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كلمة الرئي�س العاّم

تعال اتبعني... 

فترث الحياة الأبدّية

الم�سيح  يتوّجه  الفريدة  الّدعوة  بهذه 

هي  لنا  الم�سيح  دعوة  باهلل.  واالتّحاد  الحقيقة  اإلى  المتعّط�ش  االإن�سان  قلب  اإلى 

دعوة �ساملة اإلى اتّباعه وال�سير وراءه.

وال عجب في ذلك، في�سوع هو الطريق االأكيد الذي يجعلنا نّتحد باهلل، 

والوا�سطة التي بها نلج الحياة االأبديّة، ونجد ال�سعادة الحّقة.

اأولى  مرحلة  ففي  متعّددة.  مراحل  في  تتحّقق  ي�سوع  اتّباع  اإلى  والدعوة 

اتّباع  لهم  ليت�سّنى  �سيء  كّل  عن  التخّلي  اإلى  مدعّوين  كانوا  الر�سل  اأّن  نجد 

بالّن�سبة لهم هو ا�سطحاب  الّدعوة  الجوهرّي في هذه  الجديد. وال�سيء  المعّلم 

ي�سوع والمكوث معه وم�ساركته حياته. وفي مرحلة ثانية كان عليهم اأن يكونوا 

د ال�سيقات واالآالم. وهذا ما ي�سّدد عليه 
ّ
م�ستعّدين لحمل ال�سليب كّل يوم وتكب

الأر�شمندريت اأنطوان ديب ب.م.
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ا  اأي�سً الم�سيح  تاألّم  فقد  ُدعيتم،  »لهذا  بقوله:  االأولى  ر�سالته  في  بطر�ش  القّدي�ش 

من اأجلكم وترك لكم مثااًل لتقتفوا اآثاره.« )1بط 2: 21(. والهدف من هذا كّله، 

هو اأن يتابع الر�سل دعوتهم بالرغم من �سعوبتها، ليت�سّنى لهم اال�ستراك في مجد 

قيامة الم�سيح كمرحلة اأخيرة.

ي�شوع م�شدر الّدعوة

الجديد  هو  »اإتبعني«،  ي�سوع:  عبارة  في  االأولى،  للوهلة  يده�سنا،  ما  اإّن 

اليهوديّة  التقاليد  عن  جذريًّا  اختالًفا  يختلف  اال�ستعمال  هذا  فاإّن  تحمله.  الذي 

المتعارف عليها في ذلك الوقت. فكانت العادة الجارية اآنذاك اأن يتقّدم المر�سح 

من تلقاء نف�سه ليتتّلمذ على اأيدي المعّلمين الكبار. اأّما طريقة ي�سوع فهي مغايرة 

باهر  ب�سلطان  يتكّلم  اإنّه  ي�ساء.  من  اإليه  ويدعو  المبادرة  ياأخذ  الذي  فهو  تماًما: 

ي�سوع  اختار  عندما  خا�ّش  بنوع  تجّلت  القدرة  هذه  القلوب.  ت�سحر  وبقدرة 

م�سّف الر�سل واأقامهم لكي يعاونوه في الب�سارة. 

لكّن هذا النداء »اإتبعني« لي�ش اإاّل بداية الم�سيرة، يو�سحها ي�سوع من خالل 

مرق�ش  القّدي�ش  ح�سب  الدعوة،  لهذه  انتباهنا  ي�سترعي  ما  اإّن  واأعماله.  تعاليمه 

معه،  المتكّلم  ال�سخ�ش  الى  بعمق  ينظر  اإنّه  ي�سوع.  نظرات   ،)20��  16  :1 )مر 

ة كبيرة: قبل اأن يدعو �سمعان واأندراو�ش 
ّ
يقترب منه وي�سعر به، وهذا دليل محب

وبعد  وعملهم،  �سغلهم  ويتاأّمل  لينظر  هنيهة  ي�سوع  يتوّقف  ويوحّنا،  ويعقوب 

ذلك يدعوهم اإلى ال�ّسير وراءه.

، يروي 
ّ
ة. ففي لقائه مع ال�ساّب الغني

ّ
اإّن نظرات ي�سوع هي نظرات خال�سي

ه. وبعد ذلك نرى اأّن الر�سل تركوا كّل �سيء 
ّ
، اأّن ي�سوع نظر اإليه واأحب

ّ
لنا االإنجيلي

اأعماقهم وحّولت مجرى  وتبعوه. هذا كّله تحّقق الأّن نظرات ي�سوع نفذت الى 

حياتهم: كانوا �سيادي �سمك فاأ�سبحوا ر�سل الب�سارة ال�ّسارة.
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الى  ويدعونا  الخاّلبة،  بنظراته  مّنا  واحٍد  كّل  اأمام  ي�سوع  يتوّقف  واليوم 

في  ور�سالتها  تها 
ّ
وروحاني تنا 

ّ
رهباني خالل  من  ة 

ّ
الخال�سي ر�سالته  في  الم�ساركة 

الدعوة  حياة  طبيعة  تفتر�سها  واإلزامات  �سروط  �سمن  العالم،  وفي  الكني�سة 

والر�سالة.

�شروط الّدعوة

الذهول،  الدعوة، يعتريه  المقّد�ش فيما يخ�ّش  اإّن من يقراأ ن�ّش االإنجيل 

. اإّن التالميذ االأّولين، 
ّ
د التاّم ك�سرط اأ�سا�سي

ّ
الأّن الم�سيح يفر�ش على اأتباعه التجر

 ،
ّ
الحقيقي فالمدعّو  وتبعوه.  �سيء  كّل  فتركوا  طلبه،  وا 

ّ
ولب ي�سوع  رغبة  فهموا 

)لو  راأ�سه  اإليه  يُ�سند  لم يجد مو�سًعا  تاٍمّ حّتى ولو  ٍد 
ّ
بتجر ا  اأي�سً يعي�ش  اأن  يجب 

ة، غير مهتّم بماذا ياأكل اأو 
ّ
9: 58(. فهو يعي�ش بثقة تاّمة مّتكاًل على العناية االإلهي

ماذا يلب�ش.

يتقا�سموا  اأن  اتّباعه  الذين يوّدون  اإ�سافة الى ذلك كّله، ي�سوع يطلب من 

ته: »اإّن 
ّ
ة، بعد اعتراف بطر�ش باألوهي

ّ
ح ي�سوع عالني

ّ
. لقد �سر

ّ
ا م�سيره الحياتي اأي�سً

ابن االن�سان يجب عليه اأن يعاني اآالًما �سديدة واأن يرذله ال�سيوخ وعظماء الكهنة 

والكتبة، واأن يُقتل، واأن يقوم بعد ثالثة اأيّام« )لو 9: 22(. بعد هذا االإعالن، يُعلن 

ي�سوع: »من اأراد اأن يتبعني فليكفر بنف�سه ويحمل �سليبه ويتبعني« )لو 9: 23(. 

ا لل�سير على  اإّن من اأراد اأن يتبع ي�سوع عليه اأن يحّقق رغبته، اأي اأن يكون م�ستعدًّ

د عن كّل 
ّ
طريق ال�سليب واال�ست�سهاد في �سبيله. نعم. اإنّه يترك كّل �سيء ويتجر

�سيء ليربح �سخ�ش ي�سوع الم�سيح.

معنى وغاية اّتباع ي�شوع

اأّواًل: لكي يكونوا معه.
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ثانيًا: لكي ير�سلهم للب�سارة.

 في الّتركيز على العالقة بين 
ّ
في مرق�ش )3: 13 �� 14(، ينفرد االإنجيلي

التلميذ والمعّلم. فاإّن حاجة التلميذ اأّواًل لي�ست الكرازة والتعليم، بل اأن يبقى مع 

ة معه، 
ّ
ي�سوع، واأن يُ�سغي الى كالمه ويتاأّمل به، واأن يحافظ على هذه العالقة الحي

ثّم في مرحلة ثانية، تاأتي الر�سالة والكرازة.

فهم  علينا  تعاليمه  وفي  حياته  في  والتاأّمل  ي�سوع  مع  المكوث  بعد  فقط 

الغاية  عينيه  ن�سب  ي�سع  من  اإّن  اأجلها.  من  واال�ست�سهاد  بها  وااللتزام  ر�سالته 

باأكملها.  اإلزامات دعوته  اأن يعي�ش  اأجلها، ي�سهل عليه فيما بعد  �ش من 
ّ
التي تكر

قلقة  ة 
ّ
اليومي ت�سبح حياتنا  الغاية  نتنا�سى هذه  اأي عندما  ا،  اأي�سً والعك�ش �سحيح 

ا. ولذلك ُكثُر هم الذين يتراجعون ويرتّدون الى الوراء. و�سعبة جدًّ

اهلل،  لم�سيئة  المطلق  اال�ست�سالم  في  تكمن  �سة 
ّ
المكر فالحياة  هذا،  وعلى 

. وعندما اأ�سع الهدف الذي 
ّ
وفي الوعي الدائم واالنفتاح على مخّططه الخال�سي

الحواجز وال�سعوبات  اأجتاز  اأن  اأ�ستطيع �ساعتئذ   ،
ّ
نُ�سب عيني اأجله ُدعيت،  من 

بف�سل الذي يقّويني، الأحّقق دعوتي. 

ن�سترجع  الأن  منا�سبة   
ّ
ال�سيفي اأفتيمو�ش  المطران  موؤ�ّس�سنا  ذكرى  في 

هذا  في  لي  اأردتها  ة 
ّ
رهباني خالل  من  »اتبعوني«،  لنا  قال  الذي  ال�سوت  ذلك 

كّل  قبل  لتكون  المخّل�ش،  اأرادها  ة 
ّ
رهباني �سنة.  ثالثماية  من  اأكثر  منذ  العالم 

قبل  معّلمه  مع  عا�ش  الم�سيح.  ومع  للم�سيح  موؤ�ّس�سها  كان  كما  ومعه،  له  �سيء 

ّي«، هدفه 
ّ
اأن ينطلق الى الر�سالة، عمل الأجل وحدة الكني�سة »ج�سد الم�سيح ال�سر

في  بر  »بال�سّ عمل  والرعاية،  واال�سفار  والكتابة  بال�سالة  عمل  الوحدة،  كانت 

ال�سدائد والم�سّقات، والجلد وال�سجن والفتن والتعب وال�سهر وال�سوم، بالعفاف 

ة الخال�سة، بكالم الحّق 
ّ
والمعرفة وطول االأناة والرفق، والروح القد�ش والمحب

.»
ّ
وقدرة اهلل و�سالح البر
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راحت  بل  محدودة،  م�ساحة  على  االنغالق  تعتد  لم   
ّ
ال�سيفي عين  اإّن 

ت�ستجلي االأمور وت�ستك�سف االأحوال وت�ستقراأ الم�ستقبل، لتدلّه الى ما عليه عمله 

غير  الوا�سحة،  والخطط  الالزمة  والعّدة  المرن  بالعزم  الم�ستقبل  ذلك  ليواجه 

ذاك  بل  ب�سيء،  ال�ساقي  وال  ب�سيء  الغار�ش  »ال  بول�ش:  الر�سول  قول  عن  �ساٍه 

ما  ن 
ّ
وتبي اأمامه  االأمور  ا�ستقامت  وعندما   .)7  :3 )1كور  اهلل«  وهو  يُنمي  الذي 

ة 
ّ
اإلهي باإرادة  ر 

ّ
قر الوحدة،  نحو  طريقها  وت�سّق  ار، 

ّ
التي تُعارك  ة 

ّ
فتي لكني�سة  يلزم 

ة، على غير ما 
ّ
ة ر�سولي

ّ
ونظرة نبويّة اأن يتخّطى االأعراف والعوائد فيوؤ�ّس�ش رهباني

اته الجديدة الوا�سعة 
ّ
، ليتمّكن من مّد رعاياه واأبر�سي

ّ
اعتاد عليه ال�سرق الم�سيحي

بالر�سل الكفوئين عّدة وعدًدا.

الطغمة  تلك  وكانت  المخّل�ش،  دير  وكان  ة، 
ّ
المخّل�سي ة 

ّ
الرهباني وكانت 

ين الذين على اأكتافهم ارتفعت قباب الوحدة 
ّ
رة من الرهبان والكهنة المخّل�سي

ّ
الخي

 في ال�سرق. بل على 
ّ
وكان لهم الف�سل االأكبر في بناء وتر�سيخ االإيمان الكاثوليكي

ات الثالث في دم�سق واال�سكندريّة 
ّ
ا ارتفعت مداميك البطريركي اأي�سً �سواعدهم 

ين في االأ�سقاع البعيدة التي تمّكن 
ّ
والقد�ش، وانتع�ش االإيمان في نفو�ش الم�سيحي

ر�سل المخّل�ش من الو�سول اإليها بمغامرات ت�سبه االأ�ساطير.

ومرمى  لل�سهام،  هدًفا  الزمن  من  طوياًل  ردًحا  المخّل�سّية  الرهبانّية  وبقيت 

لمختلف االتّهامات واالأقاويل، بل بقيت موؤ�ّس�سة غير مرغوب فيها، لم يُعتَرف بها 

ة حّتى مطلع القرن الع�سرين. كّل ذلك  ر�سميًّا ولم تنل الموافقة على قوانينها الخا�سّ

الأنّها رهبانّية »غير �سكل«، غير ن�سكّية، ياأكل رهبانها اللحم، ويعي�سون في رعاياهم 

خارج االأديار ويغامرون بحياتهم و�سط االأخطار واأعداء الكني�سة، يتخّفون بزّي باعٍة 

وتّجار، ليحملوا مخّل�سهم الى النفو�ش العط�سى، وي�سّددوا العزائم، ويمنحوا االأ�سرار 

داخل البيوت المعّتمة، كما كان يفعل الم�سيحّيون االأّولون في دياجي الديامي�ش.

والتزاًما  والطقو�ش  لل�سالة  ا 
ًّ
حب ين 

ّ
المخّل�سي من  اأكثر  لي�ش  ذلك  ومع 
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ة. فقد حّققوا حلم موؤ�ّس�سهم وخطوته الجريئة، اإذ قرنوا التن�ّسك 
ّ
بال�سرائع الكن�سي

�سبيل  في  نهار  ليل  والت�سحية   
ّ
بال�سعي والتهّجد  بالعمل،  وال�سالة  بالر�سالة، 

العجب من �سروب  ياأخذه  ين 
ّ
المخّل�سي االآباء  يَر  �سِ يُطالع  النفو�ش. ومن  خدمة 

في  التي خا�سوها  والت�سحيات  المعارك  واأنواع  المغامرات  البطوالت وغرائب 

وبع�سهم  اإيمانهم،  عن  دفاًعا  ا�ست�سهدوا  بع�سهم  اإّن  حّتى  الراعويّة،  اأعمالهم 

ة 
ّ
نُفوا واأُبعدوا و�سجنوا وُعّذبوا ولُوحقوا... وقد بلغت هذه االأعجوبة المخّل�سي

اأبو مراد،  م االأب ب�سارة 
ّ
اأوجها، اأعجوبة اقتران الن�سك بالر�سالة، في حياة المكر

االعتراف. ومع ذلك  الرعايا وفي كرا�سي  الذي ق�سى مجمل حياته في خدمة 

ة حّتى البطولة، حّتى ُحفر على 
ّ
ة وتمارينه الروحي

ّ
فقد كان يمار�ش نذوره الرهباني

العالية  ة 
ّ
الرهباني الحياة  مثال   ،

ّ
المخّل�سي مراد  اأبو  ب�سارة  »االأب  �سريحه:  بالطة 

 ال�سامي«.
ّ
والكمال الكهنوتي

ة ال الى رفعه على الهيكل، 
ّ
وبدعوة تطويب االأب ب�سارة ت�سعى الرهباني

الحياة   في 
ّ
نهٍج مخّل�سٍي الى تطويب وتكري�ش  ا  اأي�سً �ساء اهلل، فح�سب، بل  اإذا 

زمانه،  به  متحّديًا  الموؤ�ّس�ش  اأطلقه  الذي  الفريد  النهج  هذا  ة، 
ّ
الر�سولي ة 

ّ
الرهباني

ثالثماية  بعد  يمينه  �ش 
ْ
َغر ة 

ّ
المخّل�سي ته 

ّ
رهباني فها  الرهان،   

ّ
ال�سيفي ك�سب  وقد 

الكثير  الكثير  حّققت  وقد  االأولى،  بانطالقتها  ومندفعة  مزدهرة  تزال  ال  �سنة، 

اإرادة الموؤ�ّس�ش في خدمة الكني�سة، وال تزال هذه االأمانة في عنقها، ي�سعى  من 

غيرة  بكّل  ر�سالتها  اأداء  والى  عليها  الحفاظ  الى  والغرب  ال�سرق  في  اأبناوؤها 

ون�ساط واأمانة.

ويُقلقها،  النفو�ش  يفتن  االأولى  ن�سارته  في  يزل  لم  نداء  »اتبعني«،  هلّم 

لعالمنا  ونوًرا  وخميًرا  ملًحا  لنكون  »اإتبعني«  النداء  هذا  لنا  ي�سوع  يوّجه  واليوم 

المتاألّم.   
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مقّدمة

العهد  في  الحكمة  تت�سّمن  ا(، 
ّ
)�سوفي اليونانيَّة:  وفي  هـ(  م  ك  )ح  العبريَّة:  في 

ة في االإن�سان، وثمرة 
ّ
رق، �سمتين تكادان تتعار�سان: هي �سفة طبيعي القديم، كما في ال�سَّ

التَّربية والخبرة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، هي �سفة االألوهة؛ فاهلل يحتفظ بها لنف�سه 

مة  ال�سِّ اأن  اح 
ّ
ال�سر بع�ش  ويظّن  زين، 

ّ
الممي االأ�سخا�ش  لبع�ش  منه  بنعمة  اإاّل  يمنحها  وال 

متين تبدوان قديمتين في العهد القديم، وحكمُة  الثَّانية اأقدم عهًدا من االأولى، غير اأن ال�سِّ

والخبرة، وتو�ّسعت  العاّم  الح�ّش  الب�سر من  ُولدت حكمة  الب�سر،  تترافق مع حكمة  اهلل 

ة، ثمَّ في مدار�ش الفال�سفة، فارتبطت بالعقل والممار�سة، 
ّ
اأّواًل في االأو�ساط االأر�ستقراطي

ة به، ال نجد  وحكمة اهلل ُولدت من االعتقاد باإله )اأو باآلهة( يمتلك الحكمة ك�سفة خا�سّ

ة. هذه الحكمة هي قّوة �سريّة، تاأتي من 
ّ
عبي هذه الحكمة اإاّل لدى االأنبياء وفي االأخبار ال�سَّ

وح الَّذي تتوازى معه مراًرا. وال تكون النظريّتان متقاربتين اإاّل في االأدب 
ُّ
اهلل، وت�سبه الر

 المتاأخر )اأم 1 �� 9 اأي؛ جا؛ با؛ حك(. 
ّ
الحكمي

اط في 
ّ
الكهنة واالأنبياء وال�سب مثال  الحاكمة، على  بقة  الطَّ الحكماء من  اإعتُبر 

الجي�ش )اإ�ش 3 :3؛ 5 :21؛ اإر 8 :8؛ حز 7 :26(، اإّن هوؤالء الحكماء ينقلون ثمرة 

بقلم الأب ميخائيل حّداد المخلّ�صّي

المقّد�س الكتاب  في  الحكمة 
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31 :1؛  15 :5؛  13 :1؛  اأم  14 :10؛  4 :2؛  اأبنائهم )طو  اإلى  خبرتهم ومعرفتهم 

ا الحكمة الَّتي يعطيها اهلل ح�سب )تك 2 �� 3(، ُرف�ست  حكمة اأمينوفي الم�سريّة(. اأمَّ

 للب�سر، الأنَّهم اأرادوا اأن يكونوا مثل اهلل )تك 2 :17؛ 3 :5، 22(. 
ّ
معرفُة الخير وال�سر

فمن تاق اإلى هذه المعرفة اأ�ساب ت�سامي اهلل )اأي 15 :8؛ رج حز 28 :1 �� 5، 12(. 

 )27  ��  12:  28 )اأي  ي�سّورها  اأعماقها،  في  وحده  اهلل  يعرفها  التي  فالحكمة  لهذا، 

عن  بعيدة   ،)38  ��  15:  3 )با  ويعتبرها   .)21:  28( الب�سر  جميع  عن   
َ
خفي ك�سيء 

متناول اأيدينا.

اأوًل    العهد القديم: حكمة ب�شريَّة وحكمة بموجب اللَّـه

با�ستثناء يو�سف )تكوين 1 4: 39 �� 40( ومو�سى )خروج 2: 10، راجع اأعمال 

ف بنو اإ�سرائيل على حكمة ال�ّسرق، اإالَّ بعد ا�ستقرارهم في اأر�ش  7: 21 �� 22(، لم يتعرَّ

الثَّقافة  تلك  على  انفتاحهم  لن�ساهد   ،
ّ
الملكي العهد  بزوغ  ننتظر  اأن  من  بّد  وال  كنعان، 

ائدة في ع�سرهم. ياأخذ �سليمان المكان االأول في هذا الم�سمار: »اإن حكمة  االإن�سانيَّة ال�سَّ

رقيين، وحكمة كّل م�سر« )1 ملوك 5: 9 ��14، ر 1 جع  �سليمان فاقت حكمة كّل ال�سَّ

خ�سيَّة وفّنه  10: 76 و 23 �� 24(. وت�سير كلمة »الحكمة« هنا في اآن واحد، اإلى ثقافته ال�سَّ

الفريد في ح�سن القيادة، وال تخلق هذه الحكمة الملكيَّة اأّي م�سكل بالن�سبة اإلى الموؤمن، 

فهي هبة من عند اهلل، نالها �سليمان ب�سالته )1 ملوك 3: 6 �� 14(. 

الَّتي من عند اهلل، فهو تعالى  اأن هناك حكمة وحكمة: حكمة حقيقيَّة، وهي  اإاّل 

ر« )1 ملوك 3: 9(. على اأن  الَّذي يهب االإن�سان »قلبًا قادًرا على التَّمييز بين الخير وال�سَّ

بون بتجربة اغت�ساب هذه الميِّزة االإلهيَّة، اأي  ل، مجرَّ الب�سر جميًعا، على غرار اأبيهم االأوَّ

من�شاأ الحكمة في بني اإ�شرائيل ١
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ة، وحكمة باطلة، وهي  اكت�ساب »معرفة الخير وال�سر« )تكوين 3: 5 �� 6( بقواهم الخا�سَّ

في  الَّذين يحكمون  الكتبة  1(. كحكمة   :3 )تكوين  بحيلها  ة 
ّ
الحي نحوها  تجذبهم  الَّتي 

كلِّ �سيء، الأّن كلمة اهلل هي المنبع الوحيد للحكمة الحقيقيَّة، وهي الَّتي �سوف تتعّلمها 

ابن  الملك،  واأّما   .)24  :29 )اإ�سعيا  بها  العقاب  اإنزال  بعد  ريق،  الطَّ الَّتي �سّلت  االأرواح 

�سي�ستمّدها  ف�سوف يحوزها حيازة كاملة، ولكنَّه  االأزمنة  اآخر  »في  �سيملك  الَّذي  داود، 

ب فهي راأ�ش هذه الحكمة وكمالها )اأمثال  ا مخافة الرَّ ّب« )اإ�سعيا 11: 2(. اأمَّ من روح الرَّ

9: 10، �سيراخ 1: 14 �� 18، 19: 20(.

بيعة )1 ملوك 5: 13(، اإنَّه يعجب بها، وعلى  يتميَّز الحكيم برغبته في معرفة الطَّ

�سوء اإيمانه، يرى فيها يد اهلل القديرة )اأيّوب 36: 22 اإلى 37: 18، 38 اإلى 41( �سيراخ 

ف، 
ُّ
ا هو الخبير الماهر في فنِّ ح�سن التَّ�سر 42: 15 اإلى 43: 33(، اإالَّ اأّن الحكيم اأي�سً

العالم من  في  ما  االأوهام ويعرف  رة من  ثاقبة، ومتحرِّ نظرة  العالم من حوله  اإلى  ينظر 

�� 23(. والحكيم،   21  :13 �سيراخ   ،7  :13 اأمثال  اأن ير�سى عنها )راجع  �سرور، دون 

يحزنه  وما  يفرحه  ما  االإن�سان،  قلب  يخفيه  ما  يعرف  الب�سريَّة،  النَّف�ش  في  الخبير  وهو 

)راجع اأمثال 13: 12، 14: 13، جامعة 7: 2 �� 6(، فهو كمرّب موهوب بالفطرة، ي�سع 

قواعد ال�سلوك لتالميذه، من حيث الفطنة، واالعتدال في الرغبات، والعمل، والتوا�سع، 

والر�سانة، والقناعة وال�سراحة في الكالم...

تعالى هو  ي�ساء، الأنَّه  لمن  يمنحها  اأن  اهلل  ي�ستطيع  ا 
ًّ
اإلهي اأ�ساًل  االإن�سان  اإنَّ لحكمة 

منها  التي  الحكمة  هذه  اهلل،  في  الملهمون،  الكتبة  ي�ساهد  ذلك  وعلى  ات،  بالذَّ الحكيم 

مظاهر احلكمة

حكمة اللَّـه 3

٢
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 يوجد منذ االأزل ويدوم مدى الدهر )اأمثال 8: 22 �� 
ّ
ت�سدر حكمتهم. وهي كائن اإلهي

 كن�سمة منه اأو ككلمة 
ّ
ا كانت الحكمة قد خرجت من فم العلي

ّ
26، �سيراخ 24: 9(، ولمـ

ة اهلل و�سدور مجد القدير الخال�ش، فلذلك ال ي�سوبها  )�سيراخ 24: 3(، فهي »بخار قوَّ

، ومراآة عمل اهلل النَّقيَّة، و�سورة جودته« )حكمة 7: 
ّ
�سيء نج�ش، الأنَّها �سياء النُّور االأزلي

ماء )�سيراخ 24: 7(، تجل�ش على عر�ش اهلل )حكمة 9:  اإنَّها ت�سكن في ال�سَّ  .)26 �� 25

4(، وتحيا في عالقة حميمة معه )8: 3(.

