائح ي�سوع في �شهر حزيران ،كما تحتفل الرع ّية ب�صالة الباركلي�سي
النبي �إيل ّيا في ت ّموز
في الن�صف الأ ّول من �شهر �آب ،وتحتفل ب�أعياد الرع ّية :عيد ّ
وعيد التج ّلي في �شهر �آب ،والق ّدي�سة تقال في �شهر �أيلول.
يهتم الأبوان بثالث �أخويّات للن�ساء� ،س ّيدة الب�شارة وقلب ي�سوع والق ّدي�سة
ّ
أ�سبوعي بالذبيحة الإله ّية في بيت الأب ب�شارة
تقال .كما يعتنيان باالحتفال ب�شكل � ّ
كل يوم �أربعاء ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف م�سا ًءّ ،
�أبو مرادّ ،
وبكل ما ي�ستلزم البيت من
الحجاج
عناية واهتمام على مختلف الأ�صعدة .فهو �أ�صبح ي�ستقبل عد ًدا واف ًرا من ّ
والم�ؤمنين على مدار ال�سنة ،وبمختلف الموا�سم الروح ّية.
كما ن ُّظمت في الرع ّية حركة الأطفال «ميداد» التي تجتمع ّ
كل يوم �سبت
�سن
وت�ضم ال�شباب وال�صبايا من ّ
بعد الظهر ،وحركة �شبيبة الأب ب�شارة �أبو مراد ّ
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ن�ضجا.
وت�ضم الأعمار الأكثر ً
حي مار اليا�س ّ
الثالثة ع�شرة فما فوق .وحركة �شباب ّ
ي�ضم حوالي ع�شرين
دوري مع المجل�س
ّ
كما يجتمع الآباء ب�شكل ّ
الرعوي الذي ّ
�شخ�صا من مختلف م�شارب الرع ّية وعائالتها ،لالتفاق والتعاون على مختلف
ً
ن�شاطات الرع ّية وبرامجها واحتفاالتها.
ولقد ن ُّظمت �ساعة �سجود �أ�سبوع ّية للقربان المق ّد�س ،وحلقة تن�شئة م�سيح ّية
للكبار ،في الطابق الثاني من بيت الأب ب�شارة �أبو مراد ،وريا�ضات روح ّية مو�سم ّية
و�سهرات توبة .وري�ستاالت مو�سم ّية كما �أطلق  CDتراتيل جديدة للأب المك ّرم
ب�شارة �أبو مراد.
كما ا�ستقبلت رع ّية مار اليا�س ،ليلة عيد الج�سد الما�ضي ،غبطة �أبينا البطريرك
غريغوريو�س الثالث ّلحام الك ّل ّي الطوبى ،رافقه في الزيارة راعي الأبر�ش ّية المطران
ع�صام يوح ّنا دروي�ش الجزيل الوقار ،فزارا بيت الأب ب�شارة �أبو مراد وكان لهما
�شعبي حا�شد وجميل ترك �أث ًرا ط ّيبًا في نفو�س الم�ؤمنين .كما ا�ستقبلت
ا�ستقبال ّ
الرع ّية بمنا�سبة �سنة الرحمة الإله ّية الأب مجدي ع ّالوي الذي ق ّدم للرع ّية ملخّ ً�صا
عن بيوت الرحمة التي �أن�ش�أها وا�ستفا�ض في محا�ضرة حول تعاطي المخ ّدرات
الكارثي على ال�شبيبة و�سبل معالجته.
وت�أثيرها
ّ
كما نُظمت رحالت ترفيه ّية و�أخرى تقويّة لأبناء الرع ّية م ّما زاد الإلفة
ال�سنوي في ع ّدة منا�سبات ،م ّما وفّر للكني�سة
والتوا�صل فيما بينهم ،وكذلك الع�شاء
ّ
دخ ًال ال ب�أ�س به.
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كما وفّر دير مار اليا�س ّ
لكل من جمهور االبتداء ،والإكليريك ّية الكبرى
اال�ست�ضافة المنا�سبة لخلوات روح ّية� ،ألقى مواعظها الأب ن�ضال جبلي ،و�ساعده
في التنظيم الأب ح ّنا كنعان.
ثان ًيا ـ ـ من الناح ّية االنمائ ّية:
لقد �أ�ضيفت �إلى مجموعة �أيقونات كني�سة مار اليا�س �أيقونة للتج ّلي (بطول
وتم ت�صليح مك ّيف الكني�سة ،و�إن�شاء ح ّمامات
�ستة �أمتار وعر�ض � 140سنتيمت ًرا)ّ ،
وتم فر�ش القاعة الرعويّة بال�سجاد والكرا�سي
جديدة للقاعة الرعويّة ومطبخ جديدّ ،
كر�سي �أخرى جديدة لتناول الطعام في قاعة التعازي ،وبوابة
ّ
المنجدةّ ،
وتم �شراء مئة ّ
وتم
حديد للدير ،وا�ستحدث مكتب جديد من �ألمنيوم عند مدخل الدير
الرئي�سيّ ،
ّ
الغربي (بطول �س ّتة �أمتار وعر�ض �أربعة �أمتار)
تلبي�س الحائط قرب باب الكني�سة ّ
بالحجر و�إ�ضاءته لي�أخذ تمثال مار اليا�س مكانًا �أف�ضل و�أكثر ً
جمال ورونقًا ،كما
الرعوي
الن�ش في الكني�سة والبيت
ّتم االعتناء بكني�سة الق ّدي�سة تقال ،فت ّمت معالجة ّ
ّ
وتم تحديث ال�شبابيك والأبواب فيه ،كما ُدهنت الكني�سة بطالء جديد
ال�صغيرّ ،
ذاتي.
�ألب�سها ح ّلة جميلة .معظم تلك الأعمال ت ّمت بتمويل ّ
ثالثًا ـ ـ من الناحية االجتماع ّية:
الأبوان والرع ّية بعالقة ج ّيدة مع باقي الطوائف كهنة و�شعبًا ،ونتبادل فيما
بيننا االحتفالت الليتورج ّية بمختلف الأعياد والموا�سم الروح ّية .كما �أُنيط من
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دير مار اليا�س ـ ـ زحلة
جديد برئي�س دير مار اليا�س رئا�سة لجنة المدافن الواقعة خلف البلديّة ،وي�صار
بم�ساعدة المعن ّيين �إلى �إن�شاء قاعة رعويّة في المدافن تُقام فيها القدادي�س �سنويًّا.
وي�ضم حوالي �أربعين ً
رجل من
وم� ّؤخ ًرا ّتم ت�أ�سي�س مجل�س �إنماء حي مار اليا�س ّ
دوري .وي�شارك
مختلف العائالت والطوائف يجتمعون في �صالون الرع ّية ب�شكل ّ
الآباء في اجتماعات ون�شاطات هذا المجل�س.
راب ًعا ـ ـ �إ�ستمالكات جديدة:
الرعية لتو�ضع في خدمة دير مار اليا�س
ّتم وهب بيتين من بيوت ّ
�صية ،وهما بيت الآن�سة نهى
�صية ،وبالتالي �أ�صبحا وق ًفا
للرهبانية المخ ّل ّ
ّ
المخ ّل ّ
ال�سيد اليا�س عبداهلل زعتر .باركهما اهلل و�أغدق عليهما
توفيق �أبو غانم ،وبيت ّ
وافر نعمه وبركاته.
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دار ال�صداقة ـ ـ زحلة
جاءنا من مدير الدار الأب جورج �إ�سكندر ،ما يلي:
يقول جورج برنارد �شو« :دائ ًما ما يلوم النا�س الظروف ،ولك ّنني ال �أ�ؤمن
بالظروف ...الناجحون في هذه الدنيا هم �أنا�س ي�ستيقظون في ال�صباح ،ويبحثون
عن ظروف م�ؤاتية ،و�إذا لم يجدوها �صنعوها!»
لقد جهدنا في دار ال�صداقة مع ّ
كل �إ�شراقة �شم�س �أن نبحث عن ظروف
وفر�ص م�ؤاتية لتحديث وتطوير العمل في هذه الم� ّؤ�س�سة الرائدة ،فك ّنا نوفّق حينًا،
وغالبًا ما ك ّنا نحن من ي�صنع الفر�ص .ومن خالل الجهد الذي بذلناه ا�ستطعنا �أن
نحقّق هذه ال�سنة العديد من الم�شاريع المهمة التي نورد �أهمها:
 1ـ ـ في قرية ال�صداقة ـ ك�ساره
ــتمديد وتركيب �شبكة مياه جديدة لل�شرب تطال ّ
كل القرية بعد تركيب
فلترات في كل بيوت القرية بكلفة  5.000د�.أ.
ــحفر بئرين �أرتوازيين وتجهيزهما بالم�ضخّ ات والتمديدات وعنا�صر
المراقبة والأمان .بكلفة  18.000د�.أ.
ــت�أمين �شاحنة مر�سيد�س مع �صهريج �سعة  15.000ليتر لنقل المياه ،هبة
من ال�س ّيد مو�سى فريجي ،بكلفة  25.000د�.أ
ــت�أهيل مطابخ البيوت الأربعة (بالط ــ تمديدات الكهرباء ــ ال�صح ّية ــ الخزائن
خ�شب و�ألمينيوم) وتجهيز ّ
غ�سالة ،فرن غاز،Micro Wave ،
كل منها بب ّرادّ ،
ماكينة ك ّبة ،مكن�سة كهربائ ّية ،خ ّالط Seb ،بتكلفة  35.000د�.أ.
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دار ال�صداقة ـ ـ زحلة
Union Maronites