ت�سترك الحكمة في كلِّ ما ي�سنعه اهلل في العالم، لقد كانت حا�سرة عند الخلق 

وكانت تلعب اأمامه )اأمثال 8: 27 �� 31، راجع 3: 19 �� 20، �سيراخ 24: 5(، وهي 

 تاريخ الخال�ش يبعثها اهلل في ر�سالة اإلى 
ّ
توا�سل تدبير العالم )حكمة 8: 1( وعلى مر

ت في بني اإ�سرائيل، وفي اأور�سليم مثل �سجرة حياة )�سيراخ 24: 
َّ
االأر�ش. ولقد ا�ستقر

ريعة )�سيراخ 24: 23 �� 34(، منذ ذاك وهي   في ال�سَّ
ّ
7 �� 19(، مبدية ذاتها ب�سكل واقعي

تقيم في األفة بين النَّا�ش )اأمثال 8: 31، باروك 3: 37 �� 38(. تلك الحكمة هي العناية 

 .)18  :9( الخال�ش  للنَّا�ش  4(، وت�سمن   :11 اإلى   1  :10 التَّاريخ )حكمة  توّجه  التي 

اإنها تلعب دوًرا يماثل دور االأنبياء، ملقية توبيخها على االأغرار الَّذين تعلنهم بالدينونة 

اعة للتَّمتُّع بكلِّ خيراتها )اأمثال 8: 1 �� 21 و32  )اأمثال 1: 20 �� 33(، داعية اأبناء الطَّ

�� 36(، والجلو�ش اإلى مائدتها )اأمثال 9: 4 �� 6، �سيراخ 24: 19 �� 22(. ويعمل اهلل 

بوا�سطتها كما يعمل بوا�سطة روحه )راجع حكمة 9: 17(، واإذن، فال فرق بين قبولها 

ا 
ًّ
ا اإلهي وح، على اأنَّ كّل هذه النُّ�سو�ش، والَّتي لم تجعل من الحكمة �سخ�سً

ُّ
واالنقياد للر

 حياة اهلل 
ّ
ق في البحث عن �سميم �سر مه العهد الجديد، اإاّل اأنَّها تتعمَّ بالمعنى الَّذي يقدِّ

الواحد.

ن�شاط احلكمة الإلهيَّة 4
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ثانًيا    العهد الجديد: ي�شوع والحكمة

التَّوبة،  يحّث على   
ٍّ
كنبي دة: ظهر  متعدِّ بمظاهر  لمعا�سريه  نف�سه  ي�سوع  قّدم  لقد 

 باآالم 
ّ
م نف�سه كم�سيَّا، اإالَّ اأنَّه ال بدَّ له من اأن يمر  )مّتى 12: 41(، قدَّ

ّ
اإالَّ اأنَّه اأعظم من نبي

ّب، قبل اأن يتمتَّع بمجد ابن االإن�سان )مرق�ش 8: 29 �� 31(، وظهر اأخيًرا كمعلِّم،  عبد الرَّ

على طريقة معّلمي الحكمة في العهد القديم: اإنَّه عن طيب خاطر ي�ستخدم اأ�سلوبهم في 

الِعبَر واالأمثال، فال يخطئ �سهود العيان في فرا�ستهم، اإذا ما تعّجبوا من هذه الحكمة الَّتي 

ا  اأي�سً يالحظها  الحكمة  2(، وهذه   :6 )مرق�ش  المعجزات  ب�سنِع  والموؤيّدة  لها،  نظير  ال 

40، 52(. ويقّدم ي�سوع، من جهته، حكمته كمو�سوع   :2 الم�سيح )لوقا  لوقا منذ �سبا 

مثير للتفكير: »ملكة الجنوب... جاءت من اأقا�سي االأر�ش لت�سمع حكمة �سليمان، وههنا 

اأعظم من �سليمان« )مّتى 12: 42(.

 :21 )لوقا  الحكمة  بهبة  تابعيه  يعد  الخا�ّش،  با�سمه  ي�سوع،  اأنَّ  في  �سكٍّ  من  ما 

تعليمه  يختم  المطيعة هلل،  القلوب  وقبله ذوو  الموؤمن،  اأن رف�سه جيله غير  15(. وبعد 

ها جميع بنيها« )لوقا 7: 35 اأو 
ّ
عن الحكمة بهذا القول العجيب: »ولكن الحكمة قد بر

ق على 
ِّ
اأ�سلوبه بو�سوح اأعظم، عندما يطب 19(. وينك�سف   :11 9 زّكتها اأعمالها( )مّتى 

...« )مّتى 
َّ
اإلي اإلى الحكمة االإلهيَّة: »تعالَوا  نف�سه االأ�سلوب الَّذي كان ين�سبه العهد القديم 

 ال يجوع اأبًدا، ومن يوؤمن بي ال 
َّ
11: 28 �� 30، راجع �سيراخ 24: 19(، »من يُقِبل اإلي

يعط�ش اأبًد« )يوحّنا 6: 35، راجع 4: 14، 7: 37، اإ�سعيا 55: 1�� 3، اأمثال 9: 1 �� 6، 

ى هذه النِّداءات ما نتوّقعه من حكيم بين نظرائه الحكماء،  �سيراخ 24: 19 �� 22(. تتعدَّ

25 �� 27(. وهذا الق�سد لم   :11  �سخ�سيَّة االبن )راجع مّتى 
ّ
اإنَّها تجعلنا ن�ستك�سف �سر

ي�شوع حكمة اللَّـه

ي�شوع معّلم الحكمة ١

٢
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 24  :1 كورنت�ش   1( اهلل«  »حكمة  كتبهم  في  ي�سوع  ون  ي�سمُّ الَّذين  �سل 
ُّ
الر على  يخَف 

الحكمة  هو  الأنَّه  ا  واأي�سً بل  فح�سب،  الحكمة  في  النَّا�ش  ي�سرك  ال  الأنَّه  وذلك  و30(، 

االألفاظ  ي�ستخدمون  االآب،  عند  ابق  ال�سَّ �سل عن وجوده 
ُّ
الر يتكلَّم  عندما  ولذا  ات،  بالذَّ

نف�سها الَّتي كانت ت�ستخدم فيما م�سى لتعريف الحكمة االإلهيِّة: بكر كّل خليقة، و�سانع 

و�سورة  اهلل  مجد  �سياء   ،)31  ��  22  :8 اأمثال  راجع   ،17  ��  15  :1 )كول�سي  الخلق 

كما  االآب  هو حكمة  االبن  اإّن   .)26  ��  25  :7 راجع حكمة   ،3  :1 )عبراِنيين  جوهره 

بة في اهلل، واإن 
ّ
خ�سيَّة مجر ال�سَّ الحكمة  �� 3(. كانت هذه   1  :1 )يوحّنا  ا كلمته  اأي�سً هو 

ريعة وفي  ال�سَّ التَّاريخ، وقد ظهرت بطريق غير مبا�سر في  كانت ت�سو�ش العالم، وتوّجه 

تعليم »الحكماء«. اأّما االآن فقد ظهرت في ي�سوع الم�سيح، وهكذا في �سخ�سه، تبلغ كّل 

.
ّ
ن�سو�ش العهد القديم الحكميَّة هدَفها النِّهائي

حكمة العالم والحكمة الم�شيحّية

يبلغ اإعالن الحكمة الحقيقيَّة بطريقة غريبة وغير متوّقعة، فال يهبها اهلل للحكماء 

رين، اختار اهلل ما يعتبره 
ِّ
غار )مّتى 11: 25(، فاإذالاًل للحكماء المتكب والفهماء، بل لل�سِّ

نظر  في  ن�سير حمقى  اأن  ينبغي  النَّحو،  هذا  27(، وعلى  كورنت�ش1:   1( العالم حماقة 

تكت�سب  ال  الم�سيحيَّة  الحكمة  الأنَّ   .)18  :3( اهلل  بح�سب  حكماء  ن�سير  لكي  العالم، 

بالجهد الب�سرّي، بل بوحي من االآب )مّتى 11: 25 �� 27(. وهي، في حّد ذاتها، �سيء 

 ��  7  :2 )1 كورنت�ش  الب�سرّي  بالعقل  �سبر غورها  المحال  ومن   ،
ّ
، عجيب وخفي

ّ
اإلهي

9، رومة 11: 33 �� 35، كول�ّسي 2: 3(، واإن كانت هذه الحكمة قد ظهرت في تحقيق 

الأولئك  اهلل،  روح  بوا�سطة  اإاّل  منحها  يمكن  فال   ،)10  :3 )اأف�س�ش   
ّ
التاريِخي الخال�ش 

الَّذين ينقادون له )1 كورنت�ش 2: 10 �� 16، 12: 8، اأف�س�ش 1: 17(.

الحكمة الحقيقّية 3
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خاتمة

في  جاء  ما  وبين  و�سفناها،  كما  الم�سيحيَّة،  الحكمة  بين  وا�سح  تقارب  يوجد 

 1( اهلل   
ّ
ل�سر اإعالن  بل  �سلوك،  قاعدة  �سيء  كّل  قبل  لي�ست  فهي  اليهوديَّة،  الروؤى  كتب 

للموؤمنين  اهلل  من  بول�ش  يطلبها  الَّتي  الدينيَّة  المعرفة  ة  قمَّ وهي   ،)8  ��  6  :2 كورنت�ش 

ا )3: 16( »بكالم ماأخوذ  )كول�ّسي 1: 9(، والَّتي ي�ستطيع هوؤالء اأن يعّلموها بع�سهم بع�سً

وح« )1 كورنت�ش 2: 13(.
ُّ
عن الر

 ال يُ�ستبَعد تماًما، فعلى �سوء وحي الم�سيح، 
ّ
ومع ذلك فوجه الحكمة الخلقي  

لوك الَّتي كان العهد القديم يلحقها بالحكمة بموجب  حكمة اهلل، تكت�سب كّل قواعد ال�سُّ

 1( بالعمل فقط  المرتبطة  ة 
ّ
الر�سولي الواجبات  القواعد ال  اهلل ملء معناها. وت�سمل هذه 

كورنت�ش3: 10،2 بطر�ش 3: 15(، بل وكّل ما يتعّلق بالحياة الم�سيحيَّة اليوميَّة )اأف�س�ش 

العذارى  الحكيمات، ال  العذارى  ب�سلوك  ينبغي االقتداء  5(، حيث   :4 15، كول�ّسي   :5

ي�ش  القدِّ بها  الَّتي يختم  العمليَّة  الخلقيَّة  االإر�سادات  121(. وهذه   :25 )متى  الجاهالت 

اأكثر  بو�سوح  االأمر  القدامى، ويبدو هذا  الحكماء  تعليم  تقوم هنا مقام  بول�ش ر�سائله، 

ات، يقابل الحكمة الكاذبة »بالحكمة  دد بالذَّ ي�ش يعقوب الذي، بهذا ال�سَّ في ر�سالة القدِّ

الَّتي تنزل من فوق« )يعقوب 13:3 �� 17(. فهذه االأخيرة تتطّلب ا�ستقامة خلقية كاملة 

الوقت  في  اهلل  من  التما�سها  مع  اأعماله،  وبين  بينها  المطابقة  في  يجهد  اأن  المرء  على 

نف�سه كعطيَّة )يعقوب 1: 5(. هذا هو االتجاه الوحيد الَّذي ي�سمح لثمار الثَّقافة االإن�سانيَّة 

نف�سه  ي�سلب  اأن  الخاطئ  االإن�سان  الم�سيحيَّين. يجب على  والفكر  الحياة  في  باالندماج 

ويرف�ش حكمته المتعالية، اإن �ساء اأن يولد ثانيًة في الم�سيح. اإنَّه اإذا ما �سنع ذلك �سيتَّخذ 

وح.
ُّ
جهده الب�سرّي بجملته معنى جديًدا، الأنَّه يتّم تحت اإر�ساد الر
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يقف االإن�سان دوًما حائًرا وقلًقا على اأبواب الحياة، ووقوفه هذا يبقى �سامتًا دون اأن 

يدري ما ينق�سه للو�سول اإلى �سعادة ين�سدها، ويتوق اإليها با�ستمرار، كونه يعاني الفقر، ولي�ش 

فقط، بل اإنه يجهل ال�سبل الوافرة للتخّل�ش من فقره، فجهله هذا قمة الفقر، اإذ ال فقر كالجهل.

لي�ش الفقر فقط العوز والحاجة، وال يمكن تحديده بحرمان ما اأو عدم امتالك، 

نفع  وما  المعرفة؟  دون  المال  نفع  ما  اإذ  وجوهه،  اأغلب  في  ماديًّا  يكون  ال  الفقر  الأّن 

اإلى  وبحاجة  الحياة،  فيها  تختنق  جامدة  بوزنات  �سبيهة  فهي  تدبير؟  دون  االمتالك 

ر من الجهل من 
ّ
اإ�سعافات طارئة كونها مهّددة بالموت، واأبرز هذه االإ�سعافات هي التحر

اأجل تفّتح الب�سيرة، ورفع االأقنعة التي تطم�ش الطموح وتحّد من التفكير، وتكون �سببًا 

وتفّكك  والمجتمعات  الدول  تخّلف  اإلى  يوؤّدي  مّما  ة، 
ّ
االإن�ساني القيم  تراجع  في  وجيًها 

العزلة،  �ساطئ  على  م�سلوحين  ذواتنا،  في  تائهين  اأ�سبحنا  قد  نكون  وبهذا  العائالت، 

دين و�سط اأنواع متعددة ومختلفة من الفقر.
ّ
غارقين في عالم ال�سياع، م�سر

وبعد اأن ت�سبح العيون مغّم�سة، نفتقر اإلى الحكمة التي تقودنا اإلى الحياة وكمال 

االإقرار  ا�ستطعنا  اأنف�سنا كّلما  ا�ستثناء  اإلى  ة 
ّ
ة واالأناني

ّ
الحيواني نا ميولنا 

ّ
المعرفة، ولئاّل تجر

اإلى ذاك المعّلم الذي افتقر لكي يغنينا وي�سركنا ب�سياء مجده،  بجهلنا المفقر، فلنتوّجه 

اهتمام  كّل  عّنا  نطرح  اأن  بعد  هناك،  اإلى  هنا  من  الحياة  وندخل  ال�سعادة،  لنا  فتكون 

دنيوّي، ونتعّلم ر�سومه ونغتني بمعرفته...

بقلم الأب طوني ق�صطنطين المخلّ�صّي

ج���اه���ل اأم  اأن���������ا  ف���ق���ي���ر 
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ا لعّدة اأ�سباب. اإنّه اأحد الن�سو�ش القليلة التي  كتاب »الدللة الالمعة« مفيد جدًّ

تلك  من  ة 
ّ
العربي باللغة  ن�ّش  اأطول  اإنّه  ع�سر.  ال�سابع  القرن  في  ولبنان  �سوريا  من  لدينا 

مثيل  له  لي�ش  ع�سر.  الثامن  القرن  اأواخر  اإلى  و�سواًل  قرون،  اأربعة  اأو  لثالثة  المنطقة 

وو�سائل  والمفردات  اللغويّة  القواعد  تحليل  من  لنا  تّت�سح  التي  التفا�سيل  غزارة  في 

اإنّه يعطي، بالدرجة االأولى،  ا في ما يتركه جانبًا.  التعبير، واأحيانًا كثيرة مّما يقوله واأي�سً

ة في ال�سرق 
ّ
 وعن االأو�ساع االجتماعي

ّ
 وال�سيا�سي

ّ
�سورة عن الو�سع االقت�سادّي والثقافي

الديانة  عن  ي�ساَرع  ال  و�سرًحا  تحديًدا  يحوي  وهو  ع�سر.  ال�سابع  القرن  في  االأو�سط 

ين على حّد �سواء، منذ عهد اآباء 
ّ
ين واالإكليريكي

ّ
ة للعلماني

ّ
ة ال�سرقي

ّ
ة االأرثوذك�سي

ّ
الم�سيحي

ة 
ّ
ة حّتى الع�سور الحديثة. اأهّمي

ّ
الكني�سة االأّولين، وهو االأّول كن�ّش مكتوب باللغة العربي

ة والتقاليد، نظًرا الأّن الديانة التي يجاهر بها الفرد كانت 
ّ
الكتاب اأنّه يتناول العقائد الديني

اأّي  اأكثر من  1300 �سنة،  المحور الذي يدور حوله كيان االإن�سان كّله، لما ينيف على 

�سيء كان معروًفا في الغرب.

رت مع مرور الزمن، ولكن لبنان 
ّ
ة اأنطاكية تغي

ّ
اإن الحدود التي ت�سملها بطريركي

 
ّ
 كتابه اإلى ال�سعب الم�سيحي

ّ
و�سوريا كانا دائًما داخلها. يوّجه المطران اأفتيميو�ش ال�سيفي

اأنطاكية، ولكّن المعلومات التي ن�ستخل�سها من كتابه تنطبق مبا�سرة على  ة 
ّ
في بطريركي

من اأطروحة جانيت مغبغب حّجار

الداللة الالمعة بين قطبي الكني�سة الجامعة

مقتطفات من مقّدمة كتاب موؤ�ّص�صنا ال�صعيد 

ّ
الذكر المطران اأفتيميو�س ال�صيفي
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�سعوب تلك االأقاليم كّلها. علينا اأن ندرك كيف اأّن اأو�ساع �سوريا ولبنان، في كثير من 

المنطقة  تاريخ  الأّن  ذلك  الم�سرق،  من  مكان  كّل  في  م�سابهة  ظروًفا  تعك�ش  الظروف، 

الم�ستَرك يطغى على تاريخ كّل دولة بمفردها.

ا من وجهة نظر كاتبه، اأحد  يعك�ش كتاب الدللة الالمعة هذه الظروف، خ�سو�سً

اإلى روما  الكتاب  اإر�سال  لزاًما  ولبنان. كان  �سوريا  الحقبة في  تلك  ثقافة في  الرجال  اأكثر 

ليُطبَع هناك، ب�سبب عدم وجود مطابع في ال�سرق االأو�سط حّتى مطلع القرن الثامن ع�سر. 

في  واالأدبّية  والفل�سفّية  العلمّية  الن�سو�ش  لكتابة  الما�سي  في  ا�ستُعملت  التي  العربّية،  اللغة 

في  انحطاطها.  اأق�سى  في  ع�سر  وال�سابع  ع�سر  ال�ساد�ش  القرنين  في  باتت  المتمّدن،  العالم 

قراءتنا لن�ّش الداللة الالمعة ال بّد من اإعادة قراءة المقطع اأو ال�سفحة اأكثر من مّرة لنفهم ما 

هو المق�سود فيها. اإّن ا�ستعمال النقط والفوا�سل �سئيل والقواعد اللغويّة �سعيفة...

ين المّتحدين بال�سركة مع روما، 
ّ
 ممّثاًل الأوالئك الخلقيدوني

ّ
كان المطران ال�سيفي

ين، كانت 
ّ
ة، الجامعة. بالن�سبة الأولئك الم�سيحي

ّ
�سمن الكني�سة الواحدة، المقّد�سة، الر�سولي

د انقطاع االت�سال، ولي�ش انقطاًعا في االإيمان. اإذا كان مكتوبًا لهذا 
ّ
القطيعة مع روما مجر

ة اأنطاكية، كان ال بّد 
ّ
االإيمان البقاء على قيد الحياة بكّل قّوته وحيويّته، من خالل بطريركي

تها.
ّ
 ب�سرعي

ّ
من الدعم والحماية والموارد التي �ستتبع اعتراف روما الر�سمي

تدريب  اأجل  من  وروما  ولبنان  �سوريا  في  المدار�ش  بناء  يعني  روما  دعم   

وتعليم  اإيمانهم  تقوية  على  الموؤمنين  بين  العمل  بعد  ما  في  ي�ستطيعون  كهنة  وتثقيف 

روما  اعتراف   
ّ
ال�سيفي المطران  ينتظر  لم  اأخرى،  ناحية  من  والكتابة.  القراءة  اأوالدهم 

ين. فالكهنة الذين ر�سمهم 
ّ
ين المخّل�سي

ّ
ة االآباء البا�سيلي

ّ
وم�ساعدتها لي�سرع بتاأ�سي�ش رهباني

ة 
ّ
عملوا في مدن وقرى المنطقة عّدة �سنوات قبل اأن ت�سبح الوحدة بين الكني�سة الملكي

ة.
ّ
ة وكني�سة روما ر�سمي

ّ
البيزنطي

ة، 
ّ
تكوين دولة حديثة، علماني اأجل   من 

ّ
ال�سيفي للمطران  االإيمان«  عمل »خلفاء 

عمل  �سنة،  بمئتي  قبلهم  قيود.  دون  من  اإيمانهم  خاللها  من  يمار�سوا  اأن  ي�ستطيعون 
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د الدولة اإيمانها. 
ّ
 من اأجل تكوين كني�سة حديثة وقويّة ال تقي

ّ
المطران اأفتيميو�ش ال�سيفي

وكان هذا الوجه االآخر للعملة ذاتها.

من مقّدمة »الدللة الالمعة«

وبعد اأقول وباهلل الم�ستعان اأنّي لّما راأيت جماهير االآباء الغربّيين المر�سلين اإلينا من 

ِقبَل الرئا�سة الر�سولّية الرومانّية. ونا�سدتُهم وارت�سفت منهم االأقوال الروحانّية فيما يخ�ّش 

اأقوالهم  ُم  فاأتوهَّ وا�ستدالل.  وريب  وانذهال  َوْهم  ذلك  من  فداَخلني  الم�سيحّية.  االأمانة 

تارة كاأنّها غريبة عن معتقد كني�ستنا... و�سّمرت عن �ساق الجّد ت�سمير ال�ساعي المجّد ال 

الموؤّرخين  والف�سالء  والمعّلمين  االآباء  وتعاليم  االإلهّية  الكتب  وت�سّفحت  االإله.  لخ�سم 

ة الكتب الم�سهورة في �سلوات كني�ستنا االأرثوذك�سّية فراأيت راأَي  من كال الجهتين. خا�سّ

الخلف  وراأيت  الغربّية.  الجامعة  الرومانّية  الكني�سة  لراأي  موافًقا  ال�سرقّية  الروم  كني�سة 

المّدعى به اليوم ما بينهم والذي تنطق به الكني�سة الرومانّية. هو موجود ومدّون في كتب 

الكني�سة ال�سرقّية. فاعتقدت عندها وتحّققت اأّن ما كان من خلف وان�سقاق هو من غ�ش 

ا  ال�سيطان. الذي من �ساأنه اأنّه يلقي حبائل البغ�ش والبعد ما بين الم�سيحّيين. واعتقدت اأي�سً

ن�سو�ش  به ووقفُت عليه من  ما عثرُت  بيعتهم. وجمعت  راأى  نف�سه  بيعتنا هو  راأى  باأّن 

االآباء االأفا�سل والجهابذة االأماثل. منّمًقا بروايات عقلّية. ورايات نقلّية وو�سمت ر�سالتنا 

هذه و�سّمنتها من اأقوال بيعتنا بما يوافق كاّل من االأبواب االآتي ذكرها ح�سب ما تّي�سر لنا 

الو�سول اإلى عرفانه واإمكانه. فع�ساها تكون عندك اأيّها الناظر فيها في حّيز القبول. وتَُجّر 

من  وعاطلة  باالإن�ساف.  خالية  كانت  اإذا  ُمطالعيها  وتقنع  الماأمول.  االإينا�ش  ذيل  عليها 

ة والبغ�سة هما كال�سكون 
ّ
ال�سافي والمحب اأقوال اهلل هي كالماء  اللعنات واالإ�سراف. الأّن 

واال�سطراب. فالماء الم�سطرب ال يمكنك اأن ترى �سورة وجهك فيه كما لو كان الماء 

ة... 
ّ
ا بدون المحب

ًّ
�ساكنًا. فهكذا اأقوال اهلل تعالى ما يمكنك اأن تّطلع عليها وتفهمها فهًما ملي

ا. فمتى حظينا باالأمانة واأدركنا  بهذا يعرف النا�ش اأنّكم تالميذي اإذا اأحببتم بع�سكم بع�سً

ة. �ساغ اأن يكون لنا رجاًء ثابتًا في ميراث ملكوت ابنِك �سّيدنا ي�سوع الم�سيح. اإبن 
ّ
المحب

اهلل الوحيد. الذي له المجد والعّزة والوقار اإلى اأبد االآبدين حقًّا. اآمين.
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ّ
 غير االنتخابي

ّ
من 11 تّموز 2016 اإلى 16 منه، اإلتاأم المجمع الرهباني

12 منهم  35 راهبًا،  العامر. وقد ح�سره  الثامن والثمانون في دير المخّل�ش 

ب واحد بعذر �سرعي.
ّ
دخلوا بقّوة ال�سرع و23 كمندوبين، ب�سبب تغي

 األقاه 
ّ
، وبحديث روحي

ّ
اإفتُتح المجمع ب�سالة ال�سحر والقّدا�ش االإلهي

ور بعنوان »اإفعلوا ما يقوله لكم«.
ّ
االأب المدبّر جوزيف جب

االأر�سمندريت  العاّم  للرئي�ش  ة 
ّ
ترحيبي بكلمة  االأولى  الجل�سة  اإفتُتَحت 

اأنطوان ديب، قال فيها: »على ا�سم المخّل�ش واأّمه مريم البتول نفتتح مجمعنا 

العام الثامن والثمانين، واأرّحب بكم في ربوع دير المخّل�ش العامر، ونفرح 

ة 
ّ
ة واحدة، ون�سّلي ونعمل لما فيه خير الرهباني

ّ
باجتماعنا مًعا كعائلة مخّل�سي

ة االأولى، واأهّنئ 
ّ
 للمر

ّ
والكني�سة. كما اأرّحب باالآباء الداخلين المجمع الرهباني

الراحة  ن�ساأل  العاّم.  المجمع  الى  وانتُدبوا  اإخوتهم  ثقة  على  ح�سلوا  الذين 

واإميل  فراي  ال�سماويّة وهم رو�ش  االأخدار  الى  الذين غادرونا  لالآباء  االأبديّة 

اغ وجان جدع، رحمهم اهلل«.
ّ
مو�سى ومي�سال �سيدة واألفون�ش �سب

 للمجمع، وتّمت 
ّ
ة، تّم التاأّكد من الن�ساب القانوني

ّ
بعد الكلمة االفتتاحي

 المجمع فانتُخب االأب مكاريو�ش هيدمو�ش، 
ّ
ة انتخاب اأمين �سر

ّ
بعدها عملي

توّزع  ثّم  له.  م�ساعدين  الجاوي�ش  وميالد  الحمديّة  عبداهلل  االأبوان  وانتُخب 

ة المنتخبة �سابًقا، لدر�ش كّل 
ّ
االآباء على اأربع لجان باالإ�سافة اإلى اللجنة المالي

بعد  عليها.  للت�سويت  والتو�سيات  القرارات  وعر�ش  المطروحة  الملّفات 

الدر�ش اأتت التو�سيات على ال�سكل التالي: 

المجمع العاّم غير النتخابّي الثامن والثمانون 

)تّموز ٢٠١٦(
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اأن   في االأر�ش المقّد�سة، على 
ّ
باإن�ساء بيٍت رهباني العاّم  1(  »يو�سي المجمع 

ة المكان المنا�سب ووجهة اال�ستعمال«.
ّ
د الهياأة القانوني تُحدِّ

عليها  �ستح�سل  التي  االأموال  ا�ستثمار  يتّم  باأن  العاّم  المجمع  2(  »يو�سي 

�سراء  في  ب�سري  �سّد  م�سروع  في  االأرا�سي  ا�ستمالكات  من  ة 
ّ
الرهباني

من  مراعاته  يجب  ما  مراعاة  مع  خارجه  اأو  لبنان  في  اأخرى  عقارات 

ة«.
ّ
القوانين الكن�سي

والخبراء  الكهنة  من  لجنة  بت�سكيل  ة 
ّ
القانوني الهياأة  العاّم  المجمع  3(  »يو�سي 

ين في ال�سرق وبالد االنت�سار. وعلى �سوء توجيهات 
ّ
لدر�ش واقع الم�سيحي

ة 
ّ
هذه اللجنة، يُ�سار اإلى عقد موؤتمر يكون من اأهدافه تنوير الهياأة القانوني

ة الرعويّة«.
ّ
ة التي تخدم ر�سالة الرهباني

ّ
في اتّخاذ التدابير العمالني

ين لدر�ش 
ّ
ائي ة بت�سكيل لجنة من اأخ�سّ

ّ
4(  »يو�سي المجمع العاّم الهياأة القانوني

ة، ورفع 
ّ
ة واالجتماعي

ّ
التربويّة والمالي النواحي  ة من 

ّ
الرهباني واقع مدار�ش 

ة التّخاذ القرار المنا�سب لكّل مدر�سة«.
ّ
تقرير الى الهياأة القانوني

ة 
ّ
للرهباني خيريّة  موؤ�ّس�سة  باإن�ساء  ة 

ّ
القانوني الهياأة  العاّم  المجمع  5(  »يو�سي 

العمل  بغية  عات 
ّ
والتبر االأموال  جمع  الى  تهدف  وخبر،  علم  بموجب 

واأديارنا  العاّمة  ة 
ّ
مي

ّ
القي في  المبرمة  العقود  قيمة  من  ويُقتطع   .