ــ تجهيز قاعة كمبيوتر ب�ستة ع�شر جهاز تقدمة من
 au Canadaبم�ساعدة ودعم �سيادة المطران �إبراهيم �إبراهيم ،بكلفة
 10.000د�.أ.
ــ تجهيز قاعة في روف البيت الرابع لل�س ّيدات المع ّنفات.
ــتجهيز ّ
كل بيت من بيوت الرعاية بمكتبة خا�صة متن ّوعة ت�شمل كتبًا
ومراجع بال ّلغة الإنجليزيّة (تقدمة من نادي  )Rotaryبالإ�ضافة الى توزيع
كم ّية من الكتب على المدار�س والم� ّؤ�س�سات االجتماع ّية والتربويّة.
ــ معالجة الن�ش وتغيير بالط ال�شرفات في روف البيتين  1و .3
ــ	طر�ش ودهان كامل البيوت الأربعة من الداخل والخارج ،و�صيانة
واجهات و�أبواب الألمنيوم.
ــ تجهيز  12غرفة لل�ضيافة (فر�شات� ،أغطية ،تلفزيونات� ،إنترنت).
أر�ضي من البيت الخام�س.
ــ تجهيز غرفة طعام وغرفة �سهرة �ضمن الطابق ال ّ
ــ تجهيز البيت ال�ساد�س (�أ�س ّرة ،فر�شات� ،صالون وبرادي.)...
ــ	بعد �أن قامت م� ّؤ�س�سة الر�ؤية العالم ّية بعزل البيت ال�سابع عن القرية ،من
حديدي ،وج ّهزته بقيمة  15.000د�.أ� ،أبرمت مع دار
خالل و�ضع �سياج
ّ
أولي يبد�أ من  2015/11/1وينتهي في 2016/6/30
ال�صداقة عقد �إيجار � ّ
�شهري بقيمة  2500د�.أ مع �إمكان ّية التجديد م�ستقب ًال
مقابل بدل �إيجار ّ
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دار ال�صداقة ـ ـ زحلة
No Lost

لم ّدة ثالث �سنوات .على �أن ينح�صر ن�شاطها فيه �ضمن م�شروع «
 »Generationالذي ي�شمل الن�شاطات النف�س ّية واالجتماع ّية والتربويّة
كافّة ،بهدف تنمية الطفولة ّ
المبكرة ،م ّما ين�سجم مع �أهداف دار ال�صداقة.
ــ	تق ّدمنا بطلب قر�ض من م�صرف لبنان تبلغ قيمته  225.000د�.أ بفائدة
مق�سطة على ع�شر �سنوات ،وذلك بهدف تركيب �أجهزة لتوليد
ّ % 1.07
الكهرباء على الطاقة ال�شم�س ّية من �أجل ت�صفير فاتورة الكهرباء في القرية.
مع العلم �أن قيمة الم�شروع لن تتجاوز  190000د�.أ.
 2ـ ـ في المدر�سة المهن ّية ـ الفرزل
ــتجهيز وفر�ش قاعة لال�ستقبال با�سم المك ّرم الأب ب�شارة �أبو مراد
�صي.
المخ ّل ّ
ــغر�س � 300شجرة زيتون وتو�صيل تمديدات المياه �إليها ،كي ي�صار �إلى
ريّها على النقطة.
ــ تمديد  System Cameraفي الم�صانع الإنتاج ّية.
الن�ش لأ�سطح الإدارة في البلوك ب .وطر�ش ودهان كامل المبنى.
ــ معالجة ّ
ــتجهيز المعهد بمكتبة ق ّيمة تحتوي على  20.000كتاب ،تتوزّع ما بين
المراجع اللغوية ،الثقاف ّية ،المهن ّية ،الفن ّية ،التاريخ ّية واالجتماع ّية.
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ــلقد ّتم �إعادة ت�أهيل وتق�سيم الطابق الأ ّول من البلوك  ،Aوتجهيز
الم�ستودع الأ ّول غربي البلوك  Bعلى نفقة م� ّؤ�س�سة الر�ؤية العالم ّية بكلفة
�إجمال ّية بلغت  42.500د�.أ .بالإ�ضافة �إلى ت�أهيل المالعب الخلف ّية بكلفة
 15.500د�.أ .وقد �أبرمنا عقد �إيجار مع الم� ّؤ�س�سة المذكورة لم ّدة خم�س
�سنوات ي�شمل الطابق المذكور والم�ستودع وموقف لل�س ّيارات لم ّدة
خم�س �سنوات ،بقيمة  57.000د�.أ� .سنويًّا.
نحن ممن ي�ؤمن ب�أنّنا �إذا لم نُخرِ ِج ّ
«الحظ» و«ال�صدفة» من قامو�س عملنا،
ّ
ف�سنظل مقتنعين �إلى الأبد ب�أنّ «النجاح» � ٍآت بال مجهود! �أ ّما الحقيقة فهي �أنّ الفر�صة
نحن من ي�صنعها ،والحظ لمن ي ّتكل عليه هو �ش ّماعة الف�شل! فلن�صنع الفر�صة
ون ّتكل على اهلل ،وهو بنا كفيل.
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متفرِّقات
�شهادة ماج�ستير� :أنهى الأب
مكاريو�س وهبي درو�سه في
جامعة الق ّدي�س بول�س الحبريّة في
الحق
�أوتاوا ونال الماج�ستير في ّ
القانوني� .ألف مبروك!
ّ