ّ
االإن�ساني

ة 
ّ
وموؤ�ّس�ساتنا مبلغ خم�سة بالمئة لتغذية �سندوقها. ويعود الى الهياأة القانوني

االإ�سراف المبا�سر عليها«.

حو�ش  في  يو�سف  مار  مدر�ستي  ملّف  �سّم  على  العاّم  المجمع  6(  يوافق 

االأمراء ومدر�سة �سغبين الى لجنة المدار�ش.

7( الموافقة على م�سروع بناء محاّلت تجاريّة لدار ال�سداقة.
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مع  �سوريا  في   
ّ
رهباني بيت  باإن�ساء  ة 

ّ
القانوني الهياأة  العاّم  المجمع  8(  »يو�سي 

الى  وال�سعي  ة 
ّ
ال�سرقي الكنائ�ش  قوانين  مجموعة  وقواعد  اأحكام  مراعاة 

ة ال�سوريّة«.
ّ
ة في الجمهوريّة العربي

ّ
تاأمين �سفة ال�سخ�ش المعنوّي للرهباني

ة با�ستثمار ما تح�سل عليه من دعوى 
ّ
9(  »يو�سي المجمع العاّم الهياأة القانوني

ب�ستان �سيدا �سّد بلديَّة �سيدا في �سراء عقاراٍت داخل لبنان اأو خارجه«.

 ،
ّ
اإلزامي تقاعدّي  �سندوق  باإن�ساء  ة 

ّ
القانوني الهياأة  العاّم  المجمع  10(  »يو�سي 

بعد اأن يتمَّ و�سُع نظاٍم خا�ّش ووا�سح له«.

اأبلح  في  تجارّي  مجّمع  باإن�ساء  ة 
ّ
القانوني الهياأة  العاّم  المجمع  11(  »يو�سي 

اأي  االأولى،  المرحلة  فقط  ي�سمل  اأن  على   ،489 رقم  العقار  على 

المحاّلت التجاريّة«.

من  والمع�سرة  والمحاّلت  الكاراجات  بنقل  العاّم  المجمع  12(  »يو�سي 

لتجميل مدخل  عاّم   
ّ
بعد و�سع مخّطط هند�سي المخّل�ش  دير  مدخل 

الدير واإيجاد واحة خ�سراء مكانها وتاأمين الخدمات ومكان للتقويّات«.

غ لتدقيق  13(  يو�سي المجمع العاّم بتعيين مدقِّق ح�سابات )Finance Audit( متفرِّ

ح�سابات االأديار والمراكز والموؤ�ّس�سات والمدار�ش والرعايا ب�سكٍل �سنوّي.

مطران  مع  الحوار  ة 
ّ
القانوني الهياأة  تتابع  اأن  على  العاّم،  المجمع  14(  يوافق 

القّدي�ش  ة 
ّ
رهباني على   

ّ
الر�سولي الزائر  �سيميرارو  مار�سيّلو  األبانو  اأبر�سية 

ة معها. 
ّ
نيل�ش في Grottaferrata، بغية الو�سول الى الكونفدرالي

غروتا  رهبان  مع  االأمد  طويلة  ة 
ّ
اتفاقي عقد  على  العام  المجمع  15(  يوافق 

دير  ال�ستالم  �سميرارو  المطران  عليها   
ّ
الر�سولي بالزائر  الممّثلة  فيراتا، 

القّدي�ش با�سيليو�ش في روما.
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اإقتراع ا�شت�شاري:

1 ــ  عطًفا على تو�سيات وقرارات المجامع العاّمة ال�سابقة بخ�سو�ش �سراء دير 

في روما، والتي لم تزل �سارية المفعول، جرى اقتراع ا�ست�ساري ل�سراء دير 

في روما )Via della Pineta Sacchetti 55( وجاءت النتيجة بالموافقة.

النتيجة على  الى روما، فجاءت  الكبرى  ة 
ّ
االإكليريكي 2 ــ  اأّما على م�ساألة نقل 

ال�سكل التالي:

8 نعم.

8 نعم مع درا�سة معّمقة.

1 نعم فل�سفة في لبنان والهوت في روما.

1 لدرا�سة المو�سوع اأكثر واأخذ القرار الحًقا.

           14 كال.

م�شائل لم تتّم الموافقة عليها:

والمدبّرين  العام  الرئي�ش  انتخاب  للتمّكن من  الفرائ�ش  تعديل  م�ساألة 

من ِقبَل جميع الرهبان.
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تعيينات جديدة

�� الأب نبيل واكيم: المدبّر االأّول والنائب العاّم ورئي�ش دير المخّل�ش.

ــ  الكبرى  ة 
ّ
االإكليريكي ورئي�ش  الثاني  المدبّر  جبور:  جوزيف  ��  الأب 

جعيتا.

��  الأب جوزيف واكيم: المدبّر الثالث ورئي�ش دير القّدي�ش جاورجيو�ش، 

المزيرعة.

)اإنتُخَب  العاّم   
ّ
ال�سر واأمين  الرابع  المدبّر  مكاريو�س هيدمو�س:  ��  الأب 

ة على اأثر ا�ستقالة االأب عبدو رعد من المدبّريّة(.
ّ
من الهياأة القانوني

، الأب فار�س 
ّ
��  الإقليم الأميركّي: الأب اأنطوان رزق: الرئي�ش االإقليمي

خليفات: الم�ست�سار االأّول ورئي�ش دير ميثون ومعّلم المبتدئين، الأب 

م االإقليم.
ّ
مارتن حياة: الم�ست�سار الثاني. الأب كليمان يو�شف: قي

م العاّم.
ّ
�� الأب حبيب خلف: القي

دة .
ّ
�� الأب ن�شال جبلي: معّلم االبتداء ورئي�ش دير ال�سي

جون،  ــ  المخّل�ش  دير  مدر�سة  رئي�ش  وردي:  �شبل  جيلبير  ��  الأب 

ة جون.
ّ
ة ال�سغرى، وكاهن رعي

ّ
ورئي�ش االإكليريكي

�� الأب �شليمان جرجورة: رئي�ش دير القّدي�سة تقال ــ عين الجوزة.

ة ــ زحلة. 
ّ
�� الأب نقول ال�شغبيني: رئي�ش دير مار اليا�ش المخّل�سي
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ا.
ّ
�� الأب جورج ميما�شي: رئي�ش دير مار اليا�ش ــ ر�سمي

�� الأب عبداهلل الحمدية: رئي�ش دير مار �سركي�ش وباخو�ش ــ معلوال.

�� الأب �شالم الفرح: رئي�ش دير مار مخائيل ــ عّميق.

ة. 
ّ
�� الأب طالل تعلب: مدير دار العناية ــ ال�سالحي

�� الأب عبداهلل عا�شي: رئي�ش مدر�سة مار يو�سف ــ حو�ش االأمراء. 

ــ  يو�سف  مار  ة 
ّ
رعي وكاهن  العاّم  م 

ّ
القي م�ساعد  �شعد:  اأنطوان  ��  الأب 

حو�ش االأمراء.  

 اليا�ش في حيفا ووكيل 
ّ
ة النبي

ّ
��  الأب اأغابيو�س اأبو �شعدى: كاهن رعي

ة في االأرا�سي المقّد�سة. 
ّ
الرهباني

ة الكبرى ووكيلها.
ّ
�� الأب �شارل ال�شامّية: نائب رئي�ش االإكليريكي

مكتب  عن  وم�سوؤول  االبتداء  معّلم  م�ساعد  حداد:  ميخائيل  ��  الأب 

الدعوات.

�� الأب عماد الحاج: م�ساعد في دير مار تقال ــ عين الجوزة.

�� الأب نبيه �شافي: مقيم في دير القّدي�ش جاورجيو�ش ــ المزيرعة.

اع. ة القّدي�ش كيرلّ�ش ــ الق�سّ
ّ
�� الأب حّنا كنعان: كاهن م�ساعد في رعي

�� الأب ثيوذور�س زّخور: نائب مدير دار ال�سداقة.

�� ال�شّما�س رامي حّجار: م�ساعد في دار العناية.

تعيينات جديدة
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اإحتفالت عيد الرّب ٢٠١٥ 

بنور  مخّل�ش  يا  »اأ�سئنا  عنوان  تحت  الرّب:  عيد  بمنا�شبة  ترانيم  اأم�شية  ــــ 

 االأ�ستاذ ب�سير االأو�سطه، 
ّ
 االأنطاكي

ّ
تجّليك المقّد�ش«، وبقيادة المرنّم االأّول على الكر�سي

دير  في  بيزنطّية  ترانيم  اأم�سية  البطريركّية  المن�سىء  ا�ستفان�ش  القّدي�ش  جوقة  اأحيت 

ورقاد  الرب  تجّلي  عيَدي  خدَمتَي  من  ترانيم  على  البرنامج  اإ�ستمل  ـــ جون.  المخّل�ش 

واالأخوات  واالإخوة  االآباء  من  كبير  وجمهور  العاّم  الرئي�ش  االأم�سية  ح�سر  ال�سّيدة. 

الراهبات وح�سد من الموؤمنين، وفي الختام توّجه الرئي�ش العام الى الجوقة بكلمة �سكر 

اأ�سيل،   
ّ
كن�سي اأداء  اأجل  من  تبذله  الذي  الجهد  ومثّمنًا  لالأ�سالة  رمز  باأنّها  اإيّاها  وا�سًفا 

وتراثه  المخّل�ش  دير  اإّن  ترنيمكم،  خالل  من  التجّلي  نعي�ش  جعلتمونا  اأنتم  واأ�ساف: 

�سيكونان دائًما في خدمتكم والى جانبكم، ف�سكًرا لكم.

احتفالّي  المخّل�شّية وقّدا�س  للرهبانّية  الروحّية  الريا�شات  بيت  ــــ تد�شين 

رئي�سها  ب�سخ�ش  ة 
ّ
المخّل�سي ة 

ّ
الرهباني اإحتفلت  وابتداء رهبانّي جديد:  الرّب  في عيد 

دة، 
ّ
ال�سي دير  في  ة 

ّ
الروحي الريا�سات  بيت  بتد�سين  ديب،  اأنطوان  االأر�سمندريت  العاّم 

�سيدا  ة 
ّ
اأبر�سي راعي  وح�سور  الثالث،  غريغوريو�ش  البطريرك  غبطة  وح�سور  برعاية 

للراهبات  العاّمة  والرئي�سة  حّداد  ب�سارة  اإيلي  المطران  الكاثوليك  للروم  القمر  ودير 

ات االأّم منى وازن وعدد من الرهبان والراهبات. وبعد التد�سين، انتقل الجميع 
ّ
المخّل�سي

����ة اأخ��������ب��������ار ره����ب����ان����يَّ
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التجّلي  عيد  لمنا�سبة   
ّ
احتفالي قّدا�ش  الدير  كني�سة  في  اأُقيم  حيث  المخّل�ش،  دير  الى 

وراعي  البطريرك  غبطة  ح�سور  في  الكهنة  من  لفيف  يعاونه  العام،  الرئي�ش  تراأّ�سه 

منى  واالأّم  رّحال،  اليا�ش  المطران  الكاثوليك  للروم  بعلبك  ة 
ّ
اأبر�سي وراعي  ة، 

ّ
االأبر�سي

حّنا  اليا�ش  ال�سابق  والوزير  كفوري  اليا�ش  المطران  ممّثاًل  �سابا  نقوال  واالأب  وازن، 

في  اأربعة طالب  قبول  القّدا�ش  تخّلل  والجوار.  المنطقة  واأهالي  ين 
ّ
الر�سمي من  وح�سد 

 هم: هاني عرمان، مجد جوالن، روالن زيادة واإليان �سليمان.
ّ
االبتداء الرهباني

واألقى الرئي�ش العاّم عظة من وحي المنا�سبة قال فيها:

اأيّها االإخوة واالأخوات بالم�سيح،

»اأخذ معه بطر�ش ويعقوب ويوحنا على جبٍل عاٍل في مكان منف�سل، وتجّلى 

اأمامهم وحدهم«.

الثالثة،  اختار هوؤالء  فالم�سيح  اإرادّي ولي�ش �سدفة،  فعل  التجّلي هو  اإّن حدث 

نقلهم من مكان  انفراد،  واأخذهم على  اإختارهم،  اإ�سطحبهم،  معه،  يكونوا  اأن  اأرادهم 

ال�سمت والهدوء،  م عليه 
ّ
اأخرى. مكان منفرد يخي اإلى حالة  اآخر ومن حالة  الى مكان 

نترك  اأن  علينا  بدورنا  اليوم  ونحن  وال�سو�ساء.  وال�سجيج  العالم  �سخب  عن  بعيد 

الحياة  هذه  و�سخب  هموم  عن  بعيًدا  منف�سل،  مكان  الى  الجبل،  الى  ياأخذنا  الم�سيح 

لن�سترك معه في تجّليه.

يقول لنا االإنجيل: ي�سوع تجّلى اأمامهم، فهو لم يتجلَّ اأمام الجميع دون تمييز، 

الذين  اأمام  تجّلى  المختارين،  اأمام  فقط  تجّلى  لكّنه  والح�سود،  الجموع  اأمام  يتجلَّ  لم 

دعوته  وقبلوا  �سيء،  وكّل  وعماًل  واأ�سدقاء  اأهاًل  الجبل،  اأ�سفل  في  وراءهم  تركوا 

ليذهبوا معه على انفراد. اأولئك الذين يمكنهم القول مع �ساحب المزامير: »اأيّها الرّب 

�سين الذين 
ّ
اإنّي اأبحث عن وجهك فال تخفه عّني« )مز 27: 8 ��9(. ونحن الرهبان المكر

ة 
ّ
قبلنا دعوته وذهبنا معه على الجبل، هل لنا اأن نذكر لحظة تجّليه في حياتنا ال�سخ�سي

�ساهدوا  الثالثة  فالر�سل  �سمن جماعة،  ولكن  انفراد  على  فالتجّلي ح�سل  ة. 
ّ
والجماعي
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مًعا على وجوههم.  االآب و�سقطوا  �سهادة  الخبرة و�سمعوا  نف�ش  المنظر وعا�سوا  نف�ش 

�سوا حياتهم له وتبعوه من 
ّ
تنا ولم يحرم رهبانه الذين َكر

ّ
والم�سيح اأي�سا تجّلى في رهباني

ة الفريدة.
ّ
هذه الخبرة الروحي

: »وجهه تالأالأ كال�سم�ش وثيابه اأ�سبحت بي�ساء نا�سعة كالنور«، 
ّ
يقول لنا مّتى االإنجيلي

فالنور لم ياأت من الخارج على ي�سوع بل اأتى من الداخل الأنّه هو منبع هذ النور. فوجهه ال 

يعك�ش نوًرا خارجيًّا كما ح�سل لمو�سى الذي كان وجهه يعك�ش مجد اهلل، بل وجه الم�سيح 

هو مجد اهلل بذاته. فالم�سيح لي�ش كاأبناء العهد القديم الذين راأوا اهلل، الم�سيح هو اهلل، على 

يوحّنا  القّدي�ش  يقول   .»
ّ
»كري�ستوفاني الم�سيح  ظهور  وهو  اأال  جديد  ظهور  بداأ  ثابور  جبل 

: »في التجّلي لم يظهر الم�سيح بمظهر لي�ش له، بل اأظهر لتالميذه ما هو عليه«.
ّ
الدم�سقي

يقول لنا االإنجيل »بينما كان ي�سّلي«، فالم�سيح على جبل ثابور لي�ش هو المعّلم 

اأكثر من ذلك بكثير فهو يقبل  األوهّيته لتالميذه فقط، بل  اإثباتًا عن  اأو يعطي  الذي يعّلم، 

�سهوًدا  ليكونوا  ال�سماوّي  االآب  وبين  بينه  الحميمة  العالقة  في هذه  اأ�سدقاوؤه  ي�ساركه  اأن 

و�سركاء في مجده. اهلل بالتجّلي يُدخلنا في تلك العالقة الثالوثّية الحميمة، اأي يوؤلّهنا معه.

بالتاأكيد »لم  »فلن�سنعّن ثالث مظال«. عندما قال بطر�ش: »فلن�سنعّن ثالث مظال«، 

يكن يعلم ما يقول«. اأن ن�سنع مظّلة لي�سوع ومظّلة لمو�سى ومظّلة الإيلّيا، هذا يعني و�سعهم 

في نف�ش المرتبة على نف�ش الم�ستوى، وهذا جهل كبير للفارق الالمحدود بين ي�سوع من 

جهة ومو�سى واإيلّيا من جهة ثانية. وهذا يعني كما يقول اآباء الكني�سة: اإّن مو�سى واإيلّيا كانا 

، ولي�ش كلمة اهلل الوحيد الذي كان يتكّلم من خاللهما.
ّ
يتكّلمان با�سمهما ال�سخ�سي

بطر�ش لم يفهم الر�سالة وحكمه لم يكن �سائبًا، ولم يفكر بكلماته، خطاأه مثل 

ان 
ّ
نبي �ساأنهما،  ا، وهما، مهما عظم 

ّ
واإيلي الم�سيح في رتبة مو�سى  اأنّه و�سع  اآخرين،  ُكثر 

من االأنبياء، اأّما ي�سوع فهو االبن.

ا �سعور كّل واحد  بالطبع اإّن بطر�ش اأراد اأن ال تنتهي هذه اللحظات، وهذا اأي�سً

لنا،  يح�سل  اأن  ويمكن  لبطر�ش،  وما ح�سل  الم�سيح.   مع  التجّلي  لحظات  يعي�ش  مّنا 
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يتواجدوا في عالٍم  الجبل واأن  ينزلوا عن  اأن  االآتي. كان عليهم  للمجد  نة 
ّ
اإاّل عي لي�ش 

عالم  العالم  هذا  في  محدود  اأفقهم  لنا  اإخوة  نجد  حيث  الخطيئة  وظلمة  ليل  يعي�ش 

يَخُل�سوا،  كي  الم�سيح  الى  نظرهم  نحّول  حّتى  معهم  نكون  اأن  علينا  واجٌب  الظلمة. 

�سين 
ّ
رهم من ال�سرير واأعماله. اإّن ر�سالتنا كرهبان وكمكر

ّ
الأنّه هو وحده قادر اأن يحر

اأن ندرك اأنّنا في عالم مظلم، علينا تحويله نحو الم�سيح لي�ست�سيء به، ومن الم�ستحيل 

الم�سيح  يكن  لم  اإن  اأي  كّله،  كياننا  في  الم�سيح  نور  ينعك�ش  لم  اإن  ر�سالتنا  نحّقق  اأن 

محور حياتنا وهدفها وغايتها. عالمنا محتاج اإلى �سهود يع�سقون الم�سيح، محتاج اإلى 

قّدي�سين.

واإذا �سوت من ال�سماء يقول: »هذا هو ابني الحبيب فله ا�سمعوا«. عندما �سمع 

اإقترب منهم  ا.  االأر�ش، خائفين جدًّ ال�سوت، وقعوا على وجوههم على  التالميذ هذا 

ي�سوع ولم�سهم قائاًل: »اإنه�سوا ال تخافوا«، رفعوا نظرهم في كّل االتجاهات ولم يروا 

ا اختفيا، الغمامة ان�سحبت، ال�سوت �سمت، والنور 
ّ
اإاّل ي�سوع وحده. مو�سى واإيلي اأحًدا 

اأراد  . لماذا 
ّ
اليومي اإلى مظهره  انطفاأ. كّل �سيٍء عاد الى ما هو عادّي، ي�سوع نف�سه عاد 

ون التركيز على هذا التف�سيل في حدث التجّلي، اأالأنّه يخفي معنى عميًقا علينا 
ّ
االإنجيلي

ون القول والت�سديد اإنّه علينا اأن ن�سمع الى ي�سوع هذا، 
ّ
�سبر غوره؟ بالحقيقة اأراد االإنجيلي

بكلماته  ي�سوع  اأي  المتجّلي،  ي�سوع  فقط  ولي�ش  االإنجيل  في  عرفناه  ما  ح�سب  ي�سوع 

واأعماله. ي�سوع وحده، ي�سوع المتروك من الجميع، ي�سوع المرفو�ش من قومه واأهله، 

ي�سوع الم�سلوب، ي�سوع ال�سافي، ي�سوع الذي حمل عاهاتنا، ي�سوع الذي وحده اأعطانا 

ج�سده ودمه ماأكاًل وم�سربًا، ي�سوع الذي وحده �سالحنا مع اهلل، ي�سوع الذي وحده دعانا 

البنّوة. في عبارة ي�سوع الذي وحده يُنهي  اأ�سدقاء، ي�سوع الذي وحده رفعنا الى مرتبة 

حدث التجّلي نجد برنامج حياة.

القد�ش،  والروح  االآب  التخّلي عن  يمكننا  اأنّه  يعني  ي�سوع وحده، ال  في عبارة 

اأن  اأنّه ال يمكن الأحٍد  اأي  االإن�سان،  الثالوث ويعمل في  يتجّلى  ي�سوع وحده  اأنّه في  بل 
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ا ي�سوع وحده هو برنامج   اأي�سً
ّ
يذهب الى االآب اإاّل من خالله. وعلى ال�سعيد ال�سخ�سي

ي�سوع والمال،  الى جانبه كي ال نقول مكانه:  اأ�سياء في حياتنا ن�سعها  الحياة. فكم من 

ة، ي�سوع وال�سلطة...
ّ
ي�سوع والمهنة، وي�سوع والحريّة ال�سخ�سي

اأتتا  تخافوا«،  »ال  وكلمة  لهم  الم�سيح  لم�سة  اإّن  تخافوا،  ل  لهم  وقال  لم�شهم 

مبا�سرة بعد �سوت االآب الذي قال: »وله ا�سمعوا«. اأي اأّول كلمة قالها الم�سيح لتالميذه، 

يقوله  وما  ولم�سهم.  يده  اأعطاهم  به  قام  عمل  واأّول  تخافوا،  ال  له،  االآب  �سهادة  بعد 

اإّن  تخافوا«.  »ال  جهة:  كّل  من  بنا  المحدق  الكثيف  الغمام  هذا  في  اليوم  لنا  الم�سيح 

تنا و�سّددها 
ّ
ي�سوع رهباني لم�ش  ة 

ّ
مر ا وحنانًا وقّوة ورجاء. كم من 

ًّ
لنا مملوؤة حب لم�سته 

ال  و�ساهدة،  �سهيدة  تكوني  اأن  تخافي  اهلل، ال  تري وجه  اأن  تخافي  تخافي، ال  قائاًل ال 

اإن لم يفهمك العالم، ال تخافي  َهدة، ال تخافي  اأن تكوني على ال�سليب وم�سطَّ تخافي 

على  ذبيحة  ذواتهم  بون 
ّ
يقر ان 

ّ
�سب هناك  دام  ما  تخافي  ورزقك،ال  بنيك  في  نُكبت  اإذا 

�ُسّلط  اإذا  تخافي  ال  ال�سعف،  في  �سقطّتي  اإذا  تخافي  ال  �سهوًدا،  لي  ليكونوا  مذابحك 

في  واأنا  واأردتك،  اخترتك  اأنا  الأنّي  ا�سمي،  على  الأنّك  تخافي  ال  عنقك،  على  �سيف 

لم  اإن  خافي  َهدي،  تُ�سطَّ لم  اإن  خافي  كّله،  هذا  تختبري  لم  اإذا  خافي  لكن  و�سطك. 

اإذا  خافي  تُ�سلبي،  لم  اإن  خافي  بال�سعف،  ت�سعري  لم  اإن  خافي  بالعوا�سف،  ت�سعري 

�سعرت اأنّك م�سيطرة على كّل االأمور وناجحة في كّل �سيء، من هذا خافي الأنّك بذلك 

ل�ست بحاجة لي ولن تتركيني اأتجّلى فيك ومن خاللك.

الم�سيح وحده عنده هذا ال�سلطان ليلم�سنا ويقول لنا ال تخافوا اإنه�سوا. وجوده 

في و�سطنا يعطينا �سالم اهلل الذي يحفظنا بالم�سيح ي�سوع.

اأ�سكر اهلل على ح�سوركم بيننا يا �ساحب الغبطة واأ�سحاب ال�سيادة.

.
ّ
اأ�سكر اهلل على نعمه علينا بدخول اأربعة اإخوة جدد اإلى االبتداء الرهباني

اأ�سكر اهلل الذي اأعطانا اأن ند�سن بيتًا جديًدا للريا�سات الروحّية والخلوة وال�سالة.

اأ�سكركم جميًعا لم�ساركتكم معنا فرحة العيد وبهاء التجّلي.
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دير  في  لوجوده  �سروره  عن  فيها  اأعرب  كلمة،  لحام  البطريرك  األقى  ثم 

ة موقع ومكانة ور�سالة 
ّ
المخّل�ش بين هذا الح�سد الكبير من الموؤمنين، م�سيًرا الى اأهمي

ة في المنطقة، وقال: »ما من دير ترى فيه هذه الح�سود 
ّ
ة واالإيماني

ّ
دير المخّل�ش التاريخي

قبول  على  ة 
ّ
الرهباني وهّناأ  الدير«،  هذا  حول  دائًما  نبقى  اأن  يجب  المخّل�ش،  دير  اإاّل 

اآماًل  المناطق،   من بعلبك وبيروت وغيرهما من 
ّ
الرهباني االأربعة في االبتداء  الطاّلب 

اأن يكون في كّل بيت خوري حّتى يخدم الم�سيح«، موؤكًدا »اأّن دير المخّل�ش هو مكان 

الموؤ�ّس�ش  اأراده  الذي  العامر  المخّل�ش  دير  تراث  اأن  على  م�سّدًدا   ،»
ّ
الروحي اللقاء 

والجنوب،  ال�سوف  في  �سنة   300 مدى  على  الدير  واآباء   
ّ
ال�سيفي اأفتيمو�ش  المطران 

ا في �سوريا،  ا خ�سو�سً
ًّ
الخوف يومي ينتابهم  اأوالدنا  »اإّن  «. وتابع 

ّ
اإ�سراق روحي »مركز 

»ال  ي�سوع  قال  فكما  ة«، 
ّ
الغربي الدول  من  وغيرها  ة 

ّ
االأوروبي الدول  الى  الهجرة  من 

تخافوا«، نقول لكم  »اإبقوا هنا كي يبقى ي�سوع، اإبقوا هنا، فتبقى االأديار والكنائ�ش، فقد 

»اإّن  قائاًل  وختم  تُهدم«.  التي  النا�ش  بيوت  الى  اإ�سافة  �سوريا،  في  كني�سة   150 تهّدم 

لكم  اأقول  لذلك  الكنائ�ش،  يُعّمر  فمن  نا�ش  من  هناك  يكن  لم  اإذا  اأّما  تعّمر،  الكنائ�ش 

»اإبقوا«. 

وبعد القّدا�ش تناول الجميع الطعام في ملعب مدر�سة دير المخّل�ش.

النذور الموؤّقتة لالأخوين �شربل يو�شف ومرق�س ديب

في   
ّ
االإلهي بالقّدا�ش  العاّم  الرئي�ش  اإحتفل  االنتقال،  دة 

ّ
�سي عيد  اآب،   15 ال�سبت 

ة الموؤّقتة لالأخوين �سربل 
ّ
ل خالله النذور الرهباني

ّ
دة االنتقال لالبتداء،  تقب

ّ
كني�سة دير �سي

يو�سف من بلدة جّزين ــ لبنان، ومرق�ش ديب، من مدينة حم�ش ــ �سوريا. عاون الرئي�ش 

 .
ّ
العاّم، االأب المدبّر ومّعلم االبتداء نبيل واكيم واالأب مارتن حياة من االإقليم االأميركي

بح�سور جمهور االآباء واالإخوة وذوي الناذَرين واالأ�سدقاء. بعد االإنجيل األقى الرئي�ش 

العاّم عظة قال فيها:
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اإخوتي واأخواتي بالم�سيح

تُرنّم   ،
ّ
البيزنطي الطق�ش  اعتمّدتم«، ح�سب  بالم�سيح  الذين  »اأنتم  ترنيمة  اإّن  عادًة 

والف�سح   ،
ّ
االإلهي والظهور  الميالد  اأعياد  الم�سيح،  د 

ّ
بال�سي ة  الخا�سّ الكبرى  االأعياد  في 

العمل  هذا  الأّن  العالم،  في   
ّ
الخال�سي اهلل  عمل  فيها  ويتجّلى  يظهر  التي  واالآحاد 

، عمل اهلل، يظهر باالإن�سان، يظهر باالإن�سان الذي اأراد اأن يختار الم�سيح، واأن 
ّ
الخال�سي

يُفني ذاته، واأن يتخّلى عن كّل �سيٍء، اأن ي�سير طريق الم�سيح حّتى يُظهر مجد اهلل ويُتّمم 

 في هذا العالم، اأن�سدنا اليوم ترنيمة »اأنتم الذين بالم�سيح اعتمدتم«. 
ّ
عمل اهلل الخال�سي

الدائم  بالم�سيح واالتحاد به، وهي الح�سور  ه 
ّ
الت�سب اإنّها حياة  ة: 

ّ
الرهباني الحياة  هذه هي 

ة لي�ست هي النذور الثالثة الفقر والعفة والطاعة، 
ّ
للم�سيح في هذا العالم. الحياة الرهباني

الم�سار،  ُفقد هذا  واإذا  بالم�سيح،   
ّ
الكّلي االتحاد  ة هي 

ّ
الرهباني الحياة  و�سائل،  كّلها  هذه 

كلُّ �سيٍء اآخر يفقد معناه، ال بل ي�سبح الفقر والعّفة والطاعة عبئًا ودينونة الأّن الراهب 

ابتعد عن الحياة في الم�سيح.

اأّن  اأرى   ،
ّ
الرهباني النذر  �سورة  خالل  ومن  بول�ش  القّدي�ش  ر�سالة  خالل  من 

يملك  بما  يُقامر  يُقامر  من  عادة  كبرى،  مقامرة  هي   ، تحدٍّ حياة  هي  ة 
ّ
الرهباني الحياة 

على  وي�سعه  وبكيانه  بحياته  يُقامر  الراهب  ة، 
ّ
الرهباني الحياة  في  الطاولة.  على  وي�سعه 

مذبح الرّب، وفي هذا �سهادة كبرى علينا اأن نُظهرها. هذا يعني اأّن هناك �سليبًا علينا اأن 

ناأخذها،  اأن  يجب  نعمة  وهناك  الم�سيح،  مع  نعي�سه  اأن  يجب  فرًحا  هناك  واأّن  نحمله، 

فيها  ن�سهد  نعود  ال  التي  اللحظة  في  اأّما  للم�سيح.  ن�سهد  اأن  هما  والفرح  النعمة  وهاتان 

للم�سيح نكون قد اأ�سعنا الطريق.

الراهب هو ذاك الواقف اأمام ال�سليب يتاأّمل الم�سلوب وياأخذ منه القّوة، عندئذ 

ة هي اأن نترك كّل ما يفكر به العالم، 
ّ
يدرك اأّن كلَّ �سيٍء اآخر ال معنى له. والحياة الرهباني

اأّما الراهب فيتخّلى عن العالم ليحّقق ذاته وكيانه  الأّن العالم ي�سعى الى تحقيق الذات، 

اإنّها م�سيرة تتحّقق كّل يوم  التي ن�سعى الأن نعي�سها،  ة 
ّ
بالم�سيح. هذه هي الحياة الرهباني
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تحت  �سقط  الم�سيح  اأّن  فلنتذّكر  ولكن  معوّجة،  وطرق  �سقطات  هناك  �ساعة.  وكّل 

الى  لي�سل  �ساعده على حمله،  الذي   
ّ
القيرواني �سمعان  هناك  وكان  ثقله،  من  ال�سليب 

ا اإخوة يحملون معنا هذا  اأي�سً اأعلى الجبل. كذلك نحن من الممكن اأن ن�سقط، وهناك 

ال�سليب لكي نتجّلى جميًعا على هذا الجبل مع الم�سيح.

بنذور  كبيرة  الرهبانّية  وفرحة  ومرق�ش،  �سربل  باالأخوين  كبيرة  اليوم  فرحتنا 

الرهبانّية  بر�سالتها،  ملتزمون  رهباٌن  هناك  كان  كّلما  تكبر  اأنّها  ت�سعر  وهي  فيها،  جديدة 

ت�سّلي لكما، الأّن حياتكما وم�سيرتكما ابتداأتا اليوم، وعليكما اأن تكّمال الطريق. ال�سليب 

كبير، ولكن النعمة اأكبر. اأرجو اأن ال تن�سيا هذا الكالم لكي تكونا على �سورة الم�سيح.

اليوم  كثيرة«، ونحن  باأموٍر  مهتّمة  اإنّك  مرتا،  »مرتا  الم�سيح:  د 
ّ
ال�سي يقول  اأخيًرا 

مع  دائًما  نكون  اأن  هو  نن�ساه  اأاّل  يجب  الذي  الوحيد  ال�سيء  ولكّن  كثيرة،  باأموٍر  نهتّم 

ين، 
ّ
م�سيحي ونُدعى  تالميذ،  له  نكون  وبهذا  اهلل،  لمجد  عملنا  يكون  واأن  الم�سيح، 

ة رهبانًا 
ّ
ويتحّقق عمل اهلل في حياتنا. اأتمّنى للجميع البركة واأتمّنى اأن ير�سل اهلل للرهباني

يكّملون الر�سالة، وما دام اهلل في و�سطها فلن تتزعزع، رغم كّل الظروف ال�سّعبة. هذا 

هو رجاوؤنا وهذا هو �سليبنا وهذه هي قيامتنا. اآمين.

اإنّني اأتوّجه بال�سكر العميق لالأب المدبّر نبيل واكيم الذي يعمل دون كلل اأو ملل، 

ذواتهم  يكّر�سون  فيها  التي  ال�ساعة  الى هذه  يو�سلهم  اأوالده كي  االأب على  �سهر  وي�سهر 

للم�سيح. كما اأ�سكر جميع الذين �ساعدوه خالل هذه ال�سنة في التن�سئة الرهبانّية لالإخوة.

بعد القّدا�ش توّجه الجميع الى الع�ساء في �ساحة الدير.

األف مبروك لالأخوين �سربل ومرق�ش.

محا�شرة عن الأب الموؤّرخ ق�شطنطين با�شا في بلدته دوما

بلديّة  دعت   ،
ّ
المخّل�سي الراهب  با�سا  ق�سطنطين  الموؤّرخ  االأب  لذكرى  اإحياًء 

الموؤّرخ  »االأب  بعنوان:  اأيوب  داني  للدكتور  محا�سرة  تخّلله  لقاٍء  الى  دوما  ونادي 
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الماّلح  عبداهلل  للبروف�سور  ومداخلة   ،»)1948  ��  1870(  
ّ
المخّل�سي البا�سا  ق�سطنطين 

اللقاء  ح�سر   .2015 اآب   22 ال�سبت  يوم  وذلك  ة«، 
ّ
المت�سرفي زمن  في  »دوما  بعنوان: 

يرافقه  العاّم،  والرئي�ش  �ساهر  اإدوار  المطران  الكاثوليك  للروم  طرابل�ش  ة 
ّ
اأبر�سي راعي 

 
ّ
الوطني بالن�سيد  اللقاء  بداأ  المبتدئون.  واالإخوة  را�سد  و�سربل  واكيم  نبيل  االأبوان 

، تاله ترحيب بالح�سور، ثّم ا�ستعر�ش الدكتور داني اأيوب �سيرة االأب الموؤّرخ 
ّ
اللبناني

عبداهلل  للبروف�سور  مداخلة  عقبه  دقيقة.   45 مّدة  وموؤلّفاته،  واإنجازاته  با�سا  ق�سطنطين 

ة. 
ّ
الماّلح تناول فيها تاريخ بلدة دوما مع اأبرز الوجوه التي تاألّقت فيها في زمن المت�سرفي

بعد اللقاء ُدعي الجميع الى كوكتيل على �سرف المنا�سبة.

 

وزير الخارجية والمغتربين جبران با�شيل في دير المخّل�س

يوم االأحد 23 اآب 2015، جال وزير الخارجية والمغتربين جبران با�سيل على 

الوفد  مع  و�سوله  ولدى  وب، 
ّ
الخر واإقليم  ال�سوف  �ساحل  وبلدات  قرى  من  عدد 

االأب  الدير  ورئي�ش  العاّم  الرئي�ش  المدخل  عند  اإ�ستقبله  المخّل�ش،  دير  الى  المرافق 

�سليمان جرجورة، ورئي�ش مدر�سة دير المخّل�ش االأب عبدو رعد وعدٌد من الرهبان. 

وانتقل الجميع مبا�سرة الى كني�سة الدير لل�سالة، ثّم ا�ستمع الوزير با�سيل من االأب العاّم 

في  التاريخ  عبر   
ّ
الوطني 1711 ودوره  العام  منذ  وتاأ�سي�سه  الدير  تاريخ  �سرح عن  الى 

النكبات  الى  باالإ�سافة  المختلطة،  المناطق  في  ين 
ّ
الم�سيحي وانت�سار  والكني�سة  المنطقة 

ة 
ّ
المخّل�سي ة 

ّ
الرهباني اأّن  الى  م�سيًرا  الحرب،  في  ا  خ�سو�سً لها  �ش 

ّ
تعر التي  واالأزمات 

اأّن  الى  ، الفتًا 
ّ
ال�سيفي اأفتيميو�ش  المطران  يد  1683، في �سيدا على  العام  �ست في  تاأ�سَّ

على  ًدا  وموؤكِّ ة، 
ّ
الكاثوليكي ة 

ّ
الملكي ة 

ّ
الرومي الكني�سة  موؤ�ّس�سي  من  هو   

ّ
ال�سيفي المطران 

ة مع االأديان والطوائف االأخرى في  ة خا�سّ
ّ
ال�سهادة التي تقوم بها هذه الكني�سة والرهباني

با�سيل  الوزير  به  يقوم  ما  اأنَّ  متمّنيًا  مّنا،  اأكبر  التاريخ والر�سالة  اأّن  المنطقة، معتبًرا  هذه 

الداخل، الأنَّه  تنا من 
ّ
، مطالبًا الحفاظ على م�سيحي

ّ
الم�سيحي لتثبيت الوجود  يكون دائًما 

في حال حافظنا عليها ال يُمكن اأن يزعزعها �سيء.
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�سرور  الى  العاّم  الرئي�ش  فاأ�سار  الدير،  �سالون  الى  الجميع  توّجه  ذلك  بعد 

ملتزم  �سخ�ش  وكّل  الدير  يزور  �سخ�ش  بكلِّ  المخّل�ش  ودير  ة 
ّ
المخّل�سي ة 

ّ
الرهباني

ي االأطراف والمناطق للبقاء والتفاعل، داعيًا 
ّ
اأنَّه عالمة ت�سجيع لم�سيحي ا، معتبًرا 

ًّ
م�سيحي

ة لتبقى دائًما.
ّ
الى تطوير وتح�سين العجينة اللبناني

التكلُّم.  ُمجبرون على  ما يجري،  فظاعة  »اأمام  فقال:  با�سيل  الوزير  ث  تحدَّ ثم 

علينا اأن نعرف ما هو تاريخنا وعلى ماذا موؤتمنون؟ فهذا ال�سيء الذي بُني، بُني باإيمان 

االإن�سان حّتى قام بهذه الروعات في الحجر وال�سخر والخ�سب وبالرخام والر�سم، فهذا 

، الذي 
ّ
هو االإيمان الكبير، الذي هو تراث كبير من االإنجاز المعمارّي والفكر االإن�ساني

ن الوزير با�سيل  ين في هذا ال�سرق وهذا الجبل«، وبعد ذلك دوَّ
ّ
اأوجدنا اأن نكون اأ�سا�سي

نرى  الأنّنا  الدير،  هذا  نزور  كبيٍر،  »باإيماٍن  فيها:  وجاء  الدير  �سجل  في  التالية  العبارة 

 في هذا البلد، تُوجب علينا 
ٍّ
الخال�ش باالإيمان و�سهادة الحقِّ من هنا ومن كلِّ مكاٍن حر

النور  ومنبع  الجبل  في هذا  مكاٌن حرٌّ  لنا  ليبقى  ون�سال  اإيمان ومقاومة  بفعل  نقوم  اأن 

الب�سر«. لكلِّ 

ة.
ّ
قيمت له ماأدبة غداء تكريمي بعدها جال الوزير با�سيل في اأرجاء الدير، ثّم اأُ

عيد ال�شليب في جعيتا 

 12 ال�سبت  م�ساء  وذلك  جعيتا،  في  ال�سليب  عيد  بقّدا�ش  العام  الرئي�ش  اإحتفل 

�سليبا  اليا�ش  االأب  ة 
ّ
الرعي كاهن  جبور،  جوزيف  المدبّر  االأب  عاونه   ،2015 اأيلول 

واالأبوان اأغابيو�ش اأبو �سعدى و�سربل را�سد. بح�سور بع�ش االآباء واالإخوة وح�سد كبير 

ة.
ّ
من الموؤمنين من اأبناء الرعي

النار  اإ�سرام  تخلَّله  الكني�سة،  �ساحة  في  الع�ساء  الى  الجميع  ُدعي  القّدا�ش  بعد 

ة.
ّ
ة من تنظيم اأبناء الرعي

ّ
كرمز للعيد وعرو�ش فني
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عيد القّدي�شة تقال في عين الجوزة

عين  دير  في   
ّ
االإلهي بالقّدا�ش  العام  الرئي�ش  اإحتفل  تقال،  القّدي�سة  عيد  بمنا�سبة 

الجوزة، يوم الخمي�ش 24 اأيلول 2015، عاونه االأب المدبِّر نبيل واكيم ورئي�ش الدير االأب 

ال�سيادة  اإبراهيم، بح�سور �ساحبي  عبداهلل الحمديّة، وال�سّما�سان ثيوذرو�ش زّخور واليا�ش 

اأندره حّداد واليا�ش رّحال وبع�ش االآباء واالإخوة وح�سد كبير من الموؤمنين. وفي العظة هّناأ 

االأب العام الجميع بالعيد، �ساكًرا الكهنة على العمل الذي يقومون فيه با�سم الرهبانّية. 

في  للمعايدة، عقبها غداء  الّدير  الى �سالون  الجميع  توّجه  القّدا�ش،  وفي ختام 

مطعم ال�ساليه دي الك قرب الدير.

 

م�شيرة اأبونا ب�شارة ال�شنوّية ٢٠١٥

مت »عيلة اأبونا ب�سارة« م�سيرتها ال�سنويّة، وذلك نهار ال�سبت  كعادتها كّل �سنة، نظَّ

3 ت�سرين االأّول 2015، من دير الراهبات المخّل�سّيات الى دير المخّل�ش بم�ساركة وفود 

يعاونه   
ّ
االإلهي القّدا�ش  العاّم  الرئي�ش  تراأّ�ش  الدير  كني�سة  وفي  لبنان،  كّل  من  اأتت  كبيرة 

واالإخوة  والراهبات  االآباء  من  عدد  بح�سور  بركيل،  وفادي  ال�سغبيني  نقوال  االأبوان: 

والوفود الم�ساركة. وفي ختام القّدا�ش بارك الرئي�ش العاّم القرابين، وحمل �سمعة كبيرة 

عليها �سورة اأبونا ب�سارة، وانطلق وخلفه الموؤمنون في تطواف نحو ال�سريح.

 زيارة الرئي�س العاّم الى كندا واأميركا من 7 ت�شرين الأّول ولغاية 8 

ت�شرين الثاني ٢٠١٥

كندا،  الى  را�سد،  �سربل  االأب  يرافقة  العام،  االأب  و�سل  ت١،   7 الأربعاء  يوم 

ون وبع�ش االأ�سدقاء.
ّ
وكان في ا�ستقبالهما االآباء المخّل�سي

اأبو زغيب واأنطوان �سمعان  االآباء ربيع  يرافقة  العام،  االأب  قام  الجمعة ٩ ت١، 

كلير  بوانت  في  يواكيم  القّدي�ش  دير  الى  بزيارة  د جورج حبيب، 
ّ
وال�سي را�سد  و�سربل 
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ة، 
ّ
الرعي ومجل�ش  الدير  عن  الم�سوؤول  الكاهن  مع  اجتمع  حيث   ،Pointe Claire

�ساعات،  الثالث  االجتماع حوالي  ا�ستئجاره، ودام  اأو  الدير  �سراء  ة 
ّ
اإمكاني في  وتباحثوا 

ثّم جال الرئي�ش العاّم في اأنحاء الدير.

المخّل�ش في  ة 
ّ
 في كاتدرائي

ّ
االإلهي بالقّدا�ش  العاّم  االأب  اإحتفل  الأحد ١١ ت١، 

اأبو زغيب و�سربل را�سد، وبح�سور ح�سٍد كبيٍر من  االأبوين ربيع  بم�ساركة  مونتريال، 

الموؤمنين وبعد القّدا�ش التقى بالحا�سرين في قاعة الكني�سة.

الثنين ١٢ ت١، اإجتمع االأب العاّم واآباء مونتريال مع راهبات العناية في ديرهّن 

من  الموؤلَّف  الدير  اأرجاء  في  العام  االأب  جال  ثّم  �سرائه،  حول  للتفاو�ش  الخا�ّش، 

اإبراهيم  اأ�ساقفة كندا، المطران  130 غرفة. وبعد الظهر زار مع االآباء رئي�ش  حوالي ال 

اإبراهيم، في بيته.

ــ  اإلى مدينة كليفالند  العاّم واالأب �سربل را�سد،  يوم الأربعاء ١4 ت١، �سافر االأب 

ا من ميثون، لزيارة االأب  اأوهايو في اأميركا، برفقة االأب فار�ش خليفات الذي قدم خ�سي�سً

نعيم خليل، وفي اليوم التالي، اأي يوم الخمي�ش، ذهب الى مدينة اأكرن، لزيارة االأب يوجين 

ميت�سيل، يرافقه االآباء نعيم، فار�ش و�سربل. وكانت الزيارة ذات وقع موؤثِّر واأخوّي، حيث 

دير  مع  والعالقة  ال�سمالّية  اأميركا  في  االآباء  وخدمة  واقع  حول  االأحاديث  تبادل  جرى 

المخّل�ش. بعدها عاد االأب العاّم الى كليفالند، وبقي هناك حّتى يوم الجمعة.

التي  الب�سارة  دة 
ّ
�سي ة 

ّ
رعي في  �سهرة  اأُقيمت  الم�ساء  في  ت١،   ١7 ال�شبت  يوم 

االأب  وُدعي  ال�سوريّين،  رين  المهجَّ لدعم  ريعها  يعود  �سمعان،  اأنطوان  االأب  يخدمها 

ه فيها بعمل الرهبانيَّة في دم�سق وفي معلوال،  العاّم اإليها، حيث كانت له كلمة مقت�سبة نوَّ

ت�سّجيع  على  الكبير  االأثر  له  كان  الذي  وباخو�ش،  �سركي�ش  مار  دير  ترميم  في  ة  خا�سّ

االأهالي للعودة الى معلوال، ودعا الحا�سرين الى عدم الخوف على �سوريا اأو لبنان اأو 

اإيماننا باهلل، الأنَّ اهلل في و�سطها فلن  نترك  اأاّل  �سة، وباأنَّه يجب  المقدَّ اأو االأر�ش  االردن 

تتزعزع. بعدها بارك الطعام ثمَّ جال على المدعّوين اللتقاط ال�سور التذكاريّة معهم.
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االأب  لوفاة  االأولى  ال�سنة  ذكرى  بقّدا�ش  العاّم  االأب  اإحتفل  ت١،   ١8 الأحد 

راعي  بح�سور  مونتريال،  في  المخلِّ�ش  ة 
ّ
كاتدرائي في  وذلك  �سيدة،  مي�سال  المرحوم 

االأبر�سيَّة المطران اإبراهيم اإبراهيم وبم�ساركة كاهن الرعيَّة االأب ربيع اأبو زغيب واالأب 

على  �سكره  بدوره  الذي  العاّم  باالأب  االأبر�سيَّة  راعي  ب  رحَّ العظة  وفي  را�سد،  �سربل 

ا�ش قّدم االأب العاّم التعزية  ة. وبعد القدَّ
ّ
ين العاملين في االأبر�سي

ّ
احت�سانه لالآباء المخلِّ�سي

لذوي االأب المرحوم مي�سال. وفي م�ساء اليوم نف�سه، �سارك االأب العاّم واالآباء في �سهرة 

تابت  مروان  بول   
ّ
الماروني المطران  بح�سور  مونتريال،  في  الرّب  �سوت  اإذاعة 

والمطران اإبراهيم اإبراهيم مر�سد االإذاعة. 

الجمعة ٢3 ت١، زار االأب العام يرافقه االأب ربيع اأبو زغيب، االأبوين مكاريو�ش 

وهبي و�سمير �سركي�ش في اأوتاوا، واجتمع معهما بعد تناول الغداء.

ة المخلِّ�ش في 
ّ
 في كاتدرائي

ّ
الأحد ٢٥ ت1، اإحتفل الرئي�ش العام بالقّدا�ش االإلهي

ة المرحوم الوزير والنائب ال�سابق اليا�ش �سكاف، وعند 
ّ
مونتريال، واأُقيم القّدا�ش على ني

ال�ساعة الرابعة بعد الظهر �سارك في اإكليل العرو�سين روجيه �سنياره وليندا وهبي )�سقيقة 

ة االأب اأنطوان �سمعان.
ّ
االأب مكاريو�ش( في كني�سة الب�سارة وي�ست اأيلند، رعي

ًدا الى الواليات المّتحدة برفقة االأب اأنطوان  الثنين ٢٦ ت١، �سافر االأب العاّم مجدَّ

الدير  ا�ستقباله رئي�ش  با�سيليو�ش في ميثون، وكان في  القّدي�ش  دير  الى  �سمعان، وتحديًدا 

ح�سر   ،
ّ
ال�سباحي القّدا�ش  بعد  التالي،  اليوم  وفي  االآباء.  وجميع  خليفات  فار�ش  االأب 

 االأب اأنطوان رزق قادًما من نيويورك، واجتمع باالأب العاّم مع االأبوين 
ّ
الرئي�ش االإقليمي

المطران  المتَّحدة  الواليات  في  نيوتن  اأ�ساقفة  رئي�ش  وبعدها ح�سر  حياة.  ومارتن  فار�ش 

الرئي�ش  العاّم واأجرى معه اجتماًعا مغلًقا بح�سور  الدير، فا�ستقبله االأب  الى  نيقوال �سمرا 

 االأب اأنطوان رزق. عقب االجتماع غداء على مائدة الدير. وبعد الظهر عاد االأب 
ّ
االإقليمي

العاّم واجتمع باالآباء اأنطوان وفار�ش ومارتن، قبل اأن يجتمع باآباء الدير كلٍّ بمفرده.