لب
�س ثوب االبتداء :في قدّا�س عيد الر ّب،
ال
�سبت � 6آب  ،2016في دير المخ ّل�ص� ،ألب�س
ال
رئي�س العا ّم الطلبة جورج �شعيا و�إيلي عطاهلل
و�
أ�سامة البدوان ثوب االبتداء ،وان�ضموا الى
ج
مهور دير ال�س ّيدة للبدء بالم�سيرة الرهبان ّية.
�ألف مبروك للإخوة الجدد.

�صي
المحترف المخ ّل ّ
�صي للإيقونة في �سنته الثانية� :إفتتح المحترف المخ ّل ّ
للإيقونة �سنته الدرا�س ّية الثانية في ال�ساد�س من ت�شرين الأول  2015لط ّالب ال�سنة الثانية،
وفي الثالث من ت�شرين الثاني لط ّالب ال�سنة الأولى.
من �أبرز ن�شاطات هذه ال�سنة ع ّدة محا�ضرات عن تاريخ والهوت الإيقونة وتعريف عن
�صي في دير الق ّدي�س يو�سف للآباء الي�سوع ّيين في بيروت وفي
دور المحترف المخ ّل ّ
�إكليريك ّية الق ّدي�سة ح ّنة في ال ّربوة ،كما في الإكليريك ّية المارون ّية ــ غزير ،بمنا�سبة يوم
تج ّمع الإكليريك ّيين.
المريمي الثاني في جامعة
�أ ّما الن�شاط الأبرز فهو م�شاركة الط ّالب في �أعمال الم�ؤتمر
ّ
�س ّيدة اللويزة تحت عنوان «مريم �أ ّم ومر ّبية» ،بح�ضور ح�شد من الف ّنانين من مختلف
�صي �أ�صدا ًء �إيجاب ّية وتم ّي ًزا
المدار�س الفن ّية ،وقد القت �أعمال ط ّالب المحترف المخ ّل ّ
الفتًا بين الم�شاركين.
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يوبيل � 25سنة كهنوت ولب�س ثوب االبتداء :في قدّا�س عيد
الم�ؤ�س�س ال�سعيد الذكر المطران �أفتيميو�س
ال�صيفي ،يوم ال�سبت  21ت�شرين الثاني
ّ
 ،2015وبح�ضور غبطة البطريرك غريغوريو�س الثالث ،وراعي �أبر�ش ّية �صيدا ودير
القمر المطران �إيلي ب�شارة حدّاد،
وجمع كبيرٍ من الكهنة والرهبان والراهبات
ٍ
والم�ؤمنين� ،إحتفل الآباء :جوزف واكيم ،عبدو رعد ،نبيل واكيم� ،أنطوان ديب،
ومكاريو�س هيدمو�س ،بالإ�ضافة الى الأب نعيم خليل الموجود في الواليات الم ّتحدة،
بيوبيل � 25سنة من الكهنوت ،وللمنا�سبة ق ّدم لهم الأب العا ّم البركات البابو ّية مع
التهنئة القلب ّية ،متمن ًيا لهم متابعة الم�سيرة ببركة اهلل .كما ّتم في المنا�سبة ذاتها لب�س ثوب
االبتداء للطلبة :بول ديمرجيان ،جوني جري�س ،جوزف الم�صري ،ري�شار فرعون،
فادي زعتري و�أنطوني �أبو رجيلي� .ألف مبروك للآباء الأج ّالء وللمبتدئين الجدد.

النذور الم�ؤ ّقتة للأخ هاني عرمان :بمنا�سبة عيد انتقال ال�س ّيدة العذراء في � ١٥آب
إلهي في دير ال�س ّيدة يعاونه الأبوان المدبّران نبيل
� ،٢٠١٦إحتفل الرئي�س العا ّم بالقدّا�س ال ّ
واكيم وجوزيف جبور .تخ ّلل القدّا�س �إبراز النذور الم�ؤ ّقتة للأخ هاني عرمان ،بح�ضور
عدد من الرهبان والراهبات وذوي الناذر الجديد وح�شد من الم�ؤمنين .واتخذ الأخ هاني
رب في ّ
كل مكان فوجدّتك
�شعا ًرا له من كلمات القدّي�س �أغ�سطينو�سُ :
«بحثت عنك يا ّ
في قلبي» .بعد القدّا�س والتهاني� ،أقيم ع�شاء للجميع في باحة الدير� .ألف مبروك.
النذور الم�ؤ ّبدة للأب �شربل را�شد :الخمي�س � ٢٢أيلول � ،٢٠١٦أثناء �صالة
الغروب� ،أبرز الأب �شربل را�شد النذور الم�ؤبّدة �أمام الرئي�س العا ّم ،بح�ضور ذويه
وبع�ض الكهنة والراهبات والإخوة والأ�صدقاء .تلى حفلة النذور تق ّبل التهاني وتناول
أخوي� .ألف مبروك.
ع�شاء � ّ
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�شهادة دكتوراه :نال الأب ميالد الجاوي�ش دكتوراه في
الهوت الكتاب المق ّد�س ،وذلك من ك ّل ّية ال ّالهوت في جامعة
لوفان الكاثوليك ّية ــ بلجيكا� .أ ّما عنوان الأطروحة فهو« :وظيفة
التالميذ ال�سرديّة في �إنجيل مرق�س ( 14ــ  )15و�إنجيل لوقا
( 22ــ  .)23تحليل مقا َرن».
"La fonction narrative des disciples dans Mc 14 - 15 et Lc 22 - 23.
"Analyse comparative