ا باالأب العاّم. م�ساًء ح�سر االأب عماد بركة الى ميثون حيث التقى اأي�سً
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الخمي�س ٢٩ ت١، اأم�سى االأب العاّم برفقة االأبوين فار�ش و�سربل يوًما في نيويورك، 

لدى االأب اأنطوان رزق، وفي طريق العودة مرَّ في مدينة يانكرز، رعّية االأب فار�ش.

ا واالآباء في ميثون 
ّ
ال�شبت 3٠ ت١، �سارك االأب العاّم مع المطران جان عادل اإيلي

اأنطونيو�ش الكبير المارونيَّة في رعيَّة  اأُقيم في كني�سة القّدي�ش   الذي 
ّ
في القّدا�ش االإلهي

 غريغوري من�سور.
ّ
لورن�ش والذي احتفل به المطران الماروني

القّدي�ش  دير  في  ميثون،  في   
ّ
االإلهي بالقّدا�ش  العاّم  االأب  اإحتفل  ١ ت٢،  الأحد 

با�سيليو�ش، وتحلَّق حوله االآباء فار�ش خليفات ومارتن حياة والري تومينيّلي ويو�سف 

د  عزيز وجو توما�ش و�سربل را�سد. بح�سور ح�سٍد كبيٍر من الموؤمنين. وفي العظة �سدَّ

من  اأقّل  لي�ست  الغرب  في  يات  والتحدِّ والغرب،  ال�سرق  في  هي  الكني�سة  اأنَّ  على 

ين، في ال�سرق 
ّ
يات في ال�سرق، حيث الحرب، الأنَّ االأ�سا�ش هو اأن نعي�ش م�سيحي التحدِّ

ة بوجود  ة الفرح وال�سالم، خا�سّ
َّ
كّنا اأم في الغرب. اأتمّنى لكم جميًعا ولعائلتنا المخلِّ�سي

كم، 
ُّ
اإنَّنا نحب اأقول لكم بكلِّ محبَّة  العائلة، واأ�ساف  الذي هو بركة في هذه  ا 

ّ
اإيلي دنا 

ّ
�سي

لبنان. واأمامكم جميًعا  و�سنكون معكم، وهذا الدير �سيكون منارة كدير المخلِّ�ش في 

الكبير  العمل  مارتن على  واأبونا  به،  يقوم  الذي  ار 
ّ
الجب العمل  فار�ش على  اأبونا  اأ�سكر 

م خدماته،  ال�سنتر، واأبونا جو لعمله في الجماعة كراهب يقدِّ ة في  الذي يقوم به خا�سّ

في  يعمل  الذي  م 
ّ
القي يو�سف  واأبونا  الجماعة  هذه  في  ال�سبابيَّة  والروح  الري  واأبونا 

االأبديَّة  الحياة  الى  و�سبقونا  عملوا  الذين  ين 
ّ
المخلِّ�سي اآبائنا  وكلُّ  والخارج،  الداخل 

اأ�سماءهم الذين يعملون في هذا الدير، كاأنَّه  اأنّي ال اأعرف  ين، رغم 
ّ
واأذكر كّل العلماني

بيتهم، كّل يوم نذكركم على هيكل كني�سة دير المخلِّ�ش.

بعد القّدا�ش، اإ�ستقبل االأب العاّم الحا�سرين في قاعة الدير حيث تمَّ قطع قالب 

من الحلوى. وبعد الغداء رجع الى كندا برفقة االأبوين فار�ش خليفات و�سربل .

 باآباء كندا و�سمَّ االجتماع باالإ�سافة 
ّ
الثنين ٢ ت٢، اإجتمع االأب العاّم ب�سكٍل ر�سمي

اد، �سمير �سركي�ش وفار�ش خليفات. وم�ساًء زار المطران  الى كهنة مونتريال االآباء اإبراهيم حدَّ
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اإبراهيم اإبراهيم في المطرانيَّة. وفي نف�ش اليوم ان�سمَّ االأب غبريال غّنوم الى مونتريال للقاء 

االآباء، حيث اأم�سى معهم طيلة يوم الثالثاء، قبل اأن يعود الى رعّيته في فلوريدا.

ال�شبت 7 ت٢، وبح�سور �ساحب ال�سيادة المطران اإبراهيم اإبراهيم، �سارك االأب 

دة في رعيَّة القّدي�سين بطر�ش وبول�ش في اأوتاوا،  العاّم في افتتاح القاعة الراعويّة المجدَّ

والراهبات  الكهنة  من  ولفيف  �سركي�ش  و�سمير  وهبي  مكاريو�ش  االأبوين  بح�سور 

بين  الحّب  ة  ق�سّ على  فيها  د  �سدَّ المنا�سبة  في  كلمة  واألقى  الح�سور.  من  كبير  وح�سد 

االأبوين  ة  وخا�سّ اأوتاوا  على  وا 
ّ
مر الذين  جميًعا  االآباء  بخدمة  ونّوه  وكندا،  ة 

ّ
الرهباني

وهبي  مكاريو�ش  ين 
ّ
الحالي االآباء  الى  باالإ�سافة  ن�سر،  وفوؤاد  كويتر  حبيب  الراحلين 

في  له  الحاجة  اأ�سدِّ  في  وهي  ة 
ّ
الرهباني اأر�سلته  الذي  �سركي�ش  و�سمير  حّداد  واإبراهيم 

ة، 
ّ
ل �سل�سلة التعاون بين اأبناء الرهباني ة االأخويّة في كندا، ويكمِّ

ّ
لبنان ليكون �ساهًدا للمحب

ل�ساحب  كلمة  كانت  بعدها  اإبراهيم.  اإبراهيم  المطران  ال�سيادة  �ساحب  ببركة  دائًما 

واأ�ساف  جميل  اهلل  الأَنّ   ،
ّ
الم�سيحي الالهوت  في  الجمال  اأهميَّة  على  فيها  د  اأكَّ ال�سيادة 

ي�سّلوا  اأن  يعرفون  اأ�سخا�ش  ب�سبب   
ّ
االإلهي الجمال  لهذا  ت�سهد  الجميلة  القاعة  هذه 

لبنان  الي  �سفره  ل  اأجَّ الذي  العاّم  الرئي�ش  بح�سور  ه  ونوَّ �سويًّا  يتعاونوا  اأن  ويعرفون 

ليكون في هذه المنا�سبة، وهو ال�سديق القديم في روما. و�سكر كّل الذين تعبوا الإنجاز 

ا االأب مكاريو�ش واالأب �سمير، الذي قال باأنّه كان قد طلبه مراًرا  هذا العمل، خ�سو�سً

ة اأن تحافظ على الكهنة الأنَّهم عملة 
ّ
من الرئي�ش العاّم. وطلب �ساحب ال�سيادة من الرعي

نادرة. و�سكر الح�سور وبعدها بارك الطعام �ساكًرا الرّب على عطاياه.

في  المخلِّ�ش  ة 
ّ
كاتدرائي في   

ّ
االإلهي بالقّدا�ش  العاّم  االأب  اإحتفل  ت٢،   8 الأحد 

ة.
ّ
مونتريال، وفي نف�ش اليوم عاد الى لبنان مختتًما زيارته الى اأميركا ال�سمالي

عيد دار العناية ٢٠١٥

اإلى  العذراء  دة 
ّ
ال�سي دخول  عيد  بمنا�سبة   ،٢٠١٥ الثاني  ت�شرين   ٢٠ الجمعة 

الهيكل، عيد دار العناية، دعا االأب نقوال ال�سغبيني، مدير الدار، الى الم�ساركة في �سالة 
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العاّم،  والرئي�ش  حّداد  ب�سارة  اإيلي  المطران  ة 
ّ
االأبر�سي راعي  ح�سرها  التي  الغروب 

ين، وبح�سور بع�ش الكهنة والرهبان والعلمانيين العاملين 
ّ
وجمهور من االآباء المخّل�سي

في الدار واالأ�سدقاء. وبعد �سالة الغروب ُدعي الجميع الى مائدة الع�ساء.

م�شروع منطقة �شناعّية 

مجل�ش  رئي�ش  دولة  برعاية  لبنان،  في  جديدة  ة 
ّ
�سناعي مناطق  اإطالق  اإطار  في 

ح�سن  الحاج  ح�سين  الدكتور  ال�سناعة  وزير  من  وبدعوة  �سالم،  تّمام  اال�ستاذ  الوزراء 

د ما�سيمو ماروتي، وممّثل منّظمة االأمم المّتحدة للتنمية 
ّ
وال�سفير االيطالي في لبنان ال�سي

ة يوم الثالثاء 26 
ّ
ة المخّل�سي

ّ
د كري�ستيانو با�سيني، ُدعيت الرهباني

ّ
ة في لبنان ال�سي

ّ
ال�سناعي

اإلى حفل في ال�سراي الكبير حيث تّم اإطالق م�سروع »دعم تنمية   2016 كانون الثاني 

بعلبك وتربل  الثالث:  المناطق  لكونها من �سمن  لبنان«، وذلك  ة في 
ّ
ال�سناعي المناطق 

 
ّ
قو�سايا ومنطقة بكيفا التابعة عقاريًّا لدير المخّل�ش، والتي �سيتّم عليها م�سروع �سناعي

من  ومنّفذة  ة 
ّ
االإيطالي ال�سفارة  من  ممّولة  �ستكون  الم�ساريع  وهذه  العاجل،  القريب  في 

االحتفال  ح�سر   .UNIDO لبنان،  في  ة 
ّ
ال�سناعي للتنمية  المّتحدة  االأمم  منّظمة  قبل 

 عن 
ّ
الرئي�ش العاّم واالآباء عبدو رعد، نبيل واكيم و�سربل را�سد، وقد بداأ بفيلم وثائقي

بعدها  ومراحله.  الم�سروع  وعر�ش  الخرائط  عر�ش  تاله   ،
ّ
اللبناني  

ّ
ال�سناعي القطاع 

توالت الكلمات تباًعا. واختُتم بكوكتيل على �سرف المنا�سبة. 

زيارة الأب العاّم اإلى اأ�شتراليا

بزيارة  را�سد،  �سربل  االأب  يرافقه  العاّم  االأب  قام  الثاني ٢٠١٦،  كانون   ٢7 في 

اأخ  اإبن  الغزال،  زياد  ال�سيد  ا�ستقباله  في  كان  �سيدني  الى  و�سوله  ولدى  اأ�ستراليا،  الى 

التقى  حيث  بريزبن  الى  �سافر  التالي  اليوم  في  غزال.  �سليم  المطران  الرحمة  المثّلث 

هناك باالأب لورن�سيو�ش اأيّوب المقيم في بيت الراحة )�سان فان�سان(، �سحبة االأب اإيلي 

اأخويًّا  والعناق  موؤثًّرا  اللقاء  وكان  �سربل.  المرافق  واالأب  هناك  ة 
ّ
الرعي كاهن  فرن�سي�ش 

 الم�سبع من العمر المهيب والتاريخ المعطاء، 
ّ
بين االأب لورن�سيو�ش الراهب المخّل�سي
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الذي  المجيد الأبونا لورن�سيو�ش  الما�سي  العاّم، وكان حديث عن  الرئي�ش  وبين قد�ش 

واأ�ستراليا  والعراق  المقّد�سة  واالأرا�سي  لبنان  بين  الكهنوت  من  �سنة   64 حوالي  خدم 

التي اأم�سى فيها 29 �سنة. وفي �سياق الحديث حاول االأب العاّم تذكير اأبونا لورن�سيو�ش 

االآباء  عنه  يتناقلها  التي  والطرائف  الق�س�ش  وببع�ش  فيها  خدم  التي  والبلدان  بما�سيه 

حّداد  اأندره  االآباء  برفقة  اأثيناغورا�ش،  للبطريرك  ال�سهيرة  الزيارة  مثل  له،  المعا�سرون 

هو  وما  �سيء  اأجمل  هو  عّما  العاّم  االأب  �ساأله  وعندما  غزال.  و�سليم  كويتر  وجورج 

معتبًرا  الوعظ  موهبة  هو  كهنوته  في  �سيء  اأجمل  باأّن  اأجابه  كهنوته؟  في  �سيء  اأ�سعب 

اإيّاها من اأكثر المواهب التي مّن بها اهلل عليه، اأّما اأ�سعب �سيء في كهنوته فهو مواجهة 

يطلب  يبرح  ال  هو  واليوم  الكاهن.  بانتقاد  ال�سعب  يقوم  عندما  ة  وخا�سّ العاّم،  الراأي 

ح قلب االأب لورن�سيو�ش بزيارته له، وا�سًعا 
ّ
رحمة اهلل وبركة االأب العاّم الذي بدوره فر

ة على �سعيد الدعوات الجديدة. ة في العالم، وخا�سّ
ّ
اإيّاه في اأجواء وم�ستجّدات الرهباني

بيت  في  العاّم  الرئي�ش  اأقام  االأموات،  �سبت  فيه  الواقع  الثاني  كانون   3٠ وفي 

ته، �ساكًرا اهلل على ال�سنين الطويلة 
ّ
ا مع اأبونا لورن�سيو�ش قّدمه على ني الراحة قّدا�ًسا خا�سًّ

ة. وعلى وجود االأب 
ّ
التي ق�ساها هذا االأب الجليل في خدمة اهلل والنا�ش واالأّم الرهباني

ممّثل  خير  باأنّه  اإيّاه  وا�سًفا  بتواتر،  لورن�سيو�ش  االأب  بتفّقد  يقوم  الذي  فرن�سي�ش  اإيلي 

اأ�ستراليا. ة في 
ّ
المخّل�سي ة 

ّ
للرهباني

ويوم الأحد 3١ كانون الثاني بعد زيارته لالأب لورن�سيو�ش وال�سالة معه، اإحتفل 

وفي  فرن�سي�ش،  اإيلي  االأب  رعّية  في  كليمان  �سان  كني�سة  في  االأحد  بقّدا�ش  العاّم  االأب 

اأبناء  و�سكر  كما  واأحّبها،  خدمها  التي  الرعّية  اأمام  لورن�سيو�ش  لالأب  �سكره  جّدد  العظة 

الرعّية الذين اأحّبوا بدورهم هذا االأب الفا�سل وبادلوه الوفاء واالحترام، ولم يغب عن 

الرهبانّية  اأّن  به، م�سّدًدا على  يقوم  ما  اإيلي على كّل  االأب  ثانية  ي�سكر  اأن  العاّم  االأب  بال 

المخّل�سّية باإمكانها اأن تكون مطمئّنة البال على اأبونا لورن�سيو�ش الأنّه في اأيٍد اأمينة وقلوب 

محّبة. وفي الم�ساء زار االأب العاّم االأب اإيلي في بيته ومع عائلته وتناول الع�ساء معهم. 
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االأب  قام  الراحة،  بيت  لورن�سيو�ش في  االأب  تفّقد  بعد  ويوم الثنين ١ �شباط، 

العاّم ب�سحبة االأب اإيلي بزيارة لل�سّما�ش �سامي عّمار، وهو من اأ�سدقاء االأب لورن�سيو�ش.

يوم الثالثاء ٢ �شباط عاد االأب العاّم الى �سيدني، وهناك التقى ب�سيادة المطران 

الى  الم�سيح  د 
ّ
ال�سي دخول  عيد  بقّدا�ش  �ساركه  مبا�سرة  وبعدها  بيته  في  ربّاط  روبير 

ا و�سربل را�سد 
ّ
الهيكل، تاله ع�ساء �سّم المطران ربّاط واالأب العاّم واالأبوين �سايد قزحي

دين زياد غزال وو�سيم بو فرحات. وبقي االأب العاّم طيلة هذه المّدة في �سيدني 
ّ
وال�سي

المطران  الرحمة  المثّلث  ذوي  ومع  ة 
ّ
االأبر�سي راعي  مع  متعّددة  لقاءات  له  كان  حيث 

�سليم وغزال وبع�ش اأ�سدقائه.

الأحد 7 �شباط، اإحتفل االأب العاّم في كني�سة مار مخائيل في �سيدني بقّدا�ش عن 

راحة نف�ش المثّلث الرحمة المطران �سليم غزال بح�سور ذويه وح�سد من الموؤمنين، وفي 

المخّل�ش،  دير  في  �سابق  راهب  وهو  �سلطان،  اإبراهيم  االأب  الرعّية  كاهن  رّحب  العظة 

بالرئي�ش العاّم �ساكًرا الرهبانّية المخّل�سّية على كّل ما قّدمته له طيلة �سني تن�سئته في الدير 

ومعترًفا بف�سلها عليه. واأّما االأب العاّم فتناول في عظته بع�ش �سفات المطران �سليم غزال 

اإبراهيم  التوا�سع و�سنع ال�سالم، و�ساكًرا بدوره االأب  ة في  باأنّه قدوة لنا خا�سّ اإيّاه  وا�سًفا 

، داعيًا الموؤمنين الى عي�ش ال�سوم بفرح الأّن القدا�سة ال تكتمل 
ّ
�سلطان ابن الرهبانّية الوفي

بدون الفرح. بعد القّدا�ش، تناول االأب العاّم الغداء مع ذوي المطران �سليم.

االأب  لوداع  بريزبن  مدينة  الى  ثانية  العاّم  االأب  رجع  �شباط،   8 الثنين  ويوم 

كّل  فوق  بالمحّبة  »اأو�سيهم  فاأجابه:  الجدد،  للرهبان  ن�سيحته  اإيّاه عن  �سائاًل  لورن�سيو�ش 

�سيء«، بعدها عاد الى �سيدني، وفي اليوم التالي عاد الى لبنان، مختتًما زيارته اإلى اأ�ستراليا.

اإحتفالت ذكرى الأب ب�شارة

ــــ قّدا�س في جعيتا: االأربعاء 17 �سباط 2016، في االإكليريكّية الكبرى ــ بيت االأب 

بح�سور  االآباء،  من  ح�سد  يعاونه   ،
ّ
االحتفالي القّدا�ش  العاّم  االأب  تراأّ�ش  جعيتا،  في  ب�سارة 
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اأبو  مالك  واالأب  الحلبّية،  البا�سيلّية  للرهبانّية  العاّم  الرئي�ش  طوبجي  نجيب  االأر�سمنديت 

التوم  كري�ستين  واالأّم  وازن  منى  واالأّم  اللبنانّيين،  المر�سلين  جمعّية  عاّم  رئي�ش  طانو�ش 

الغربي، وجمهور من  نعيم  واالأر�سمندريت  الحلبّيات،  البا�سيلّيات  للرهبات  العاّمة  الرئي�سة 

.
ّ
الرهبان والراهبات واأهل الرهبان واإكليريكّيي المنطقة. عقب القّدا�ش ع�ساء عائلي

ة اأمام 
ّ
ــــ �شهرة روحّية في الدير: الجمعة 19 �سباط 2016: اأُقيمت �سهرة روحي

المبتدئين، وح�سرها  االإخوة  الكبرى مع  ة 
ّ
االإكليريكي اإخوة  اأحياها  ب�سارة،  االأب  �سريح 

جمهور الرهبان والراهبات.

ــــ ذكرى الأب ب�شارة والنذر الموؤّقت لالأخ باتريك: ال�سبت 20 �سباط 2016، 

العاّم  االأب  اإحتفل  مراد،  اأبو  ب�سارة  االأب  م 
ّ
المكر بمنا�سبة ذكرى رقاد   ،1٠:3٠ ال�ساعة 

ودير  �سيدا  ة 
ّ
اأبر�سي راعي  بح�سور  ون، 

ّ
المخّل�سي االآباء  حوله  والتف   ،

ّ
االإلهي بالقّدا�ش 

واالأّم  وازن  منى  واالأّم  رحال،  اليا�ش  والمطران  حّداد،  ب�سارة  اإيلي  المطران  القمر 

الرهبان  من  وجمهور  ال�سالحة،  الخدمة  دة 
ّ
�سي لراهبات  العاّمة  الرئي�سة  خ�سره  با�سكال 

اأثناء القّدا�ش، اأبرز االأخ باتريك اأبو �سليمان  واالأخوات الراهبات وح�سد من الموؤمنين. 

له:  �سعاًرا  واختار  االأ�سدقاء،  وبع�ش  ذويه  بح�سور  العاّم،  الرئي�ش  اأمام  الموؤّقتة  نذوره 

وحي  من  كلمة  فاألقى  العاّم   االأب  اأّما  ل�شبيلي«.  ونوٌر  لخطاي  م�شباٌح  »كلمتك 

المنا�سبة. وبعد القّدا�ش ُدعي الجميع الى الغداء على مائدة الدير.

اأبونا  »عيلة  من  وبتنظيم   ،2016 �سباط   27 االأربعاء  م�ساء  روحّية:  اأم�شية  ــــ 

ور�سيتااًل  ة 
ّ
روحي اأم�سية  ماريّا،  �سانتا  جوقة  اأحيت  ة«، 

ّ
الم�سيحي الطالبة  و»ال�سبيبة  ب�سارة« 

واالأخوات  واالإخوة  واالآباء  العاّم  االأب  بح�سور  المخّل�ش، وذلك  دير  كني�سة  في  ا 
ًّ
ديني

ة.
ّ
الراهبات، وح�سٍد من الموؤمنين من مختلف المناطق اللبناني

عيد القّدي�س يو�شف في حو�س الأمراء

في 18 اأذار 2016، وبمنا�سبة عيد القّدي�ش يو�سف، اإحتفل االأب العاّم بالقّدا�ش 

عبداهلل  االأب  ة 
ّ
الرعي كاهن  بم�ساركة  االأمراء،  حو�ش  ــ  يو�سف  مار  كني�سة  في   

ّ
االإلهي
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معايًدا  العيد،  وحي  من  كلمة  األقى  االإنجيل  وبعد  الموؤمنين،  من  كبير  وح�سد  عا�سي 

ة.
ّ
الجميع و�ساكًرا االأب عبداهلل على كّل الجهود التي يبذلها في خدمة الرعي

جائزة المطران �شليم غزال

العاّم  االأب  �سارك   ،Emmanuel Bonne لبنان  في  الفرن�سي  ال�سفير  برعاية 

بالن�ساط ال�سنوّي لجائزة المثّلث الرحمة المطران �سليم غزال الذي اأقيم في مركز التنمية 

والحوار في مجدليون، يوم الثالثاء 10 اأيّار 2016، بح�سور عدد من طاّلب المدار�ش 

ات في لبنان.
ّ
وممّثلي بع�ش الجمعي

المريمّي ال�شهر 

الفتتاح   
ّ
االإلهي بالقّدا�ش  العاّم  االأب  اإحتفل   ،2016 اأيار  �سهر  من  االأّول  االأحد 

الكهنة  من  عدد  بح�سور  مغدو�سة،  في  المنطرة  دة 
ّ
�سي بازيليك  في   

ّ
المريمي ال�سهر 

والرهبان والراهبات وجمهور كبير من الموؤمنين. 

دة زحلة والبقاع يعاونه 
ّ
 في مقام �سي

ّ
وفي 15 اأيّار 2016، اإحتفل بالقّدا�ش االإلهي

كاهن المقام االأب طالل تعلب واالآباء المدبّرون وبح�سور عدد من الكهنة المخّل�سيين 

وجمهور كبير من الموؤمنين.

عيد القّدي�س جاورجيو�س

الجمعة  يوم  وذلك  المعّلقة،  في  جاورجيو�ش  القّدي�ش  بعيد  العاّم  االأب  اإحتفل 

ة االأب فادي بركيل واالأب المدبّر نبيل واكيم 
ّ
22 ني�سان 2016، بم�ساركة كاهن الرعي

ة 
ّ
وبح�سور االإخوة المبتدئين وح�سد كبير من الموؤمنين. وفي العظة رّحب كاهن الرعي

باالأب العاّم الذي بدوره �سكر االأب فادي على كّل جهوده المبذولة في اأعمال الترميم 

ة، وبعدها األقى عظة من وحي العيد.
ّ
وفي ال�سهر على الرعي

القّدي�ش   في دير 
ّ
االإلهي القّدا�ش  العاّم  االأب  تراأّ�ش  العيد،  نهار  التالي  اليوم  وفي 

واالأب  واكيم  جوزيف  المدبّر  االأب  الدير  رئي�ش  فيه  عاونه  المزيرعة  ــ  جاورجيو�ش 
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دة الخدمة ال�سالحة االأم با�سكال 
ّ
المدبّر نبيل واكيم. بح�سور الرئي�سة العامة لراهبات �سي

ات المنطقة، وح�سد من االآباء واالإخوة والموؤمنين. عقب القّدا�ش 
ّ
خ�سره، وبع�ش فعالي

غداء في باحة الدير.

يوم المكّر�شين والمكّر�شات

لقاء  انعقد  لبنان،  في  العاّمات  والرئي�سات  العاّمين  الروؤ�ساء  مكتب  من  بدعوة 

م�سبًَّحا«،  »كن  فرن�سي�ش  البابا  قدا�سة  ر�سالة  حول  ال�سنة  لهذه  �سات 
ّ
والمكر �سين 

ّ
المكر

المطران  اللقاء  ح�سر  اللويزة،  دة 
ّ
�سي دير  في    ،2016 ني�سان   30 ال�سبت  يوم  وذلك 

ة 
ّ
الرهباني و�ساركت  لبنان،  في  ات 

ّ
الرهباني مختلف  من  كبير  وجمهور  عطاهلل  �سمعان 

ة ممّثلة ب�سخ�ش االأب العاّم وجمهور المدر�سة الكبرى، باالإ�سافة الى جمهور 
ّ
المخّل�سي

القّدي�ش فرن�سي�ش، تالها عّدة حلقات ومداخالت  اللقاء ب�سالة من وحي  اإبتداأ  االبتداء. 

ات، ومن 
ّ
تمحورت حول البيئة. وقد قام بهذه المداخالت ممّثلون من مختلف الرهباني

قة حول »�سلوكنا 
ّ
 الذي كانت له مداخلة �سي

ّ
بينهم االأخ روني حّداد الراهب المخّل�سي

الم�سوؤول وثقافة التدوير«. اإختُتم اللقاء بال�سالة وتوزيع تذكارات للحا�سرين.

زيارتان الى روما

اإطار اجتماع الروؤ�ساء العاّمين في روما، �سافر االأب العام  ــــ الزيارة الأولى: في 

ال�سرقّية  الكنائ�ش  مجمع  بزيارة  قام  وهناك   ،2015 الثاني  ت�سرين  �سهر  في  روما  الى 

 Cyril واأمين �سّر المجمع  �سيادة المطران Leonardo Sandri واجتمع بنيافة الكاردينال

اأبو زيد. كما عقد اجتماعات مع  للرهبانّية االأب �سليمان  العاّم  الوكيل  Vasil، بح�سور 

كري�ستينا.  المحامية  وابنته  بورت�سيناري  غوتّي  كارلو  االأ�ستاذ  الرهبانّية  محامي  من  كّل 

روما،  في  ُملك  �سراء  ب�ساأن  الدرا�سة  في  ي�ساعدانا  اللذين  المهند�َسين  مع  اجتمع  كذلك 

ومع الم�سوؤول عن ح�سابات الوكالة في بنك الفاتيكان. كذلك اجتمع باالآباء مطانيو�ش 

حّداد وحبيب خلف وو�سيم المّر. وعقد اجتماعات في غروتا فيراتا مع االآباء والمطران 



45

مع  بالمفاو�سات  والمكّلف  غروتافيّراتا  لدير   
ّ
الر�سولي الزائر  �سيميرارو،  مار�سيّلو 

الرهبانّية المخّل�سّية بخ�سو�ش دير القّدي�ش با�سيليو�ش في روما.

ــــ الزيارة الثانية: يوم 23 اأيار عاد االأب العام و�سافر من جديد الى روما، بمنا�سبة 

اجتماع الروؤ�ساء العاّمين، يرافقه االأب �سربل را�سد، وكان في ا�ستقباله االأبوان �سليمان اأبو 

زيد  اأبو  �سليمان  االأب  بح�سور  اجتمع  لو�سوله  الثاني  اليوم  وفي  ومطانيو�ش حّداد.  زيد 

والمكّلف  غروتافيراتا  لدير   
ّ
الر�سولي الزائر  �سيميرارو،  مار�سيّلو  البانو  اأبر�سية  مطران  مع 

بالمفاو�سات مع الرهبانّية المخّل�سّية ب�ساأن ا�سترجاع دير مار با�سيليو�ش في روما التابع له. 

وكانت النتيجة اإيجابّية، اإذ اأ�سفر االجتماع على موافقة مطران األبانو على اأن ت�ستلم الرهبانّية 

المخّل�سّية دير مار با�سيليو�ش من جديد، وفي نف�ش االجتماع تّم و�سع الخطوط العري�سة 

بين الطرفين لكيفّية اال�ستالم واإدارة الدير وتوجيه ر�سالته. وفي نف�ش الوقت �سّجع مطران 

ا با�ستالم واإدارة دير غروتافيراتا الى جانب دير مار  األبانو الرهبانّية المخّل�سّية اأن تقوم اأي�سً

بنك  �سليمان،  االأب  العاّم، �سحبة  االأب  زار  الظهر  بعد  با�سيليو�ش وذلك كخطوة الحقة. 

مقّره،  في  فا�سيلي  المطران   
ّ
ال�سرقي المجمع  �سكرتير  التقى  مبا�سرة  بعدها  الفاتيكان، 

ا معه اأو�ساع الرهبانّية المخّل�سّية على مختلف االأ�سعدة، ثّم كان له لقاء مع رئي�ش  م�ستعر�سً

الخا�ّش، حيث عر�ش معه ق�سّية  ليوناردو �ساندري وذلك في مكتبه  الكاردينال  المجمع 

الكاردينال  هّناأ  وبدوره  با�سيليو�ش.  مار  دير  وا�ستالم  روتّو،  البونتي  وملف  المدّور  بناية 

�ساندري الرهبانّية على كّل ما تقوم به من تقّدم وجهد على مختلف االأ�سعدة خاتًما اللقاء 

مع االأب العام بقوله له »الى االأمام«.

العاّمين  الروؤ�ساء  اجتماع  في  العام  االأب  �سارك  الجمعة  يوم  لغاية  االأربعاء  ومن 

الو�سع  �سعيد  على  ة  وخا�سّ مداخالت،  عّدة  فيه  له  كان  والذي   »USG« ال�سنوّي 

محامي  بح�سور  العدل،  كّتاب  اأحد  مكتب  في  اجتماع  عقد  كما  ال�سرق.  في   
ّ
الم�سيحي

القطاع  في  يعمل  الذي  األفون�سو  ال�سّيد  وزوجها  كري�ستينا،  المحامية  وابنته  الرهبانّية 

العالقة  النقاط  مختلف  لتو�سيح  والمهند�ش،  ال�سرائب،  محت�سبي  واأحد  العقارّي، 

بخ�سو�ش الدير المزمع �سراوؤه في روما. ويوم ال�سبت اجتمع االأب العاّم واالأب الوكيل 
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�سليمان اأبو زيد مع المحامي وذلك من اأجل متابعة مو�سوع �سراء بيت للرهبانّية في روما 

ة بالوكالة.  ويوم الثالثاء 31 اأيّار عاد االأب العام الى لبنان مختتًما زيارته. وق�سايا خا�سّ

نظامها  توّقع  لبنان  في  الدينّية  وال�شياحة  الحّج  تنمية   جمعّية 

الأ�شا�شّي والداخلّي في دير المخّل�س

ة في لبنان اجتماعها الدورّي في دير 
ّ
ة تنمية الحّج وال�سياحة الديني

ّ
عقدت جمعي

لبنان.  المزارات واالأديار في  2016، بح�سور روؤ�ساء وكهنة  3 حزيران  المخّل�ش، في 

ي  المخّل�سّ تعلب  طالل  االأب  خاللها  اأعطى  الدير،  اأرجاء  في  ة 
ّ
ميداني بجولة  اللقاء  بداأ 

ي، واأديار  م ب�سارة اأبو مراد  المخّل�سّ
ّ
لمحة عن تاريخ الدير والكني�سة وحياة االأب المكر

بهم،  مرّحبًا  الدير،  ة في �سالون 
ّ
الجمعي اأع�ساء  العاّم  الرئي�ش  ا�ستقبل  ة، وبعدها 

ّ
الرهباني

ة ومنجزاتها، واأُخذت ال�سورة التذكاريّة بعدها، ومن ثّم انتقل 
ّ
ودار الحديث عن الجمعي

ال�سابقة  ال�سهور  في  عّما ح�سل  االأع�ساء  تحّدث  االجتماعات، حيث  قاعة  الى  الجميع 

الئحة  على  مغدو�سة  ــ  المنطرة  دة 
ّ
�سي مقام  و�سع  ا  وخ�سو�سً واالأديار،  المزارات  في 

ال�سياحة  تقريًرا �سفويًّا عن موؤتمر  ة، وعر�ش االأب خليل علوان 
ّ
العالمي ة 

ّ
الديني ال�سياحة 

قبل  من   
ّ
والداخلي  

ّ
االأ�سا�سي ة 

ّ
الجمعي لنظاَمي  اأخيرة  قراءة  جرت  ثّم  ومن  ة، 

ّ
الديني

والتقّدم،كما  النجاح  لها  متمّنين  المجلـ�ش،  نظاَمي  بعدها  الجميع  ووّقع  الموؤ�ّس�سين 

من  يختارانه  ومن   
ّ
المخّل�سي �سليبا  اليا�ش  واالأب  علوان،  خليل  الرئي�ش  االأب  �ش  ُفوِّ

َدعا  وبعدها  والخبر،  العلم  معامالت  اإجراء  مهّمتها  ة« 
ّ
تاأ�سي�سي »هيئة  لتاأليف  االأع�ساء 

رئي�ش الّدير االأب �سليمان جرجورة الجميع الى مائدة الغداء.

عيد مولد النبّي يوحّنا المعمدان

 في 
ّ
بدعوة من كاهن الرعّية االأب فادي بركيل، اإحتفل االأب العاّم بالقّدا�ش االإلهي

 ال�سابق يوحّنا المعمدان، وذلك يوم الخمي�ش 23 حزيران 2016، عاونه 
ّ
عيد مولد النبي

اإ�سكندر،  وجورج  الحمديّة  عبداهلل  االأبوين  بح�سور  تعلب،  وطالل  واكيم  نبيل  االأبوان 
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القديم وتكّلم  العهد  النبّوة في  العاّم مفهوم  االأب  ف�ّسر  العظة  الموؤمنين. وفي  وح�سد من 

 الذي يُ�سغي لكلمة الرّب وينقل لل�سعب ما يطلبه منه. اأّما مع الم�سيح فقد 
ّ
عن دور النبي

�سرنا اأكثر من اأنبياء ال بل �سرنا اأبناء اهلل بالّتبّني، م�سّدًدا على اأهمّية االإيمان باهلل وبكلمته، 

اأيّامه.  في  كان  الذي  الظالم  وجه  في  المعمدان  يوحّنا   
ّ
النبي به  تحّلى  الذي  االإيمان  هذا 

ودعا االأب العاّم الموؤمنين الى عدم الخوف على الكني�سة مهما ح�سل الأّن كلمة الم�سيح 

وا�سحة، اإذ قال: »اأبواب الجحيم لن تقوى عليها«. وختم العظة بمعايدة الحا�سرين �ساكًرا 

مار  رعّيتي  في  من جهد  به  يقوم  ما  كّل  على  البركيل  فادي  االأب  الن�سيط  الرعّية  كاهن 

يوحّنا المعمدان حو�ش الزراعنة ومار جرج�ش المعّلقة. وفي ختام القّدا�ش، اإنطلق االأب 

العاّم الى رعّية مار جرج�ش حيث تفّقد اأعمال الترميم داخل الكني�سة.

الر�شامتان ال�شّما�شّية والكهنوتّية لالأخ ثيوذور�س زّخور

االأخ  البنها  ة 
ّ
ال�سّما�سي بالر�سامة  ة 

ّ
الرهباني فرحت   ،2015 اآب   30 االأحد  م�ساء 

ة �سيدا ودير القمر المطران 
ّ
ثيوذور�ش زّخور، في دير المخّل�ش، بو�سع يد راعي اأبر�سي

على  كاهنًا  به  ففرحت  عادت   ،2016 حزيران   25 ال�سبت  ويوم  حّداد.  ب�سارة  اإيلي 

بح�سور �ساحب  نف�سه. وذلك  ال�سيادة  يد �ساحب  بو�سع  نف�سها،  الكني�سة  في  مذابحها 

ال�سيادة المطران اإبراهيم اإبراهيم، واآباء واإخوة ب. م. واأهل المرت�سم الجديد وح�سد من 

تيو«  »اأبونا  بر�سامة  فرحته  عن  ة 
ّ
االأبر�سي راعي  ر 

ّ
عب العظة  في  ات. 

ّ
المخّل�سي الراهبات 

الرعاة  الم�سيح في وجه  د 
ّ
ال�سي الذي هو هديّة من  ال�سالح  والراعي  الكاهن  بين  وربط 

ة هوؤالء 
ّ
الغير �سالحين، وهذا الراعي له �سفتان: االأولى هي معرفة الخراف وتعني محب

الخراف ب�سعفهم وقّوتهم. والثانية هي بذل الذات، وتعني التماهي مع الر�سالة ك�سريك 

الر�سالة  تتحّقق  ال  دونه  من  �سرط  هو  البذل  وهذا  عنده،  كموّظف  ولي�ش  للم�سيح 

الموؤتمن عليها. بعدها األقى االأب الجديد كلمته، ومّما جاء فيها:

�سيادة المطران اإيلي ب�سارة الحّداد الكّلي الوقار

 الوقار
ّ
�سيادة المطران ابراهيم ابراهيم الكّلي



48

ومجل�ش  االحترام  الجزيل  ديب  اأنطوان  االر�سمندريت  العاّم  الرئي�ش  �سيادة 

مدبريه الكرام

اإخوتي الكهنة والرهبان، اأخواتي الراهبات، 

اإخوتي واأخواتي في الم�سيح ي�سوع.

بعيدٌة هي الكلماُت عن خواطري لكّني اأحاوُل اأن اأ�ستمِطَر ال�سماَء عبارًة تفي اأو 

تقوُل، فال اأجُد غيَر قطراِت الدمِع المخطوِف من عيوِن ال�سماِء التي تنادي فِرحًة »اإّني 

اأقمتك اليوم لتبني وتغر�س...« )اإرميا 1: 10(

ر 
ِّ
الأَُعب واأمامكم  الرّب  اأماَم مذبح  اأقُف ج�سًدا وروًحا  الرهيبِة  ال�ساعِة  في هذه   

 اأنا العبد ال�سعيف، 
ّ
عّما يختلُج في نف�سي من �سعوٍر بالُخ�سوع والعظمة وقد حّلت علي

يًا هذه 
ِّ
نعمة وبركة الكهنوت. نعم لقد تقّدمُت اأمام َعظمة اهلل في هذا اليوم المقّد�ش ملب

الدعوَة، دعوة خدمة الرّب االإله وكني�سته المقّد�سة، واأنا عالم باأّن اهلل كما يقول الر�سول 

 القّوة اإذن ال يكمن 
ّ
بول�ش، »يختار ال�شعيف لكي ل يفتخر كّل ذي ج�شد اأمامه«، ف�سر

في االإناء المختار، واإنّما في العامل فيه.

العميق  �سكرَي  اأقّدم  با�ستمرار،  اإليه  اأتوق  كنت  والذي  المميز  اليوم  هذا  في   

ما في هذه االأيّام التي 
ّ
اأيّام حياتي، وال �سي ني بها طيلة  اأّواًل هلل على كّل النعم التي خ�سّ

والدته  واأ�سكر  كما  ا�ستحقاقي،  من عدم  بالرغم  المقّد�ش،  الكهنوت  نعمة  منحني  فيها 

دتي راعية دعوتي واأكرم من اأحّب.
ّ
القّدي�سة مريم �سي

في هذه الم�سيرة الطويلة، وقف كثيرون معي وبجانبي، ومنحوني الثقة دوًما،   

فا�سمحوا لي اأن اأذكرهم واأقّدم لهم �سكري الجزيل:

ة 
ّ
، وعّلمتني محب

ّ
اأ�سكر اأّواًل عائلتي التي كانت اأّول من منحني االإيمان الم�سيحي

كامل  وبر�سى  واليوم  تعليم،  اأف�سل  وعّلمتني  �سالحة،  تربيًة  وربّتي  والكني�سة،  اهلل 

ومن  معي  الكثير  وتحّملتم  �سّحيتم  لقد  نعم،  الرّب.  حقل  في  خادًما  الأكون  قّدمتني 

اأجلي، عاونتموني في حمل �سليبي وخّففتم عّني الكثير، وها اإنّكم اليوم تحتفلون معي 
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الجميع.  اأجل  من  ذاته  باذاًل  كاهنًا  بي  وتفتخرون  ة، 
ّ
الكهنوتي و�سيامتي  والدتي  بيوم 

اأن  و�سلواتكم  القد�ش  الروح  وبنعمة  دوًما  اأ�سعى  اأن  فاأعدكم  قّدي�ًسا،  كاهنًا  تريدونني 

اأكون ح�سبما تمّنيتم. �سوف لن اأن�ساكم اأبًدا، واهلل يمنحكم مائة �سعف.

معكم اأ�سكر اأّمي الرهبانّية البا�سيلّية المخّل�سّية، ب�سخ�ش رئي�سها العاّم االأر�سمندريت 

اأنطوان ديب الجزيل االحترام، التي رعت دعوتي وقّدمت لي التن�سئة الرهبانّية والفل�سفّية 

والالهوتّية ور�سمتني كاهنًا على مذابحها.

الذي  الوقار   
ّ
الكّلي الحّداد  ب�سارة  اإيلي  المطران  ل�سيادة  الجزيل  �سكري  اأرفع 

م وو�سع يده على راأ�سي وو�سمني بالكهنوت المقّد�ش.
ّ
تكر

ة طيلة ثماني �سنوات:
ّ
ين الذين تعاقبوا على تن�سئتي الرهباني

ّ
اأ�سكر االآباء المخّل�سي

مار  دير  رئي�ش  جبلي  ن�سال  االأب  نقوال،  مي�سال  االأب  الجاوي�ش،  ميالد  االأب 

مكاريو�ش  االأب  ة، 
ّ
المخّل�سي ة 

ّ
االإكليريكي رئي�ش  ور، 

ّ
جب جوزف  المدبّر  االأب  اليا�ش، 

هيدمو�ش. لكم مّني جزيل ال�سكر واالحترام.

غمرني  الذي  الفرح  �سالم  االأب  ابي 
ّ
عر الدرجة  وبنف�ش  اأ�سكر  اأن  واأوّد  كما 

ة. اأرجو اأن اأبقى في 
ّ
ته وكان يحّثني على المثابرة واالجتهاد والنمو بالحياة الرهباني

ّ
بمحب

�سلواتك دوًما، واأعدك دوًما ب�سالتي.

معي  وقف  الذي  ال�سداقة  دار  مدير  اإ�سكندر  لالأب جورج  ا  اأي�سً بال�سكر  اأتقّدم 

وبجانبي، ومنحني الثقة، منذ لحظة تعييني م�ساعًدا له حّتى االآن.

اأ�سبحوا  من  فمنهم  التن�سئة،  �سنوات  معهم  ق�سيت  الذين  الرهبان  اإخوتي  اأ�سكر 

 العظيم.
ّ
كهنة ومنهم من ي�ستعّد لنيل هذا ال�سر

اأ�سكر جامعة الروح القد�ش الك�سليك التي در�ست فيها الفل�سفة والالهوت، اآباء 

واأ�ساتذة واإدارة وموّظفين.

واالآن ال بّد لي اإاّل اأن اأرفع �سالتي اإلى اأّمي مريم العذراء، واأطلب �سفاعتها دوًما، 

هذه.  المقّد�سة  اأر�سنا  وفي  تي 
ّ
رهباني في  ة 

ّ
والرهباني ة 

ّ
الكهنوتي الدعوات  تزداد  لكي 
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ة، ولتجعلني 
ّ
والأحتفل بكّل وقار باالأ�سرار المقّد�سة، وبكّل تقوى واإيمان بالذبيحة االإلهي

اأنا ذاتي  اأخدم �سعب اهلل بمحبٍة وحكمة، واأكون دوًما م�ستعًدا لقول: »لأجلهم اأقّد�س 

ا مقّد�شين في الحق« )يو 17: 19(. ليكونوا هم اأي�شً

عيد النبّي اإيلّيا

ا في دير 
ّ
ــــ دير مار اليا�س ــــ ر�شمّيا: اإحتفل الرئي�ش العاّم بقّدا�ش عيد النبي اإيلي

ا، وذلك ليلة العيد يوم الثالثاء 19 تموز 2016، و�سارك في القّدا�ش 
ّ
مار اليا�ش ــ ر�سمي

واأنطوان  الحمديّة  عبداهلل  واكيم،  نبيل  واالآباء  ميما�سي  جورج  االأب  الدير  رئي�ش 

ات 
ّ
المخّل�سي للراهبات  العاّمة  الرئي�سة  الى جانب  الرهبان  من  بح�سور عدد  ق�سطنطين، 

االأب جورج  اأ�سكر  العام:  االأب  قال  العظة  وفي  الموؤمنين.  من  وازن وح�سد  منى  االأّم 

ر في هذا الدير، وهذا وا�سح من خالل 
ّ
الذي يعمل منذ ثالث �سنوات بجهد ون�ساط ليغي

اأكبر في هذا  تغيير  المقبلة مرحلة  ال�سنة  اأن تكون  والتنظيف، ع�سى  البناء  اأعمال  اإكمال 

الدير، الأّن اهلل زرعنا في هذه االأر�ش بالذات لنكون خميًرا يخّمر العجين.

 العظيم مار اليا�ش. اأعطانا اهلل اأن نكون على 
ّ
اأعايد كّل من يحمل ا�سم هذا النبي

ر وجه العالم. اآمين.
ّ
مثاله، اأّواًل في �سماع كلمة اهلل ثّم العمل بها لنغي

الرئي�ش  ميما�سي  جورج  االأب  �سكر  بعدها  ة. 
ّ
الغربني �سالة  اأُقيمت  الختام  وفي 

ا  اأي�سً اليوم  وي�ساهم  الكني�سة  بناء  في  �ساهم  كّل من  القّدا�ش، و�سكر  تروؤّ�سه  العاّم على 

في بناء الدير.

بعد القّدا�ش ُدعي االآباء جميًعا الى الع�ساء في مطعم قرب الدير.

ــــ دير مار اليا�س المخّل�شّية ــــ زحلة: وفي يوم العيد، اإحتفل االأب العاّم بالقّدا�ش 

 في كني�سة مار اليا�ش المخّل�سّية في زحلة بم�ساركة االآباء نبيل واكيم، اأنطوان �سعد، 
ّ
االإلهي

االآباء  من  وعدد  جبلي  ن�سال  االأب  الدير  رئي�ش  بح�سور  كنعان،  وحّنا  الحمدية  عبداهلل 

 العيد، و�سكر االأبوين ن�سال 
ّ
واالإخوة وح�سد من الموؤمنين. وفي العظة األقى كلمة من وحي
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الدير والرعّية مع كّل معاونيهما من الجوقة واالأخويّات  وحّنا على كّل ما يقومان به في 

وال�سبيبة. ولم ين�ش ذكر كّل االآباء الذين خدموا في الدير والذين انتقلوا الى الحياة االأبديّة، 

الدير  هذا  يكون  اأن  الأنّهم عملوا على  اليوم،  هنا  نكون  اأن  في  الف�سل  لهم  يعود  والذين 

كالخمير في العجين. بعد القّدا�ش، اأُقيم غداء في �سالون الدير �سّم االآباء واالإخوة.

الر�شامة ال�شّما�شّية لالأخ رامي حّجار

االأخ  البنها  ة 
ّ
ال�سّما�سي بالر�سامة  ة 

ّ
الرهباني فرحت   ،2016 تّموز   31 االأحد  م�ساء 

ين الكاثوليك 
ّ
ة كندا للروم الملكي

ّ
رامي حّجار، في دير المخّل�ش، بو�سع يد راعي اأبر�سي

ة �سيدا ودير القمر المطران اإيلي ب�سارة 
ّ
المطران اإبراهيم اإبراهيم، وبح�سور راعي اأبر�سي

 �سارك فيه الرئي�ش العاّم واالآباء: نبيل واكيم، جوزيف 
ّ
حّداد، وذلك في قّدا�ش احتفالي

اأبناء  من  عدد  وح�سره  ق�سطنطين.  واأنطوان  �سعدى  اأبو  اأغابيو�ش  رعد،  عبدو  جبور، 

ب.م. وذوي المرت�سم الجديد واالأ�سدقاء.

ر االأب العام عن فرحة الرهبانّية الم�ساعفة بهذا اليوم اأّواًل بالر�سامة 
ّ
وفي العظة عب

ة المطران اإبراهيم الذي  ال�سما�سّية لالأخ رامي وثانيًا بوجود �ساحبَي ال�سيادة بيننا، وخا�سّ

يقوم باأّول ر�سامة له في لبنان.

اأّما المطران اإبراهيم اإبراهيم فقال:

هذه  وابن  االحترام  الفائق  حّداد  ب�سارة  اإيلي  المطران  ال�سيادة  �ساحب  اأخي 

اأمانة االأ�سالف العظماء. ة المباركة وحامل 
ّ
الرهباني

يُدير  الذي  االحترام  ال�سامي  ديب  اأنطوان  االأر�سمندريت  العاّم  الرئي�ش  قد�ش 

ة العريقة.
ّ
بجدارة �سوؤون هذه الرهباني

ح�سرات االآباء والكهنة والرهبان والراهبات واأهل وعائلة واأ�سدقاء ال�سّما�ش الجديد.

ال ي�سعني اإال اأن اأ�سكر اهلل على هذه العطّية الغالية وعلى هذه المنا�سبة المقّد�سة التي 

المخّل�سي  الراهب  رامي حّجار  اأخينا  على  يدي  اأ�سع  اأن  العاّم  االأب  قد�ش  فيها  لي  اأتاح 



52

المزمع اأن يرت�سم �سّما�ًسا اإنجيليًّا لخدمة مذابح االأم الرهبانّية المفّداة. اإنّها لحظات ي�سكب 

فيها الروح مّرة جديدة الكهنوت المقّد�ش على اأحد اأبناء هذه االأكمة النّيرة، اأي على اأخينا 

اهلل في  �سعب  م�سيرة خدمة  اإبطاء  يبداأ دون  اهلل رامي حّجار،  كي  المحبوب من  الراهب 

زمن �سعب تحّولت فيه عقول وقلوب كثيرة الى عبادة الذات بدل التحّول نحو عبادة اهلل 

بنكران الذات كي ي�سيروا كني�سة حقيقّية على ح�سب قلب وفكر اهلل.

�ش هلل 
ّ
اأنّك مكر اأنت اليوم يا اأخي رامي ُدعيت الى الخدمة. ففي الر�سامة تُعلن 

ال تعرف غيره.

نة، بل �سرت من اهلل ولي�ش من اأّي مكان اآخر. 
ّ
اأنت اليوم لم تعد ابن اأر�ش معي

ة وفي الكهنوت ت�سبح م�ستحيلة. نقول اإنّك 
ّ
واإن لم تكن من اهلل فخدمتك في ال�سما�سي

خادم، فقد �سرت خادًما مثلنا. لكن لي�ش من خادم اإاّل ذاك الذي قال اإنّه جاء الى االأر�ش 

الخدمة  في  بمثاله  والذي  الخدمة  قوة  ن�ستمّد  منه  الذي  الخادم  هو  خدم. 
ُ
لي ال  ليخدم 

هت به 
ّ
نقتدي. نغت�سل منه اأّواًل قبل اأن نغ�سل االآخرين لكي يكون لنا معه ن�سيب. اإن ت�سب

تقّدم  ذبيحة،  اأي  قربانًا،  �ست�سير  الكهنوت  م�سيًحا. وفي  لالآخرين  ت�سبح  ت�سبح خادًما، 

وكاأنّك  ذاتك  الى  تنظر  الحبيب،  ال�سّما�ش  اأيّها  الخدمة  في  الم�سيح،  تقّدم  كما  ذاتك 

الم�سيح، الأنّك بدونه ال تُعّد �سيئًا وبه ت�سبح لذاتك ولالآخرين كّل �سيء. م�سيرة خدمتك 

تب�سقك كما ب�سق الحوت  اأن  الخطيئة  الخطيئة، فعلى  اإذا نّزهت ذاتك عن  اإاّل  ال تقوم 

يونان لكي تولد من جديد لر�سالتك التي دعاك اإليها اهلل.