وتدر�س الأطروحة الطريقة الروائ ّية التي ق ّدم فيها مرق�س ولوقا التالمي َذ في رواية
الآالم� :أين ظهر التالميذ في الرواية و�أين اختفوا؟ �أين تك ّلموا و�أين �أعر�ضوا عن
الكالم؟ ماذا قالوا وماذا قال فيهم الراوي وي�سوع على ح ّد �سواء؟ ما هي الأ�ساليب
ال�سرديّة التي اعتمدها الراوي في تقديم �شخ�ص ّيتهم الجماع ّية كتالميذ و�شخ�ص ّياتهم
أخ�ص بطر�س ويهوذا)؟ �أين تم ّيز مرق�س عن لوقا ،وهذا عن ذاك ،في
ك�أفراد (بال ّ
تقديم التالميذ للقارئ؟ كيف تَظهر التَلمذة للقارئ في قلب محنة الآالم :ممكنة،
�صعبة ،م�ستحيلة؟ .ح�ضر المرافعة مم ّث ًال الأب العا ّم الأب �سليمان �أبو زيد �آتيًا من
روما� .ألف مبروك للأب ميالد.

�إطالق جوق « :»The Eternal Loveبدعم من كاهن رع ّية �أبلح الأب فادي
إلهي»
الفحل وبرعاية رئي�س البلديّة ال�س ّيد رفيق الدب�س ،انطلقت جوقة ّ
«الحب ال ّ
بقيادة العازفة �إليان الغاوي ومهند�س ال�صوت ال�س ّيد طوني �أبو زيدان� .ألف مبروك
للجوقة الجديدة.
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كتاب «الم�سيح ّية العرب ّية والم�شرق ّية :درا�س ٌة تاريخ ّية» للأب
الها�شمي
الملكي
�صي :بدعو ٍة من المعهد
�أغابيو�س �أبو �سعدى المخ ِّل ّ
ّ
ّ

للدرا�سات الدين ّية� ،أطلق الأب �أغابيو�س �أبو �سعدى كتابه «الم�سيح ّية العرب ّية
أرثوذك�سي في ع ّمان .ح�ض َر
والم�شرق ّية :درا�س ٌة تاريخ ّية» في قاعة النادي ال
ّ
الملكي الأمير الح�سن بن طالل ،الذي �أ�شاد
االحتفال �صاحب ال�سم ّو
ّ
ٍ
بكلمة له بدور الم�سيح ّيين في بناء الح�ضارة العرب ّية والإ�سالم ّية؛ ناهيك عن
ح�ضور �شخ�ص ّي ٍات دين ّي ٍة م�سيح ّية و�إ�سالم ّية ،و�سيا�س ّيين من وزراء وبرلمان ّيين
الفل�سطيني الأ�ستاذ �أيمن عودة
خ�ص ًي�صا من الداخل
ودبلوما�س ّيين ،وقد ح�ضر ّ
ّ
رئي�س القائمة العرب ّية الم�شتركة في الكني�ست .والجدير بالذكر �أنّ الكتاب نال
ذت الطبعة
اهتمام الباحثين والق ّراء في الأردن والأرا�ضي المق ّد�سة ،حيث نَ َف ْ
الأولى ب�أكملها ،بانتظار �صدور الطبعة الثانية قريبًا.
وفي� ،2016/6/٢أطلق الأب �أغابيو�س كتابه في م�سقط ر�أ�سه ،بيت �ساحور،
الفل�سطيني د� .إيهاب ب�سي�سو وح�شد من �أبناء
برعاية وح�ضور وزير الثقافة
ّ
المدينة .كما ه ّن�أ الرئي�س محمود ع ّبا�س الأب �أغابيو�س على كتابه الذي
اعتبره وثيق ًة تاريخ ّي ًة وطن ّي ًة بامتياز.
أق�سام
و�سبع وع�شرين �صفحة ،ويت�ألَّف من ثالثة � ٍ
يقع الكتاب في خم�سمائة ٍ
الم�سيحي من العن�صرة ح ّتى ظهور الإ�سالم في الجزيرة
رئي�س ّية )1( :الوجود
ّ
العرب ّية (من العام  30ــ610م)؛ ( )2الم�سيح ّيون في ّ
الديني
ظل الإ�سالم ّ
وال�سيا�سي (من العام  610ــ 1917م)؛ ( )3م�سيح ّيو ال�شرق في ِالحقبة
ّ
الحديثة والمعا�صرة (القرنان :الع�شرون/الحادي والع�شرون) .نُهنِّئ الأب
�أغابيو�س �أبو �سعدى على عطاءاته و�إلى المزيد.
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وف��ي��ات م��ن �أب��ن��اء الرهبان َّية