ذاتنا لكي  ا�سترانا من  قد  الم�سيح  اأّن  بذواتنا ونن�سى  نوؤمن  ما  اأنّنا كثيًرا  الم�سكلة 

رة وقائمة.
ّ
رة، ني

ّ
اإليه ويُعيدنا لذاتنا نفو�ًسا محر ي�سّمنا 

ًرا من �سعفك ومحدوديّاتك 
ّ
ًدا، محر

ّ
�ًسا مجر

ّ
اإنطلق اليوم اإًذا اإن�سانًا جديًدا، مكر

اأن ت�ستقوي  اأنّك حليف االأقوى، وال ت�سمح لذاتك يوًما  و�سر مع الذي يقّويك مدرًكا 

العالم  لروح  ت�ست�سلم  ال  �سيئًا.  اهلل  ليجعلك  حياتك  في  �سيء  كّل  اهلل  اإجعل  ب�سواه، 

و�سهواته الأنّك اإن فعلت فكيف �ستحارب ومن �ستحارب؟



53

اأن  عليك  اهلل؟  وكلمة  بفكر  �ستنطق  فكيف  العالم  وكالم  فكر  عليك  �سيطر  اإن 

الحبيب،  االأخ  اأيّها  ة، 
ّ
والرهباني تقولها.  اأن  قبل  اهلل  كلمة  ا  اأي�سً اأنت  الروح  بقدرة  ت�سير 

لي�ش من باب   
ّ
فاأنت مخّل�سي باأحيائها واأمواتها الأنّها عليك تعّول.  اليوم  اإليك  �ساخ�سة 

 اأي اإنّك تن�سّم لي�ش الى الئحة اأ�سدقاء 
ّ
. اأنت مخّل�سي

ّ
ال�سدفة بل من باب التدبير االإلهي

منذ  ين 
ّ
المخّل�سي كّل  الى  تن�سّم  اأنت  بل  الم�سالح،  وربما  والطبع  بالفكر  ينا�سبونك 

.
ّ
اأفتيمو�ش ال�سيفي انطالقة ر�سالتهم وتاأ�سي�سهم على يد العظيم 

اليوم،  ُفتحت  التي  الروح  جرعة  خذ  الم�سيح.  لك  تكون  اأن  يجب  ة 
ّ
الرهباني

ولنا  لك  يجعلها  كي  م�سطفى،  اأناء  ة 
ّ
الرهباني يجعل  كي  الروح  الى  و�سّل  ا�ستلهمها 

ة للم�سيح فقط، الأجل هذا 
ّ
ولالآخرين الم�سيح الذي اإليه ت�سبو نفو�سنا وعقولنا. الرهباني

تم�ّسك  تك. 
ّ
واأحب اأحببت  التي  ة 

ّ
الرهباني في  فقط  للم�سيح  كن  ا  اأي�سً واأنت  بها،  توّحدنا 

النفو�ش  على  اأو  عليك،  خوف  من  يعود  فال  اليوم  عليك  ين�سكب  الذي  بالكهنوت 

اإليك. الموكلة 

ة التي ُوهبت تكّمل ما نق�ش فيك وتُقّويك. 
ّ
اإنطلق دون خوف! فالنعمة االإلهي

ل ال�سّما�ش الجديد التهاني وُدعي الجميع الى كوكتيل في باحة 
ّ
بعد الر�سامة تقب

الدير.

تد�شين جناح التاأ�شي�س في دير المزيرعة

واكيم  جوزيف  المدبّر  االأب  الدير  رئي�ش  وبح�سور  العاّم  الرئي�ش  برعاية 

ين 
ّ
واالأبوين المدبَّرين نبيل واكيم ومكاريو�ش هيدمو�ش، وعدد من الم�سوؤولين الر�سمي

دير  في  التاأ�سي�ش  جناح  تد�سين  حفل  اأُقيم  االأ�سدقاء  االآباء  من  وعدد  والع�سكريّين، 

االحتفال  اإبتداأ   .2016 اآب   7 االأحد  يوم  وذلك  المزيرعة،  ــ  جاورجيو�ش  القّدي�ش 

، فكلمة ترحيب لعريف االحتفال ال�ساعر فيا�ش كرِيّم، ثّم كانت 
ّ
بالن�سيد الوطني اللبناني

الكلمة لرئي�ش الدير، فقال:
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بتد�سين جناح  معكم  نت�سارك  اأن  الكريمة،  الوجوه  هذه  بوجود  اليوم،  حني 
ّ
يفر

ر  ُهِجّ اأن  بعد  ا  الدير، وخ�سو�سً كّل  �سند�ّسن  نف�سه  بالفعل  ولكن  ترميمه،  بعد  التاأ�سي�ش 

13 �سنة، من 1987 حّتى �سنة 1999، ب�سبب وجود االحتالل اآنذاك.

جاورجيو�ش  مار  دير  ة 
ّ
المخّل�سي ة 

ّ
البا�سيلي ة 

ّ
الرهباني اإ�ستلمت  اء، 

ّ
االأحب اأيّها 

العمل  وبداأ  جّزين،  منطقة  من  لحد  جي�ش  ان�سحاب  بعد   1999 حزيران  في  المزيرعة 

فاعاًل  عهده  �سابق  الى  واإعادته  ا 
ًّ
واجتماعي ا 

ًّ
روحي وح�سوًرا  ا 

ًّ
وزراعي ا 

ًّ
عمراني بالدير 

ة في كّل عهودها منذ 
ّ
ة المخّل�سي

ّ
اء، اإّن الرهباني

ّ
وجامًعا بين كّل اأبناء المنطقة. اأيّها االأحب

المتنّوعة  والفواكه  التفاح  ب�ساتين  وزراعة  الترميم  الإعادة  جهًدا  توّفر  لم   2000 عام 

ة 
ّ
ال�سيا�سي لبنان  ظروف  اإّن  تعلمون  كما  ولكن  الدير.  اأر�ش  في  اال�ستثمارات  وت�سجيع 

مجال  في  اال�ستثمار  على  الم�ستثمرين  ت�سّجع  ولم  ة 
ّ
م�ستقر غير  واالقت�ساديّة  ة 

ّ
واالأمني

ة 
ّ
 لكي يبقى لبنان دائًما وطن المحب

ّ
 واالأمني

ّ
الزراعة. وناأمل اأن يتح�سن الو�سع ال�سيا�سي

وال�سالم ووطن الر�سالة والعي�ش الم�سترك.

النكبات  واأديارها ومراكزها على  ة 
ّ
المخّل�سي ة 

ّ
الرهباني اعتادت  لقد  اء، 

ّ
االأحب اأيّها 

 بها لبنان منذ اأكثر من قرن ون�سف قرن، فكانت بعد كّل 
ّ
نتيجة االأحداث االأليمة التي مر

الى  باالإ�سافة  وُدّمر  ُهدم  قد  ما  بناء  لتعيد  المخّل�ش  بقّوة  الركام  تنه�ش من تحت  نكبة 

الحريق الذي اأكل الكثير من المحفوظات واالأر�سيف، و�سرقة االأيقونات والمخطوطات، 

وقد اأُعيد جزء كبير منها في اأواخر القرن الما�سي ومطلع هذا القرن.

 الع�سور 
ّ
اإّن الغاية من التد�سين هي االإ�ساءة على تراث االآباء واالأجداد على مر

واإحياء هذا التراث العريق الذي مهما عملنا، وجّملنا به، �سنبقى كمن عمل على جمع 

حفنة من التراب اأمام اإيمان اآبائنا و�سهرهم واإ�سرارهم و�سبرهم واإنجازاتهم واإبداعهم. 

بين  الجامعة  ة 
ّ
االأخّوة والمحب ة، ر�سالة 

ّ
المخّل�سي ة 

ّ
الرهباني بر�سالة  نوؤمن  اإنّنا كّنا و�سنبقى 

كّل اأبناء الوطن. فلذلك فاإنّنا نوؤمن ونفتخر بنهج وعمل االآباء واالأجداد وبجميع االإخوة 
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ة 
ّ
الروحي القيم  زرع  على  والمثابرة  الدير،  هذا  رفعة  في  معهم  و�ساهموا  عملوا  الذين 

ة واإر�ساء مبادىء العي�ش الم�سترك في كّل جنوبنا ال�سامد والحبيب. 
ّ
واالن�ساني

ال�ستقبال  للمنامة  خا�ّش  جناح  ترميم  تّم  الدير،  الى  عودتنا  منذ  اء، 
ّ
االأحب اأيّها 

ة، فمنذ عام 
ّ
ة المتنّوعة والريا�سات الروحي

ّ
ة والموؤ�س�سات االجتماعي

ّ
مات الر�سولي

ّ
المخي

حوالي  �سّمت  ة 
ّ
ر�سولي وحركة  ة 

ّ
جمعي  40 عن  يقّل  ال  ما  ا�ستقبلنا  اليوم  حّتى   2003

ة. وعملنا على جمع �سمل اأبناء المنطقة 
ّ
4000 �ساّب و�سابّة من مختلف المناطق اللبناني

المنطقة كاّفة من كّل  اأبناء  في منا�سبات متنّوعة، وعيد مار جاورجيو�ش ما زال يجمع 

ة واالأخّوة.
ّ
حدب و�سوب في جّو من االألفة والمحب

اإنّنا بعودتنا و�سمودنا في الدير واإعادة الترميم وزراعة الب�ساتين، قد اأعطينا اأبناء 

المنطقة جرعة من االأمل في ال�سمود والتحّدي والتجّذر في القرى النائية، بالرغم من 

الى  الجبل  من  النزوح  ومنع   ،
ّ
اللبناني الريف  اإنماء  في  الدولة  في  الم�سوؤولين  اإهمال 

على  الريف  اأبناء  لم�ساعدة  بة 
ّ
الطي ونواياكم  البي�ساء  ب�سواعدكم  اأمل  فكّلنا  المدينة. 

ال�سمود وعدم بيع اأرا�سيهم.

والخير  بال�سحة  علينا  مّن  الذي  تعالى  للباري  ال�سكر  اء، 
ّ
االأحب اإخوتي  واأخيًرا 

الإنجاز العمل.

الرئي�ش  اأبِت  يا  الترميم، وال�سكر لكم  اإعادة  وال�سكر لكّل من �ساهم وعمل في 

االأّم  الإدارة  وحكمة  وعافية  ذخًرا  اهلل  اأدامكم  المبارك.  االحتفال  هذا  لرعايتكم  العاّم 

لت�ساركونا  ومجيئكم  لح�سوركم  فرًدا  فرًدا  جميًعا  اء 
ّ
االأحب اإخوتي  اأ�سكركم  ة. 

ّ
الرهباني

هذا  تح�سير  على  عمل  من  كّل  واأ�سكر  والعافية.  بال�سحة  اهلل  اأدامكم  الفرحة  هذه 

االحتفال من االأ�سدقاء االأوفياء.

الباّر  كفرحونة  ابن  كرِيّم  ا�ش 
ّ
في ال�ساعر  و�سديقي  اأخي  خا�سة  اأ�سكر  واأخيًرا 

اأتحفتنا بكلماتك الرقيقة  اأن يكون عريف الحفل. �سكًرا الأنّك  م علينا بقبوله 
ّ
الذي تكر
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اأدامك اهلل بال�سحة والخير والبركة. �سكًرا لكم  التي لم�ست القلوب بجمالها ورونقها، 

جميًعا واأهاًل و�سهاًل بكم.

بعدها كانت الكلمة لالأب العام راعي الحفل فقال:   

ح�سرة االأب الرئي�ش والمدبّر جوزيف واكيم المحترم،

الح�سور الكريم، كّل منكم ب�سفته و�سخ�سه،

روؤية  له  لي�ش  تاريخه  ر  يُقدِّ ال  والذي  م�ستقبل،  له  لي�ش  تاريخ،  له  لي�ش  من 

رقم  هو   3 والرقم  تاأ�سي�سها،  على  �سنة   333 اليوم  تُعّيد  المخّل�سّية  الرهبانّية  للم�ستقبل. 

النعمة  اإّن كمال  اأي  مّرات،  يتكّرر ثالث   3 الرقم  اإذا كان  الم�سيحّية، فكيف  في  مقّد�ش 

تفي�ش على الرهبانّية باأبنائها مثل اأبونا جوزيف. عندما نتكّلم عن الرهبانّية نعني الرهبان 

الدير »خربة«، وكان  التهجير كّنا نقول هذا  اأتذّكر بعد  للم�ستقبل.  تاريخ وروؤية  وم�سيرة 

ة اأن يكون رئي�ًسا لهذا الدير، الأنّه كان 
ّ
من ال�سعب بمكان اأن يقبل راهب بطواعّية ومحب

ينق�سه كّل �سيء، اإاّل �سيء واحد لم يكن ينق�سه، اأي حجر الزاوية اأال وهو ي�سوع الم�سيح.

واليوم  مدبًّرا،  اأنا  كنُت  حينها  ًدا، 
ّ
جي واأتذّكر  الترميم،  م�سيرة  اأبونا جوزيف  بداأ 

المح�سنون  كان  يومها  ا.  اأي�سً مدبًّرا  كونه  ة 
ّ
الرهباني في  العليا  ة 

ّ
الم�سوؤولي واإيّاه  اأت�سارك 

ُكثًُرا، وذلك الأنّهم وجدوا اأّن اأبونا جوزيف �سادق و�سدوق ال ينظر الى ذاته وال يبغي 

ة على كتفيه 
ّ
�سيئًا. نعم هذا هو اأبونا جوزيف، ال يريد �سيئًا لنف�سه، يحمل تاريخ الرهباني

الم�ستقبل.  ويم�سي نحو 

ا في ور�سة ترميم 
ًّ
ة حالي

ّ
في مراجعة لم�سيرتنا، اأوّد اأن اأقول �سيئًا وهو اأن الرهباني

في كّل من االأديار التالية: دير مار جري�ش ــ المزيرعة، دير مار تقال ــ عين الجوزة، دير 

المراكز،  والعديد من  المخّل�ش،  ــ ر�سميا ودير  اليا�ش  مار  ــ عّميق ودير  ميخائيل  مار 

الق�سف  الى دير مار �سركي�ش وباخو�ش في معلوال الذي قمنا بترميمه تحت  باال�سافة 

نخاف،  ال  نحن  اإًذا  معلوال.  الى  عائلة   300 اإعادة   في  �ساعدنا  الدير  ترميم  وبف�سل 



57

لي�ست  داع�ش  ق�سة  اأّن  اأي  ذبًحا،  ماتوا  �سهيًدا  راهبًا   48 لديها  ة 
ّ
المخّل�سي ة 

ّ
والرهباني

 الى زوال وكّل ما هو 
ّ
جديدة علينا وال تخيفنا، ل�سبب ب�سيط وهو اأن كّل ما هو �سيطاني

ون واأبديّون، وال �سيء يخيفنا.
ّ
 هو اأبدّي، نحن اإلهي

ّ
اإلهي

�سيكّمل،  ا  اأي�سً االغتراب  وفي  ال�سرق  هذا  وفي  لبنان  في  وعملنا  �ستكّمل  م�سيرتنا 

يُهّد،  كني�سة  باأّن كّل حجر  لكم  واأوؤّكد  وتُبنى،  تُرّمم  كنائ�سنا  ترميم،  اأميركا هناك  في  حّتى 

 
ّ
الم�سيحي يريد  الم�سلم  اللبنانّية  باال�سالة  اأنّه  وهو  ب�سيط  ل�سبب  كني�سة،  مقابله  �ستبنى 

ة المطران با�سيليو�ش حّجار في �سيدا الذي   يريد الم�سلم، وكّلكم تعرفون ق�سّ
ّ
والم�سيحي

هويّتنا  هويّتنا.  وهذه  تاريخنا  هذا  نعم  البحر،  جامع  بنى  �سيدا  في  الكني�سة   يبني  اأن  قبل 

م�ستهلكة،  اليوم  �سارت  الم�سترك  العي�ش  ة  ق�سّ معه.  والعي�ش  وقبوله  االآخر  على  االنفتاح 

فنحن نعي�ش مًعا منذ القدم، وهذا ما عمله و�سهد عليه اأبونا جوزيف هنا بالذات. اأيّها العزيز 

عندما  جوزيف  اأبونا  اأّن  لكم  اأوؤّكد  اأن  اأحّب  جوزيف،  باأبونا  تُطالب  وحدك  لي�ش  فيا�ش 

عمل لم يعمل با�سمه وبقّوته، والرهبانّية كذلك ال تعمل با�سمها وبقّوتها بل با�سم المخّل�ش 

نعرف  واأكثر من ذلك عندما  �سنكّمل حيثما وجدنا وكيفما ُوجدنا،  وبقّوته. هذه ر�سالتنا، 

اأن االآخرين ان�سحبوا، هناك �ستكمل الرهبانّية، الأّن اهلل في و�سطها فلن تتزعزع.

اأ�سخا�ش  هناك  واليوم  العمل،  وبهذا  بنا  اآمنوا  الذين  كّل  واأ�سكر  اهلل  اأ�سكر 

ة جيراننا اأهل كفرحونة، الأنّهم مع الدير حال واحد،  حا�سرون اأ�سكرهم جميًعا، وخا�سّ

بل  ة 
ّ
الرهباني من  لي�ست  الدير  ة 

ّ
م�سوؤولي واحًدا،  واإيّاكم حااًل  نبقى  اأن  على   

ّ
نُ�سر ونحن 

ة.
ّ
تكم هي من الرهباني

ّ
منكم، وبالمقابل م�سوؤولي

ة 
ّ
الرهباني وبا�سم  جوزيف،  اأبونا  يبارك  واأن  الدير  هذا  يبارك  اأن  اهلل  من  اأطلب 

اأقول: �سنذكرك كّل يوم على مذابح دير المخّل�ش.

بارك اهلل فيكم و�سكًرا.   

بعد كلمة االأب العام توجه الجميع الى االأقبية، حيث تّم تد�سين جناح التاأ�سي�ش، 

ثّم الع�ساء في باحة الدير.  
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باقة من اأخبار الأديار والمراكز: 

مدر�شة دير المخّل�س

جاءنا من رئي�ش المدر�سة االأب عبدو رعد، ما يلي:

عام بعد عام...

 
ّ
في 2015/10/22، اإحتفلت مدر�سة دير المخّل�ش بافتتاح العام الدرا�سي

التما�سك  اأجل  من  العمل  العمل،  مقابل  »نقًدا  م�سروع:  �سمن   ،2016  ��  2015

.»
ّ
االجتماعي

تخلَّل االحتفال و�سالت فنّية وزجلّية للطالب، ووداع المعّلمين الذين اأنهوا 

خدماتهم )المديرة ال�سّيدة ريتا اأنطون والدكتور توفيق عي�سى( وا�ستقبال الجدد )االأب 

ميخائيل الحّداد الذي ا�ستلم اإدارة الدرو�ش، واالأ�ستاذ منير حّنا والمعّلمة اإيالن رعد 

الورود والكلمات والدروع من قبل االإدارة والطاّلب عربون �سكر  زوين، وقّدمت 

وعرفان جميل، ال �سّيما لل�سّيدة ريتا اأنطون التي خدمت اأعواًما طويلة في المدر�سة 

.
ّ
كمعّلمة ومن ثّم كمديرة. ثّم قطع قالب الحلوى في ملعب المدر�سة التاريخي

نر�شم ال�شالم ليحلَّ ال�شالم: بتاريخ 2015/11/20 اإ�ست�سافت المدر�سة 

 لذكرى حقوق الطفل، ن�ساًطا تربويًّا بعنوان 
ّ
لمنا�سبة عيد اال�ستقالل واليوم العالمي

راهبات  مدر�سة  مدار�ش:  عّدة  طاّلب  فيه  �سارك  ال�سالم«.  ليحلَّ  ال�سالم  »نر�سم 

ة، مدر�سة 
ّ
الر�سمي ة، مدر�سة ح�سروت 

ّ
الر�سمي يو�سف، �سيدا، مدر�سة عانوت  مار 

فريق  من  عراقيون  واأطفال  ال�سدر،  االإمام  موؤ�ّس�سات  العناية،  دار  المخّل�ش،  دير 

ة 
ّ
 وجمعي

ّ
 ــ الفل�سطيني

ّ
 اللبناني

ّ
ون من اللقاء ال�سبابي

ّ
الر�سل ال�سغار، واأطفال فل�سطيني

م الحياة والنور في كترمايا.
ّ
»متكافلون«، واأطفال �سوريّون من مخي
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المجيد  بالميالد  للمعايدة  المدر�سة  اأ�سرة  اإجتمعت   :2015/12/28 وفي 

وال�سنة الجديدة. معايدة بداأت في الكني�سة بالم�ساركة في القراءات والترانيم الميالديّة 

من قبل الحا�سرين، تالها �سيافة العيد ثّم اجتماع تكّلم فيه رئي�ش المدر�سة ومديرها 

عن معاني الميالد وما يحمله لزمننا المعا�سر من قيم تربويّة للن�شء الطالع. ثّم كانت 

نقا�سات متنّوعة تطّرقت اإلى الواقع التربوّي واالإدارّي في المدر�سة.

دعت  المعّلم،  عيد  لمنا�سبة   ،2016/3/8 في  ُيحتذى:  مثال  المعلم، 

المدر�سة المعّلمين وعائالتهم اإلى لقاء معايدة. كان اال�ستقبال في �سالون المدر�سة، 

ثّم رفع  الورود.  المدر�سة  الكني�سة حيث وّزع عليهم رئي�ش  اإلى  الجميع  ثّم توّجه 

وهم  المبتدئون،  االإخوة  وتناوب  والمعّلمات  المعّلمين  ة 
ّ
ني على  ال�سالة  الجميع 

ال�سلوات  تالوة  على  الحا�سرين  مع  المدر�سة،  في   
ّ
الم�سيحي التعليم  معّلمو 

والقراءات والتاأّمالت.

اإحتفلت المدر�سة   �شباح الأمهات: في 2016/3/19، بمنا�سبة عيد االأّم، 

 ون�سيد المدر�سة، الذي قّدمته التلميذة اآمنة 
ّ
بعيد االأّم. اإبتداأ االحتفال بالن�سيد اللبناني

اأبكت  وقد  للطالب.  ات 
ّ
وم�سرحي واأغاني  وا�سكت�سات  رق�سات  وتخّلله  العثمان، 

ات الح�سور لما حملت من معان تدعو اإلى تكريم االأّم واالهتمام 
ّ
اإحدى الم�سرحي

بها قبل رحيلها. بعد االحتفال ُوّزعت الهدايا الرمزيّة على االأّمهات، وهي عبارة عن 

�سموع، ثّم زار الجميع معر�ش االأ�سغال اليدويّة وح�سلت االأّمهات على هدايا من 

 
ّ
اأعمال اأوالدهم اليدويّة. وختاًما ُقطع قالب الحلوى في ملعب المدر�سة التاريخي

على اأنا�سيد تكريم االأّم.

مدر�شة دير المخّل�س
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ة 
ّ
واالإكليريكي المدر�سة  احتفلت   ،2016/4/4 االثنين  ب�شارتان:  الب�شارة 

دة الب�سارة، الذي كان قد تّم تاأجيله ب�سبب وقوع الجمعة العظيمة 
ّ
ال�سغرى بعيد �سي

 تمام 
ّ
في 25 اآذار. تراأّ�ش الرئي�ش العاّم االأر�سمندريت اأنطوان ديب القّدا�ش االإلهي

عبدو رعد  االأب  المدر�سة  ورئي�ش  العام  النائب  عاونه  ع�سرة ظهًرا،  الثانية  ال�ساعة 

االإنجيل  والرهبان. وقراأ  الكهنة  الحّداد، بح�سور عدد من  المدير ميخائيل  واالأب 

الكني�سة  امتالأت  عازار.  بطر�ش  االأب  ة 
ّ
الكاثوليكي المدار�ش  عاّم  اأمين  المقّد�ش 

ة، من ممثِّلي وزراء 
ّ
باالأ�سدقاء والوافدين الذين ح�سروا من مختلف المناطق اللبناني

وموؤ�س�سات،  ومدار�ش  وجامعات  ومخاتير  وبلديّات  اتحادات  وروؤ�ساء  ونواب 

ة وعدد من اأهالي الطاّلب والمعّلمين...
ّ
ورئي�ش واأع�ساء الرابطة المخّل�سي

الـ»نََعْم« التي  دة الب�سارة وتلك 
ّ
في عظته، تناول الرئي�ش العاّم معنى عيد �سي

الخال�ش  اإلى  لت�سل  المخاطر،  كّل  بذلك  متحّدية  ر  المب�سِّ للمالك  العذراء  قالتها 

القّدا�ش  بعد  و�سالم.  خير  اأيّام  للعالم  متمّنيًا  بالف�سح  الجميع  د 
ّ
عي كما  بالم�سيح. 

دين 
ّ
ة على مائدة المدر�سة وقطعوا قالب الحلوى معي

ّ
التقى الجميع حول لقمة محب

ا. بع�سهم بع�سً

ال�ساعة  عند   ،2016/5/21 في  النجاح:  م�شيرة  وا�شتمرار  التخّرج 

الرو�سة  ل�سفوف  ج طاّلبها 
ّ
بتخر المدر�سة  اإحتفلت  الظهر،  بعد  الخام�سة والن�سف 

الثالثة، التا�سع اأ�سا�سي والثالث ثانوي، برعاية وح�سور الرئي�ش العاّم وبالتعاون مع 

اأبو جوده  اأنطوان  االأ�ستاذ  رئي�سه  والتراث وح�سور  والبيئة  للثقافة   
ّ
الوطني التجّمع 

وعدد من اأع�سائه ومنهم االأ�ستاذان اأنطوان غندور واأنطوان كرباج.
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جاءنا من رئي�ش الدير االأب ن�سال جبلي، ما يلي:

ة بالمخل�ش وبعد،
ّ
تحي

لنخبركم  ة، 
ّ
المخّل�سي اليا�ش  مار  ة 

ّ
ورعي دير  اأحوال  تقريرنا عن  لكم  نرفع 

ة والماديّة:
ّ
عن مختلف جوانب العمل فيه من الناحية الرعوية، االإنمائي

اأّوًل ــــ من الناحية الرعوّية:

ة 
ّ
ة والليتورجي

ّ
يحتفل االأبوان ن�سال جبلي وحّنا كنعان بكّل الموا�سم الروحي

، باالإ�سافة اإلى اإقامة ال�سلوات والقدادي�ش للعذراء مريم 
ّ
ة بالطق�ش البيزنطي المخت�سّ

ة ب�سالة الباركلي�سي 
ّ
في �سهر اأيّار، ومدائح ي�سوع في �سهر حزيران، كما تحتفل الرعي

تّموز  في  ا 
ّ
اإيلي  

ّ
النبي ة: عيد 

ّ
الرعي باأعياد  اآب، وتحتفل  �سهر  االأّول من  الن�سف  في 

وعيد التجّلي في �سهر اآب، والقّدي�سة تقال في �سهر اأيلول.