الأب �ألفون�س �ص ّباغ في ذمّة ال َّلـه

يوم االثنين  9ت�شرين الثاني � ،2015إنتقل الى
�صي،
رحمة اهلل الأر�شمندريت �ألفون�س �ص ّباغ المخ ّل ّ
في ريو دي جنارو البرازيل ،وهو في ال�ساد�سة
والت�سعين من عمره ،والتا�سعة وال�سبعين من نذوره
الرهبان ّية والثانية وال�سبعين من ر�سامته الكهنوت ّية.
و�أقيم له ج ّناز في الرع ّية المارون ّية في اليوم نف�سه،
ح�سب ما نقل راعي الأبر�ش ّية المطران جوزيف جبارة الى الأب العا ّم.
ّ
الرهباني الكبير:
ال�سجل
وندرج هنا �سيرة الأب �ألفون�س المد ّونة في
ّ
هو وديع بن نجيب ال�صباغ وحنينة لفلوفة من دير القمر .ولد فيها في � 2أيلول
االبتدائية عند راهبات
�سري العماد والتثبيت ،ابتد أ� بقبول درو�سه
ّ
وتقبل ّ
ّ ،1919
القدي�س يو�سف الظهور في دير القمرّ ،ثم �أتى به الأب غريغوريو�س الحايك الذي
ر�آه في الكني�سة ف ُعجب لنباهته فطلبه من �أ ّمه لكي ين�ضم �إلى رهبان دير المخ ّل�ص .ف�أتى
�صية في �أيلول  ،1931فدخل ّ
ال�صف ال�ساد�س ،وكان من النابهين،
المدر�سة المخ ّل ّ
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ودعي ا�سمه �ألفون�س .وبعد �أن � ّأتم ّ
ال�سيدة في � 7آب
ال�صف الثالث نزل الى دير ّ
 ،1935ولب�س ثوب االبتداء و�أبرز نذوره الب�سيطة في � 15آب  .1936وبعد رجوعه
ّ
الرهبانية ولق ّلة عدد ال�صفوف �أُهمل ّ
بال�صف الأول.
ال�صف الثاني ف�أُلحق
الى المدر�سة
ّ
وفي �صيف  1938ق ُّرر �إر�سالُه الى فرن�سا ،الى ك ّل ّية �ستر�سبورج ليتابع درو�سه ،فترك
بيروت في  26ت�شرين الأ ّول  ،1938وو�صل الى مر�سيليا في  2ت�شرين الثاني .1938
وبقي متاب ًعا درو�سه مع رفيقه الأب لو�سيان معلوف .ولم يفترقا يو ًما عن بع�ضهما.
المدر�سية :البكالوريا في الالهوت واللي�سان�س
ففي نف�س التواريخ قد نال �شهاداته
ّ
العربية� .إ ّال �أنّه عندما كانا في باري�س ق ّدم الأب
أذونية) في الالهوت والآداب ّ
(الم� ّ
الكال�سيكية فيكون ا�سم لقبه هو التاليLicence :
�ألفون�س على �آخر �شهادة في الآداب
ّ
 ،ès Lettre d'enseignementورجعا �سويّة الى لبنان .و�أخذ يع ّلم في المدر�سة
الأدب الفرن�سي وعلم الفلك وكان مدي ًرا للدرو�س وي�ساهم في تحرير الر�سالة
المدر�سية 1946ــ
الداخلية في بدء ال�سنة
�صية ،وقد ا�ستلم �إدارة المدر�سة
ّ
ّ
المخ ّل ّ
 ،1947ي�ساعده الأب فرن�سوا �أبو مخ ،فنجح تمام النجاح ،وبقي يع ّلم في المدر�سة
�صية �سنة  ،1947ف�سار بها �شو ًطا رفع عنها
الى �آخر  .1952ا�ستلم �إدارة الر�سالة المخ ّل ّ
العجز المالي ،وتركها في �أوا�سط  .1949ولك ّنه ا�ستلم بعد ذلك بقليل �إدارة المطبعة
المخل�صية ،ف�سار بها الى طريق النجاح ،وتركها في �أواخر ت�شرين الثاني  .1952وبقي
ّ
�صية في ال�سنتين  1950و .1951و� ّأ�س�س رابطة
ي�ساهم في �إدارة الر�سالة المخ ّل ّ
خريجي مدر�سة دير المخ ّل�ص ،منتَ َدبًا من قبل الرئي�س العام نقوال برخ�ش ،وعند �أ ّول
ّ
م�ؤتمر عا ّم ُعمل لهذه الرابطة في �أوا�سط �شهر �آب  ،1952انتُخب بالأكثريّة ال�ساحقة
البديهية
الطبيعية
رئي�سا لهذه الرابطة .ويمتاز هذا الأب ب�إدارته الوا�ضحة وفطنته
ً
ّ
ّ
لرهبانيته وتفانيه في خدمتها ،فقد �أوجد في الر�سالة المخ ّل�صية باب
و�إخال�صه
ّ
المالي الذي ت�سير به الر�سالة ب�سبب ق ّلة دفع
الإعالنات م ّما ي�س ّد جز ًءا كبي ًرا من العجز ّ
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روحية لل�شعب في بعلبك و�صور
الم�شتركين .وهو جريء المنطق .وقد قام بريا�ضات ّ
مو�سيقي ف ّنان ويبرع
أبر�شية �صيدا .كما �أنّه بالوقت نف�سه
ويبرود والقرى المجاورة في � ّ
ّ
الغربية وبعك�سها .وفي
بت�أليف �أو بنقل المقطوعات من النوطة
البيزنطية الى النوطة ّ
ّ
رئي�سا لدير المخ ّل�ص فقام بوظيفته ّ
بكل تفان ون�شاط .وفي
تعيينات �أيلول ُ 1955ع ّين ً
وج ّد َدت له رئا�سة الدير .ف�سعى ما �أمكنه
مجمع �أيلول  1956انتُخب مدبّ ًرا راب ًعا ُ
لتح�صيل تعوي�ضات للدير بعد زلزال �آذار  .1956وفي �أوائل ت�شرين الثاني ،1957
ركب الطائرة قا�ص ًدا البرازيل لزيارة �أ ّمه و�إخوته .وفي  10ت�شرين الثاني � 1957صار
مدبّ ًرا ثالثًا بتعيين الأب مكاريو�س ق ّلومة مدبّ ًرا راب ًعا .وبقي في «ريّو دي جينيرو»
رعية ونائب مطران .ولمـّا زار غبطة البطريرك مك�سيمو�س الخام�س حكيم
كاهن ّ
البرازيل �سنة  ،1970رقّاه الى رتبة �أر�شمندريت .ول ّما توفّي نائب المطران اليا�س
تعين الأب �ألفون�س مكانه .وانتقل من الريّو الى �سان باولو� .سنة � 1970ساهم
كويترّ ،
العربية في ك ّل ّية الآداب في الريّو دي جينيرو حيث بقي يع ّلم ما ّدة
ب�إدخال تعليم اللغة ّ
الأديان حوالي ثالثين �سنة .كان يزور الوطن والدير الأ ّم من وقت الى �آخر ،وير�سل
الكن�سية لإقليم
إمكانياته� .سنة ُ 1975ع ّين قا�ضيًا في المحكمة
ّ
له الم�ساعدات بح�سب � ّ
رعية
�سان باولو .و�أثناء التعليم و�ضع قامو�سين برتغالي ــ عربي وعربي برتغالي .خدم ّ
�سيدة الفردو�س �سان باولو ثالث ّمرات ولفترات لم تتجاوز ال�سنتين� .أ ّما الخدمة
ّ
رعية الق ّدي�س با�سيليو�س في ريّو دي جينيرو ،حيث بقي
الأكبر والأطول فكانت في ّ
جراحية في رجليه والماء الزرقاء لعينيه� .سنة
عمليات
ّ
الى �آخر حياته� .أُجريت له ع ّدة ّ
 2013زاره الأب العا ّم جان فرج ،فكان ،بح�سب قول الأب �ألفون�س� ،أ ّول رئي�س عا ّم
يزوره في البرازيل منذ � 55سنة ،و�أجرى معه حديثًا م�ص ّو ًرا ُحفظ في �أر�شيف
الرهبانية .توفّي في  9ت�شرين الثاني  ،2015و�أُجريَت مرا�سم الج ّناز في الكني�سة
ّ
المارونية في الريّو.
ّ
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من م�ؤلّفاته:
 1ــ �سيدة الت ّلة ودير القمر ،المطبعة المخ ّل�ص ّية.1951 ،
 2ــ تاريخ المطبعة المخ ّل�ص ّية.1956 ،
 3ــ O Arabe Sem Mestre Sao Paulo, 1956.
 4ــ ال�شرق وال�شرق ّيون في نظر را�سين ،المطبعة المخ ّل�ص ّية.
 5ــ �أثر البيئة في الأدب العربي الذي كتب في البرازيل.
 6ــ .Apports Libanais au Génie Lamartinien, Imp. St. Sauveur
 7ــ دير القمر ما بين �سنتي  1840ــ ،1860المطبعة المخ ّل�ص ّية.
 8ــ بيان عن كتب المطبعة المخ ّل�ص ّية ،المطبعة المخ ّل�ص ّية.1963 ،
 9ــ معجم
عربي ،مكتبة لبنان نا�شرون ،الطبعة الثانية ،2008 ،لبنان.
برتغالي ـ ّ
ّ
عربي ـ
برتغالي ،دار الم�أذنة ،2011 ،البرازيل.
ّ
 10ــ قامو�س ّ
>

ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـداً! الم�سيح قام

الأب جان جدع في الأخدار ال�سماو ّية

في ال�ساد�س من �شهر �آيار  ،2016في دير
الق ّدي�س با�سيليو�س في ميثون� ،إنتقل الى رحمة اهلل
�صي ،متز ّو ًدا بالأ�سرار
الأر�شمندريت جان جدع المخ ّل ّ
الإله ّية على يد الأب الري تومينيللي .وهو في الرابعة
والت�سعين من عمره ،وال�سابعة وال�سبعين من نذوره
الرهبان ّية والثانية وال�سبعين من ر�سامته الكهنوت ّية .وقد
إقليمي الأب
بعث الأب العا ّم بر�سالة الى الرئي�س ال ّ
�أنطوان رزق لتُقر أ� �أثناء الج ّناز ،نوردها كما هي:
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>

علي نب�أ وفاة �أخينا الأر�شمندريت يوح ّنا جدع ،عميد رهباننا ،وانتقاله �إلى
ع ّز ّ
ال�سماوي ،بعد عمر مديد ،جاوزت �سنواته الرابعة والت�سعين ،ق�ضاه في
بيت الآب
ّ
بكل ا�ستقامة و�إخال�ص ٍ
خدمته تعالى وخدمة كني�سته ورهبان ّيته ّ
وتفان.
أحب �أن يزور دير المخلِّ�ص في
ولربّما ا�ست�شعر انتقاله القريب �إلى جوار ربّه ،ف� ّ
ال�صيف المن�صرم ،ليلتقي فيه �إخوته الرهبان ،ويتذ ّكر �أيّام �صباه و�شبابه ،حيث تربّى على القيم
الروح ّية والرهبان ّية ونهل من معين العلم والثقافة ،لتكون هذه الزيارة له بمثابة وداع للدير ا أل ّم
للرهبان ّية الذي فيه نذر نذوره الرهبان ّية ونال �س ّر الكهنوت المقدّ�س ،وفيه ع ّلم وعمل.
لين�ضم �إلى �إخوته
لقد �سقط الأب جدع كالثمرة اليانعة عن �شجرة الأ ّم الرهبان ّيةّ ،
الرهبان الذين �سبقوه ،ويو ّدع في تراب �إكليريك ّية مار با�سيليو�س في مثون ،التي كان له
الف�ضل الكبير في ت�أ�سي�سها وبنائها؛ وهو �أ ّول من ا�ستلم �إدارتها وع ّلم الأفواج الأولى
من ط ّالبها .وقد �أح�سن ّ
بكل ما قام به ،نظ ًرا لما يتم ّتع به من مح ّبة للأ ّم الرهبان ّية ومن
رهباني ٍ
عال ومن معرفة وفهم وح�سن �إدارة.
التزام
ّ
وكما نجح في الإكليريك ّية ،نجح �أي�ضً ا في خدمته في �أبر�ش ّية نيوتن كنائب عا ّم
وكمدبّر للأبر�ش ّية ،بعد وفاة راعيها ،وفي �سائر خدماته الروح ّية� ،إلى حين تقاعده عن
الخدمة ،ولي�س عن القيام بما تمليه حياته الرهبان ّية من موجبات ومن واجب ال�صالة
أحب �أن يُنهيها في
ومن �إخال�ص لأ ّمه الرهبان ّية ح ّتى �آخر ن�سمة في حياته ،وقد �أراد و� ّ
ال�سماوي.
الرهباني الذي � ّأ�س�سه� ،إلى جانب �إخوته ،لينطلق منه �إلى بيت الآب
البيت
ّ
ّ
�أتق ّدم ب�أح ّر التعازي القلب ّية منكم �أبت الحبيب �أنطوان رزق ،ومن رئي�س الدير
خا�ص من رفيق
قد�س الأب فار�س خليفات والآباء الأح ّباء ،كما �أتق ّدم بالتعازي ب�شكل ّ
دربه �سيادة المطران جان عادل �إيل ّيا الموقر ،ومن �سيادة راعي الأبر�ش ّية المطران
نقوالو�س �سمرا الموقر ،ومن ذويه و�أ�صدقائه.
ع ّو�ض اهلل على الأ ّم الرهبان ّية بدعوات ق ّدي�سة.
77

تعزية غبطة البطريرك بالمرحوم الأب جان جدع
دم�شق في 2016/5/9
بروتوكول 2016/257د
�سيادة الأر�شمندريت �أنطوان ديب
رئي�س عام الرهبنة البا�سيل َّية المخ ّل�ص َّية

تح َّية قلب َّية مع المح ّبة والبركة والدعاء

أكتب
�صيُ � .
لقد انتقل �إلى �أفراح ال�سماء الأب الحبيب جان جدع الراهب المخلِّ ّ
إنجيلي.
كلم َة التعزية في يوم عيد �شفيعه الق ّدي�س يوح ّنا الحبيب ال ّ
�أق ِّدم تعزيتي القلب َّية �إلى رهبان َّيتي الحبيبة ب�شخ�صكم العزيز� .إنَّها تعزية �شخ�ص َّية
الرهباني ال�سامي� .أجل
حميمة ،تعزية تلميذ ،وابن ،وراهب ،بوفاة معلِّمه ،و�أبيه ،ومثاله
ِّ
�أذكر ّ
الع�صامي وال َّراهب ،ال َّراهب من �صميم نف�سه ،وروحه،
بكل فخار هذا ال َّرجل
ِّ
وج�سمهِّ ،
وكل م�شاعره� .أذكر درو�سه في َّاللهوت ،حيث كان الكتاب بال ُّلغة َّاللتين َّية،
وكان �أبونا جان ي�شرح لنا الدرو�س بال ُّلغة الفرن�س َّية .ونحن ك َّنا نراجع درو�سنا في
الكتاب َّاللتيني ...ونق ِّدم االمتحانات بالفرن�س َّية.
كانت �أيَّا ًما جميلة تربَّينا فيها على يد هذا المعلم والأب وال َّراهب وعلى يد
�أمثاله من �آبائنا ال َّ
أجلء رحمهم اهلل جمي ًعا .وفي الواقع هذا �آخر �أ�ساتذتي الذين ع َّلمونا
في المدر�سة الكبرى.
رهباني تربَّى
أحببت �أن �أعطي هذه ال�شهادة الروحان َّية الرهبان َّية ال�صادرة من قلب
� ُ
ِّ
على �أيدي رهبان ق ِّدي�سين علماء �أتقياء ،غيارى على تربية �أبنائهم ال ُّرهبان .و�أقول مع
المثل الم�أثور« :ه�ؤالء هم �آبائي! وافوني بمثلهم!»
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 ولأهل الراحل الغالي الجليل، ولإخوتي ال ُّرهبان،لكم �أبتي العا ّم تعزيتي القلب َّية
 الذين لن ينالوا، ولتكن نف�سه مع رهط ال ُّرهبان الق ِّدي�سين. والمهجر،في م�صر ولبنان
.الرهباني
 والكمال، ولك َّنهم �أمثلتنا في الحياة الرهبان َّية.نعمة التطويب والتقدي�س
ّ
.ع َّو�ض المخلِّ�ص على الرهبان َّية بدعوات رهبان َّية مق ّد�سة
. وفي �صلواتي، ومعلِّمي الأب جان جدع في اللِّيتورج َّيا الإله َّية،ذكرت �أبي
ُ
.ن�صلي لكي تكون نف�سه مع الق ّدي�سين
ِّ  ومع الكني�سة.و�س�أكون مع م�شيِّعيه في ميثون
!وليكن ذكره م ؤ�بَّد
مع مح َّبتي وبَ َر َكتي
 غريغوريو�س الثَّالث+
بطريرك �أنطاكية و�سائر الم�شرق والإ�سكندريَّة
و�أور�شليم
لل ُّروم الملكيِّين الكاثوليك
Homily and Eulogy for Fr. John Jadaa
May 10-11/2016
Bishop Nicholas Samra
In the weeks past we observed Holy and Good Friday – the day
commemorating the death of Jesus Christ, our God and Savior. This
appears to be the only instance in history when large groups of people
undertake to commemorate the death of anyone. Most cultures and
people commemorate the birthdays of great national heroes, for instance
our American presidents George Washington and Abraham Lincoln, but
it is only in the case of Christ that we observe the day of death – Holy
Friday and we even call it Good Friday.
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We Christian also do the same when we remember the martyrs and
saints; generally we commemorate not the date of their birth but the day
on which they died. For instance on April 23 we celebrate the feast of the
great martyr George. The 23rd of April was not the day on which St.
George was born but the date on which he died.
A non-Christian would find this custom very strange but not for us
who believe in Jesus Christ. For the Christian the day on which a person
dies is his true birthday. It is the day on which he is born into a new life
– an eternal life prepared for him by God. When a person dies he really
begins to live. This is our faith. This is what fills us with hope. That is
why the early Christians wore white instead of black at funerals – to
express their joy that, by death the deceased was born into a new life. We
maintain the wearing of white at funerals during the season of the
resurrection but after it we don red vestments which express the human
loss and yet not total black of despair. Red has a bit of sorrow in it but is
still bright symbolizing life.
Today we are not commemorating the death of our beloved Father
John. Today we observe the day of his birth – his birth into a life where
there is no pain, no sorrow, no sickness, no death – a life where he shall
see God face to face, an event he has been expecting for 94 years and
waiting for most recently in conversations I’ve had with him. He
wondered again and again why he was living so long – I reminded him to
be patient with God, and he would smile.
Today we do not mourn the passing of our brother Fr. John. Today
we rejoice at his birth – his birth into everlasting life. Today we are not
lamenting the loss of a person who was known and loved by many and by
some others not fully appreciated.
Permit me to speak a bit about his life.
Fr. John was born in Tanta, Egypt on January 21, 1922. He had a
priest brother Fr. Paul Jadaa who was a priest of the Melkite Patriarchal
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clergy in Alexandria, Egypt who served the Church until his death in
1997.
John entered Holy Savior Monastery in Joun Lebanon at age 17 in
1939, studied secondary education at the Basilian Salvatorian Motherhouse
and completed his theological education at St. Joseph University in Beirut
where he received his licentiate in theology in 1947 and was ordained a
priest. From 1947 until 1953 he was a professor of theology at the
monastery seminary. In 1953 he was chosen to be among the founders of
this august house of St. Basil Seminary and served as first rector and
filled three terms as such until 1963. He filled in briefly at a few churches
having residence at the seminary in this newer building which he was
responsible for building. Among the students he was known as JJ, and
many years late I learned that when in the seminary monastery he was
called GG, the French pronunciation of the American J. But to his face he
was Fr. Rector, somewhat stern but also knew when to laugh.
50 years ago when the Melkite Exarchate was formed, our first
Bishop Justin Najmy appointed Fr. John Syncellus and Pro-Exarch of the
new exarchate. He provided great assistance to the new bishop, made all
the plans for his consecration in the Boston Archdiocesan Cathedral of
Holy Cross, and was instrumental with the help of Cardinal Richard
Cushing to purchase the Episcopal residence and offices on Dartmouth
Street in West Newton. Cardinal Cushing had also provided great
financial assistance to this institution and to our Annunciation Cathedral
in West Roxbury. In just over two years he had to make all the plans for
the funeral and burial of Bishop Justin, whose term was short-lived. Upon
the death of Bishop Justin, Fr. John became the Administrator of the
exarchate and was granted the title of Archimandrite by Patriarch
Maximos V, a title and honor he rejected and refused to use, in fact
strongly refused as found in another archival letter written by him.
Soon after the enthronement of the new bishop, Archbishop Joseph
Tawil in 1970 he submitted his resignation as Chancellor, Treasurer and
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Secretary of the Exarchate and the editor of the Byzantine Catholic
Bulletin series on May 12, 1970 to the Archbishop while he was in
Paterson, NJ. Two days prior I had been ordained a priest by Archbishop
Joseph. I located the Archbishop’s response in our archives; he expressed
sadness, praised him for his stature and intelligence stating he had hope
Fr. John would remain in his position.
With the permission of his General Superior he became a chaplain
in 1970 to the Veterans Administration Hospital in Alexandria, LA. He
remained in this position until the early 1980’s when he retired and
purchased a home in Crystal River, FL which he named the Salvatorian
Center. There he enjoyed his retired years with his garden and small row
boat while living almost a hermit life weekdays in prayer and study. On
weekends and feasts he helped out in many Latin parishes, celebrating
liturgies and hearing confessions; weekdays he had his private daily
Liturgy in his home chapel.
A very interesting fact I learned about him from conversation with
him when I was appointed to be a member of the Orthodox-Catholic
Bishops Dialogue, was his role in the formation of this important body. He
called me to congratulate me for being named to this dialogue group and
shared with me that he was part of the original Catholic members on this
dialogue in its formation stage. After Vatican II the Catholic Bishops’
Conference and the Orthodox SCOBA – Standing Committee of Canonical
Orthodox Bishops in the USA made preliminary plans for an OrthodoxCatholic Dialogue Commission. Bishop Flanagan of the Worcester Diocese
was appointed by the Catholic Conference to chair the Catholic side and
he in turn appointed 10 theologians, one of whom was Fr. John Jadaa. The
first meeting was held September 9, 1965. Fr. John remained on this
commission for a number of years. This Dialogue preceded the International
Dialogue and is still active today having produced many joint ecumenical
documents. In fact our next gathering is May 22-24, 2016 at the Orthodox
Faith and Heritage Center in New Hampshire.
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Fr. John was noted for being straight forward, sometime a bit strict
as rector of this house, but that’s for another time to speak about. He had
a strong faith and took his mission and work very seriously as you can
note from what I have already said. Let me share a few more items which
I think are necessary to be said but spoken here but not in writing.
On May 5, 1989 at 6:00 AM (Eastern time zone) the Vatican
announced that I was named auxiliary bishop. I was informed in advance
to give my affirmative reply to the pope. At 6:05 AM I received a call –
Fr. John Jadaa. He offered his congratulations and then put into writing in
a congratulatory card what he spoke to me on the phone. This is the only
congratulatory card I saved form that time.
I read from the card he wrote to me:
July 1, 1989
Dear Bishop Nicholas,
It was with a sincere feeling of spiritual satisfaction that I learned
of your election to the episcopacy. I congratulated you at once.
To me personally, your election represents the crowning of the
mission for which the Holy See had sent me to the United States 36 years
ago: to prepare the way for the establishment of a native clergy among
the American-born Melkites. With your consecration, I can say: My
mission is now accomplished.
Regretfully and for impelling personal reasons, I beg your
indulgence for my absence at the ceremony of your consecration. There
is always a spiritual way of presence, I will honor it. You will be in my
prayers on that day and in the remaining days of my life. May the Lord
guide you to seek only his will and glory in every endeavor.
Fr. John Jadaa.
After my resignation as auxiliary bishop was accepted by Pope
Saint John Paul II on January 11, 2005, I received another phone call
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from Fr. John: “I agree with you concerning your resignation not 100 %
but %1000; no further discussion.” Yes, he could be very blunt in his
honesty and belief. On June 15, 2011 I was named Eparchial Bishop by
Pope Benedict XVI upon the election of the Melkite Synod. Yes, Fr. John
called again. I share with you his words: “Bishop Nicholas, the comedy
is now over, and with the prophet Symeon I can now say: ‘Now let your
servant depart in peace.’”
I passed on to Fr. John, many of my writings, my books and
speeches at conferences and he always had time to send me his critique
of which I am very grateful. I conclude by repeating we are not lamenting
the loss of a person who was known and loved by many. Today we rejoice
at his birth – the birth into a life where, we pray, he will hear from the
very lips of the Lord, the words, “Come, O blessed of my Father, inherit
the kingdom prepared for you from the foundation of the world.”
Everlasting be your memory, O our brother, Father John, who are
worthy of blessedness and eternal memory.
Memory eternal. Memory eternal. Memory eternal.

>

ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـداً! الم�سيح قام
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وفيات من �أقارب الرهبان المخ ِّل�ص ِّيين

1

ال�سبت  12كانون الأ ّول  ،2015توفّي حبيب ح ّداد ،والد الأب ميخائيل ح ّداد،
عن عمر � 64سنة ،و�أقيم له ج ّناز حافل الأحد  13كانون الأ ّول  ،2015في كني�سة
مار �أ�سيا ــ كفرفو (ق�ضاء زغرتا)� ،شارك فيه قد�س الأب العا ّم والأب المدبّر نبيل
واكيم مع لفيف من الكهنة والرهبان .ليكن ذكره م�ؤبّ ًدا.
ال�سبت  23كانون الثاني  ،2016توفيت �أال�سكا هيكل �سعد ،والدة الأب انطوان
�سعد ،عن عمر � ٨٣سنة .و�أقيم لها ج ّناز حافل الأحد  24كانون الثاني ،في كني�سة
�سيدة النياح في الفرزل .ليكن ذكرها م�ؤبّ ًدا.

3

الجمعة � 20أيّار  ،2016توفّي �سليم الح ّداد ،والد الأب �إبراهيم الح ّداد ،و�أقيم له
الحي في علما ال�شعب،
ج ّناز حافل الإثنين � 23أيّار  ،2016في كني�سة مار اليا�س ّ
�شارك فيه قد�س النائب العا ّم الأب المدبّر عبدو رعد مم ّث ًال الرئي�س العام ،والأب
المدبّر نبيل واكيم مع لفيف من الكهنة والرهبان .ليكن ذكره م�ؤبّ ًدا.
الجمعة � 5آب  ،2016توفيت مارغريت ميت�شيل ،والدة الأب يوجين ميت�شيل،
عن عمر � 78سنة .و�أقيم لها ج ّناز يوم الثالثاء � 9آب ،ال�ساعة  11قبل الظهر ،في
كني�سة الق ّدي�س يو�سف �أكرن ــ �أوهايو .ليكن ذكرها م�ؤبّ ًدا.

2

4
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5

6

الإثنين � 5أيلول  ،2016توفيت فريدة داغر� ،شقيقة الأب �سامي داغر .و�أقيم لها
ج ّناز حافل ال�سبت � 10أيلول في الجميل ّية ،تر�أّ�سه الأب المدبّر نبيل واكيم مم ّث ًال
الرئي�س العا ّم و�شارك فيه جمهور من الآباء المخ ّل�ص ّيين والأبر�ش ّيين .ليكن ذكرها
م�ؤبّ ًدا.
الجمعة � 23أيلول  ،2016توفّي ميخائيل حنّا وهبي (�أبو حنين) ،والد الأب
مكاريو�س وهبي ،و�أقيم له ج ّناز حافل ال�سبت � 24أيلول  ،2016في كني�سة
الق�صاع (دم�شق) ،تر�أّ�سه قد�س الأب العا ّم و�شارك فيه كهنة
الق ّدي�س كيرلّ�س في ّ
الرع ّية ولفيف من الكهنة والرهبانّ .ثم ت ّمت مرا�سم الدفن في معلوال م�سقط
ر�أ�سه .ليكن ذكره م ؤ�بّ ًدا.
رب عبيدك في بلدة الأحياء ✟
✟ �أرِح يا ّ
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