والقّدي�سة  ي�سوع  الب�سارة وقلب  دة 
ّ
�سي للن�ساء،  اأخويّات  بثالث  االأبوان  يهتّم 

ب�سارة  ة في بيت االأب 
ّ
االإلهي بالذبيحة   

ّ
اأ�سبوعي يعتنيان باالحتفال ب�سكل  تقال. كما 

اأبو مراد، كّل يوم اأربعاء ال�ساعة ال�ساد�سة والن�سف م�ساًء، وبكّل ما ي�ستلزم البيت من 

عناية واهتمام على مختلف االأ�سعدة. فهو اأ�سبح ي�ستقبل عدًدا وافًرا من الحّجاج 

ة.
ّ
والموؤمنين على مدار ال�سنة، وبمختلف الموا�سم الروحي

�سبت  يوم  كّل  تجتمع  التي  »ميداد«  االأطفال  ة حركة 
ّ
الرعي في  نُّظمت  كما 

�سّن  من  وال�سبايا  ال�سباب  وت�سّم  مراد  اأبو  ب�سارة  االأب  �سبيبة  وحركة  الظهر،  بعد 
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 مار اليا�ش وت�سّم االأعمار االأكثر ن�سًجا. 
ّ
الثالثة ع�سرة فما فوق. وحركة �سباب حي

كما يجتمع االآباء ب�سكل دورّي مع المجل�ش الرعوّي الذي ي�سّم حوالي ع�سرين 

مختلف  على  والتعاون  لالتفاق  وعائالتها،  ة 
ّ
الرعي م�سارب  مختلف  من  ا  �سخ�سً

ة وبرامجها واحتفاالتها.
ّ
ن�ساطات الرعي

ة 
ّ
ة للقربان المقّد�ش، وحلقة تن�سئة م�سيحي

ّ
ولقد نُّظمت �ساعة �سجود اأ�سبوعي

ة 
ّ
ة مو�سمي

ّ
للكبار، في الطابق الثاني من بيت االأب ب�سارة اأبو مراد، وريا�سات روحي

م 
ّ
المكر لالأب  تراتيل جديدة   CD اأطلق  كما  ة 

ّ
مو�سمي وري�ستاالت  توبة.  و�سهرات 

ب�سارة اأبو مراد.

ة مار اليا�ش، ليلة عيد الج�سد الما�سي، غبطة اأبينا البطريرك 
ّ
كما ا�ستقبلت رعي

ة المطران 
ّ
 الطوبى، رافقه في الزيارة راعي االأبر�سي

ّ
غريغوريو�ش الثالث لّحام الكّلي

اأبو مراد وكان لهما  ب�سارة  الوقار، فزارا بيت االأب  الجزيل  ع�سام يوحّنا دروي�ش 

ا�ستقبلت  كما  الموؤمنين.  نفو�ش  في  بًا 
ّ
طي اأثًرا  ترك  وجميل  حا�سد   

ّ
�سعبي ا�ستقبال 

ا  ة ملّخ�سً
ّ
ة االأب مجدي عاّلوي الذي قّدم للرعي

ّ
ة بمنا�سبة �سنة الرحمة االإلهي

ّ
الرعي

المخّدرات  تعاطي  حول  محا�سرة  في  وا�ستفا�ش  اأن�ساأها  التي  الرحمة  بيوت  عن 

 على ال�سبيبة و�سبل معالجته.
ّ
وتاأثيرها الكارثي

االإلفة  زاد  مّما  ة 
ّ
الرعي الأبناء  تقويّة  واأخرى  ة 

ّ
ترفيهي رحالت  نُظمت  كما 

والتوا�سل فيما بينهم، وكذلك الع�ساء ال�سنوّي في عّدة منا�سبات، مّما وّفر للكني�سة 

دخاًل ال باأ�ش به.

دير مار اليا�س ــــ زحلة
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الكبرى  ة 
ّ
واالإكليريكي االبتداء،  جمهور  من  لكّل  اليا�ش  مار  دير  وّفر  كما 

و�ساعده  جبلي،  ن�سال  االأب  مواعظها  األقى  ة، 
ّ
روحي لخلوات  المنا�سبة  اال�ست�سافة 

في التنظيم االأب حّنا كنعان.

ثانًيا  ــــ من الناحّية النمائّية:

لقد اأ�سيفت اإلى مجموعة اأيقونات كني�سة مار اليا�ش اأيقونة للتجّلي )بطول 

واإن�ساء حّمامات  الكني�سة،  ف 
ّ
�سنتيمتًرا(، وتّم ت�سليح مكي  140 اأمتار وعر�ش  �ستة 

جديدة للقاعة الرعويّة ومطبخ جديد، وتّم فر�ش القاعة الرعويّة بال�سجاد والكرا�سي 

 اأخرى جديدة لتناول الطعام في قاعة التعازي، وبوابة 
ّ
المنّجدة، وتّم �سراء مئة كر�سي

، وتّم 
ّ
حديد للدير، وا�ستحدث مكتب جديد من األمنيوم عند مدخل الدير الرئي�سي

اأمتار(  اأربعة  وعر�ش  اأمتار  �سّتة  )بطول   
ّ
الغربي الكني�سة  باب  قرب  الحائط  تلبي�ش 

كما  ورونًقا،  واأكثر جمااًل  اأف�سل  مكانًا  اليا�ش  مار  تمثال  لياأخذ  واإ�ساءته  بالحجر 

تّم االعتناء بكني�سة القّدي�سة تقال، فتّمت معالجة الن�ّش في الكني�سة والبيت الرعوّي 

جديد  بطالء  الكني�سة  ُدهنت  كما  فيه،  واالأبواب  ال�سبابيك  تحديث  وتّم  ال�سغير، 

.
ّ
األب�سها حّلة جميلة. معظم تلك االأعمال تّمت بتمويل ذاتي

ثالًثا ــــ من الناحية الجتماعّية:

فيما  ونتبادل  الطوائف كهنة و�سعبًا،  باقي  مع  دة 
ّ
بعالقة جي ة 

ّ
والرعي االأبوان 

من  اأُنيط  كما  ة. 
ّ
الروحي والموا�سم  االأعياد  بمختلف  ة 

ّ
الليتورجي االحتفالت  بيننا 

دير مار اليا�س ــــ زحلة
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وي�سار  البلديّة،  خلف  الواقعة  المدافن  لجنة  رئا�سة  اليا�ش  مار  دير  برئي�ش  جديد 

�سنويًّا.  القدادي�ش  فيها  تُقام  المدافن  في  رعويّة  قاعة  اإن�ساء  اإلى  ين 
ّ
المعني بم�ساعدة 

اأربعين رجاًل من  اليا�ش وي�سّم حوالي  اإنماء حي مار  تاأ�سي�ش مجل�ش  تّم  وموؤّخًرا 

ة ب�سكل دورّي. وي�سارك 
ّ
مختلف العائالت والطوائف يجتمعون في �سالون الرعي

االآباء في اجتماعات ون�ساطات هذا المجل�ش.

رابًعا ــــ اإ�شتمالكات جديدة:

اليا�ش  مار  دير  خدمة  في  لتو�سع  ة 
ّ
الرعي بيوت  من  بيتين  وهب  تّم 

نهى  االآن�سة  بيت  وهما  ة، 
ّ
المخّل�سي ة 

ّ
للرهباني وقًفا  اأ�سبحا  وبالتالي  ة، 

ّ
المخّل�سي

واأغدق عليهما  اهلل  باركهما  اليا�ش عبداهلل زعتر.  د 
ّ
ال�سي وبيت  اأبو غانم،  توفيق 

وافر نعمه وبركاته.

دير مار اليا�س ــــ زحلة
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جاءنا من مدير الدار االأب جورج اإ�سكندر، ما يلي:

اأوؤمن  يقول جورج برنارد �سو: »دائًما ما يلوم النا�ش الظروف، ولكّنني ال 

ال�سباح، ويبحثون  ي�ستيقظون في  اأنا�ش  الدنيا هم  الناجحون في هذه  بالظروف... 

عن ظروف موؤاتية، واإذا لم يجدوها �سنعوها!«

ظروف  عن  نبحث  اأن  �سم�ش  اإ�سراقة  كّل  مع  ال�سداقة  دار  في  جهدنا  لقد 

وفر�ش موؤاتية لتحديث وتطوير العمل في هذه الموؤ�ّس�سة الرائدة، فكّنا نوّفق حينًا، 

اأن  ا�ستطعنا  بذلناه  الذي  الجهد  الفر�ش. ومن خالل  وغالبًا ما كّنا نحن من ي�سنع 

نحّقق هذه ال�سنة العديد من الم�ساريع المهمة التي نورد اأهمها:

١ ــــ في قرية ال�شداقة ــ ك�شاره

تركيب  بعد  القرية  كّل  تطال  لل�سرب  جديدة  مياه  �سبكة  وتركيب  ــ  تمديد 

فلترات في كل بيوت القرية بكلفة 5.000 د.اأ. 

وعنا�سر  والتمديدات  بالم�سّخات  وتجهيزهما  اأرتوازيين  بئرين  ــ  حفر 

المراقبة واالأمان. بكلفة 18.000 د.اأ.

المياه، هبة  لنقل  ليتر   15.000 ــ  تاأمين �ساحنة مر�سيد�ش مع �سهريج �سعة 

د مو�سى فريجي، بكلفة 25.000 د.اأ
ّ
من ال�سي

ـ الخزائن  ـ ال�سحّيةـ  ـ تمديدات الكهرباءـ  ــ  تاأهيل مطابخ البيوت االأربعة )بالطـ 

 ،Micro Wave ،خ�سب واألمينيوم( وتجهيز كّل منها ببّراد، غ�ّسالة، فرن غاز

ماكينة كّبة، مكن�سة كهربائّية، خاّلط، Seb بتكلفة 35.000 د.اأ.
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 Union Maronites من  تقدمة  جهاز  ع�سر  ب�ستة  كمبيوتر  قاعة  تجهيز  ــ   

بكلفة  اإبراهيم،  اإبراهيم  المطران  �سيادة  ودعم  بم�ساعدة   au Canada

10.000 د.اأ.

دات المعّنفات.
ّ
ــ تجهيز قاعة في روف البيت الرابع لل�سي

كتبًا  ت�سمل  متنّوعة  خا�سة  بمكتبة  الرعاية  بيوت  من  بيت  كّل  ــ  تجهيز 

ومراجع بالّلغة االإنجليزيّة )تقدمة من نادي Rotary( باالإ�سافة الى توزيع 

ة والتربويّة.
ّ
ة من الكتب على المدار�ش والموؤ�ّس�سات االجتماعي

ّ
كمي

ــ معالجة الن�ش وتغيير بالط ال�سرفات في روف البيتين 1 و 3.

و�سيانة  والخارج،  الداخل  من  االأربعة  البيوت  كامل  ودهان  ــ  طر�ش 

واجهات واأبواب االألمنيوم.

تجهيز 12 غرفة لل�سيافة )فر�سات، اأغطية، تلفزيونات، اإنترنت(. ــ 

 من البيت الخام�ش.
ّ
تجهيز غرفة طعام وغرفة �سهرة �سمن الطابق االأر�سي ــ 

ة، فر�سات، �سالون وبرادي...(. 
ّ
تجهيز البيت ال�ساد�ش )اأ�سر ــ 

القرية، من  ال�سابع عن  البيت  ة بعزل 
ّ
العالمي الروؤية  اأن قامت موؤ�ّس�سة  ــ  بعد 

خالل و�سع �سياج حديدّي، وجّهزته بقيمة 15.000 د.اأ، اأبرمت مع دار 

 يبداأ من 2015/11/1 وينتهي في 2016/6/30 
ّ
ال�سداقة عقد اإيجار اأولي

م�ستقباًل  التجديد  ة 
ّ
اإمكاني مع  د.اأ   2500 بقيمة  �سهرّي  اإيجار  بدل  مقابل 
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 No Lost« لمّدة ثالث �سنوات. على اأن ينح�سر ن�ساطها فيه �سمن م�سروع

والتربويّة  ة 
ّ
واالجتماعي ة 

ّ
النف�سي الن�ساطات  ي�سمل  الذي   »Generation

كاّفة، بهدف تنمية الطفولة المبّكرة، مّما ين�سجم مع اأهداف دار ال�سداقة.

بفائدة  د.اأ   225.000 قيمته  تبلغ  لبنان  م�سرف  من  قر�ش  بطلب  ــ  تقّدمنا 

اأجهزة لتوليد  1.07 % مق�ّسطة على ع�سر �سنوات، وذلك بهدف تركيب 

ة من اأجل ت�سفير فاتورة الكهرباء في القرية. 
ّ
الكهرباء على الطاقة ال�سم�سي

مع العلم اأن قيمة الم�سروع لن تتجاوز 190000 د.اأ.

٢ ــــ  في المدر�شة المهنّية ــ الفرزل

مراد  اأبو  ب�سارة  االأب  م 
ّ
المكر با�سم  لال�ستقبال  قاعة  وفر�ش  ــ  تجهيز 

.
ّ
المخّل�سي

اإلى  اإليها، كي ي�سار  300 �سجرة زيتون وتو�سيل تمديدات المياه  ــ  غر�ش 

ريّها على النقطة. 

ة.
ّ
ــ تمديد System Camera في الم�سانع االإنتاجي

ــ معالجة الن�ّش الأ�سطح االإدارة في البلوك ب. وطر�ش ودهان كامل المبنى.

بين  ما  تتوّزع  كتاب،   20.000 تحتوي على  مة 
ّ
قي بمكتبة  المعهد  ــ  تجهيز 

ة.
ّ
ة واالجتماعي

ّ
ة، التاريخي

ّ
ة، الفني

ّ
ة، المهني

ّ
المراجع اللغوية، الثقافي

دار ال�شداقة ــــ زحلة
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وتجهيز   ،A البلوك  من  االأّول  الطابق  وتق�سيم  تاأهيل  اإعادة  تّم  ــ  لقد 

ة بكلفة 
ّ
الم�ستودع االأّول غربي البلوك B على نفقة موؤ�ّس�سة الروؤية العالمي

ة بكلفة 
ّ
ة بلغت 42.500 د.اأ. باالإ�سافة اإلى تاأهيل المالعب الخلفي

ّ
اإجمالي

15.500 د.اأ. وقد اأبرمنا عقد اإيجار مع الموؤ�ّس�سة المذكورة لمّدة خم�ش 

لمّدة  ارات 
ّ
لل�سي وموقف  والم�ستودع  المذكور  الطابق  ي�سمل  �سنوات 

خم�ش �سنوات، بقيمة 57.000 د.اأ. �سنويًّا.

نُخِرِج »الحّظ« و»ال�سدفة« من قامو�ش عملنا،  اإذا لم  باأنّنا  نحن ممن يوؤمن 

ف�سنّظل مقتنعين اإلى االأبد باأّن »النجاح« اآٍت بال مجهود! اأّما الحقيقة فهي اأّن الفر�سة 

الفر�سة  فلن�سنع  الف�سل!  �سّماعة  هو  عليه  يّتكل  لمن  والحظ  ي�سنعها،  من  نحن 

ونّتكل على اهلل، وهو بنا كفيل.

دار ال�شداقة ــــ زحلة
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ّ
المخّل�سي المحترف  اإفتتح  الثانية:  �شنته  في  لالإيقونة  المخّل�شّي  المحترف 

ة الثانية في ال�ساد�ش من ت�سرين االأول 2015 لطاّلب ال�سنة الثانية، 
ّ
لالإيقونة �سنته الدرا�سي

وفي الثالث من ت�سرين الثاني لطاّلب ال�سنة االأولى.

من اأبرز ن�ساطات هذه ال�سنة عّدة محا�سرات عن تاريخ والهوت االإيقونة وتعريف عن 

ين في بيروت وفي 
ّ
 في دير القّدي�ش يو�سف لالآباء الي�سوعي

ّ
دور المحترف المخّل�سي

ة ــ غزير، بمنا�سبة يوم 
ّ
ة الماروني

ّ
بوة، كما في االإكليريكي

ّ
ة القّدي�سة حّنة في الر

ّ
اإكليريكي

ين.
ّ
تجّمع االإكليريكي

 الثاني في جامعة 
ّ
اأّما الن�ساط االأبرز فهو م�ساركة الطاّلب في اأعمال الموؤتمر المريمي

دة اللويزة تحت عنوان »مريم اأّم ومرّبية«، بح�سور ح�سد من الفّنانين من مختلف 
ّ
�سي

ًزا 
ّ
ة وتمي

ّ
 اأ�سداًء اإيجابي

ّ
ة، وقد القت اأعمال طاّلب المحترف المخّل�سي

ّ
المدار�ش الفني

الفتًا بين الم�ساركين.

االأب  اأنهى  ماج�شتير:  �شهادة 

في  درو�سه  وهبي  مكاريو�ش 

جامعة القّدي�ش بول�ش الحبريّة في 

الحّق  في  الماج�ستير  ونال  اأوتاوا 

. األف مبروك!
ّ
القانوني

لب�س ثوب البتداء: في قّدا�ش عيد الرّب، 

ال�سبت 6 اآب 2016، في دير المخّل�ش، األب�ش 

الرئي�ش العاّم الطلبة جورج �سعيا واإيلي عطاهلل 

الى  وان�سموا  االبتداء،  ثوب  البدوان  واأ�سامة 

جمهور دير ال�سّيدة للبدء بالم�سيرة الرهبانّية. 

األف مبروك لالإخوة الجدد.

متفرِّقات
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عيد  قّدا�ش  في  البتداء:  ثوب  ولب�س  كهنوت  �شنة   ٢٥ يوبيل 

الثاني  ت�سرين   21 ال�سبت  يوم   ،
ّ
ال�سيفي اأفتيميو�ش  المطران  الذكر  ال�سعيد  الموؤ�س�ش 

ودير  �سيدا  اأبر�سّية  وراعي  الثالث،  غريغوريو�ش  البطريرك  غبطة  وبح�سور   ،2015

والراهبات  والرهبان  الكهنة  من  كبيٍر  وجمٍع  حّداد،  ب�سارة  اإيلي  المطران  القمر 

ديب،  اأنطوان  واكيم،  نبيل  رعد،  عبدو  واكيم،  جوزف  االآباء:  اإحتفل  والموؤمنين، 

ومكاريو�ش هيدمو�ش، باالإ�سافة الى االأب نعيم خليل الموجود في الواليات المّتحدة، 

مع  البابويّة  البركات  العاّم  االأب  لهم  قّدم  وللمنا�سبة  الكهنوت،  من  �سنة   25 بيوبيل 

التهنئة القلبّية، متمنًيا لهم متابعة الم�سيرة ببركة اهلل. كما تّم في المنا�سبة ذاتها لب�ش ثوب 

فرعون،  ري�سار  الم�سري،  جري�ش، جوزف  ديمرجيان، جوني  بول  للطلبة:  االبتداء 

فادي زعتري واأنطوني اأبو رجيلي. األف مبروك لالآباء االأجاّلء وللمبتدئين الجدد.

النذور الموؤّقتة لالأخ هاني عرمان: بمنا�سبة عيد انتقال ال�سّيدة العذراء في 15 اآب 

 في دير ال�سّيدة يعاونه االأبوان المدبّران نبيل 
ّ
2016، اإحتفل الرئي�ش العاّم بالقّدا�ش االإلهي

واكيم وجوزيف جبور. تخّلل القّدا�ش اإبراز النذور الموؤّقتة لالأخ هاني عرمان، بح�سور 

عدد من الرهبان والراهبات وذوي الناذر الجديد وح�سد من الموؤمنين. واتخذ االأخ هاني 

�سعاًرا له من كلمات القّدي�ش اأغ�سطينو�ش: »بحثُت عنك يا رّب في كّل مكان فوجّدتك 

في قلبي«. بعد القّدا�ش والتهاني، اأقيم ع�ساء للجميع في باحة الدير. األف مبروك.

�سالة  اأثناء   ،2016 اأيلول   22 الخمي�ش  را�شد:  �شربل  لالأب  الموؤّبدة  النذور 

العاّم، بح�سور ذويه  الرئي�ش  اأمام  الموؤبّدة  النذور  را�سد  �سربل  االأب  اأبرز  الغروب، 

ل التهاني وتناول 
ّ
وبع�ش الكهنة والراهبات واالإخوة واالأ�سدقاء. تلى حفلة النذور تقب

ع�ساء اأخوّي. األف مبروك.
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في  دكتوراه  الجاوي�ش  ميالد  االأب  نال  دكتوراه:  �شهادة 

ة الاّلهوت في جامعة 
ّ
الهوت الكتاب المقّد�ش، وذلك من كّلي

ة ــ بلجيكا. اأّما عنوان االأطروحة فهو: »وظيفة 
ّ
لوفان الكاثوليكي

لوقا  واإنجيل   )15 ��  14( مرق�ش  اإنجيل  في  ال�سرديّة  التالميذ 

)22 �� 23(. تحليل مقاَرن«.

"La fonction narrative des disciples dans Mc 14 - 15 et Lc 22 - 23. 

Analyse comparative"

رواية  في  التالميَذ  ولوقا  مرق�ش  فيها  قّدم  التي  ة 
ّ
الروائي الطريقة  االأطروحة  وتدر�ش 

عن  اأعر�سوا  واأين  تكّلموا  اأين  اختفوا؟  واأين  الرواية  في  التالميذ  ظهر  اأين  االآالم: 

الكالم؟ ماذا قالوا وماذا قال فيهم الراوي وي�سوع على حّد �سواء؟ ما هي االأ�ساليب 

اتهم 
ّ
ة كتالميذ و�سخ�سي

ّ
تهم الجماعي

ّ
ال�سرديّة التي اعتمدها الراوي في تقديم �سخ�سي

في  ذاك،  عن  وهذا  لوقا،  عن  مرق�ش  ز 
ّ
تمي اأين  ويهوذا(؟  بطر�ش  )باالأخ�ّش  كاأفراد 

االآالم: ممكنة،  للقارئ في قلب محنة  التَلمذة  تَظهر  للقارئ؟ كيف  التالميذ  تقديم 

من  اآتيًا  زيد  اأبو  �سليمان  االأب  العاّم  االأب  ممّثاًل  المرافعة  م�ستحيلة؟. ح�سر  �سعبة، 

روما. األف مبروك لالأب ميالد.

فادي  االأب  اأبلح  ة 
ّ
رعي كاهن  من  بدعم   :»The Eternal Love« جوق  اإطالق 

 »
ّ
االإلهي »الحّب  جوقة  انطلقت  الدب�ش،  رفيق  د 

ّ
ال�سي البلديّة  رئي�ش  وبرعاية  الفحل 

األف مبروك  اأبو زيدان.  د طوني 
ّ
ال�سي الغاوي ومهند�ش ال�سوت  اإليان  العازفة  بقيادة 

للجوقة الجديدة.
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لالأب  تاريخّية«  درا�شٌة  والم�شرقّية:  العربّية  »الم�شيحّية  كتاب 

 
ّ
الها�سمي  

ّ
الملكي المعهد  من  بدعوٍة  المخلِّ�شّي:  �شعدى  اأبو  اأغابيو�س 

ة 
ّ
ة العربي

ّ
ة، اأطلق االأب اأغابيو�ش اأبو �سعدى كتابه »الم�سيحي

ّ
للدرا�سات الديني

 في عّمان. ح�سَر 
ّ
ة« في قاعة النادي االأرثوذك�سي

ّ
ة: درا�سٌة تاريخي

ّ
والم�سرقي

اأ�ساد  الذي  طالل،  بن  الح�سن  االأمير   
ّ
الملكي ال�سمّو  �ساحب  االحتفال 

ة؛ ناهيك عن 
ّ
ة واالإ�سالمي

ّ
ين في بناء الح�سارة العربي

ّ
بكلمٍة له بدور الم�سيحي

ين 
ّ
ين من وزراء وبرلماني

ّ
ة، و�سيا�سي

ّ
ة واإ�سالمي

ّ
ٍة م�سيحي

ّ
اٍت ديني

ّ
ح�سور �سخ�سي

 االأ�ستاذ اأيمن عودة 
ّ
ا من الداخل الفل�سطيني ي�سً ين، وقد ح�سر خ�سّ

ّ
ودبلوما�سي

ة الم�ستركة في الكني�ست. والجدير بالذكر اأّن الكتاب نال 
ّ
رئي�ش القائمة العربي

اء في االأردن واالأرا�سي المقّد�سة، حيث نََفذْت الطبعة 
ّ
اهتمام الباحثين والقر

االأولى باأكملها، بانتظار �سدور الطبعة الثانية قريبًا.

وفي2016/6/2، اأطلق االأب اأغابيو�ش كتابه في م�سقط راأ�سه، بيت �ساحور، 

اأبناء  من  ب�سي�سو وح�سد  اإيهاب  د.   
ّ
الفل�سطيني الثقافة  برعاية وح�سور وزير 

الذي  كتابه  على  اأغابيو�ش  االأب  ا�ش 
ّ
عب محمود  الرئي�ش  هّناأ  كما  المدينة. 

ًة بامتياز.
ّ
ًة وطني

ّ
اعتبره وثيقًة تاريخي

اأق�ساٍم  الكتاب في خم�سمائة و�سبٍع وع�سرين �سفحة، ويتاألَّف من ثالثة  يقع 

 من العن�سرة حّتى ظهور االإ�سالم في الجزيرة 
ّ
ة: )1( الوجود الم�سيحي

ّ
رئي�سي

 
ّ
الديني االإ�سالم  ظّل  في  ون 

ّ
الم�سيحي  )2( ��610م(؛   30 العام  )من  ة 

ّ
العربي

الِحقبة  في  ال�سرق  و 
ّ
م�سيحي  )3( 1917م(؛   ��  610 العام  )من   

ّ
وال�سيا�سي

االأب  نُهنِّئ  والع�سرون(.  الع�سرون/الحادي  )القرنان:  والمعا�سرة  الحديثة 

اأغابيو�ش اأبو �سعدى على عطاءاته واإلى المزيد.
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   الأب األفون�س �شّباغ في ذّمة اللَّـه

اإنتقل الى   ،2015 الثاني  9 ت�سرين  يوم االثنين 

 ،
ّ
المخّل�سي اغ 

ّ
�سب األفون�ش  االأر�سمندريت  اهلل  رحمة 

ال�ساد�سة  في  وهو  البرازيل،  جنارو  دي  ريو  في 

نذوره  من  وال�سبعين  والتا�سعة  عمره،  من  والت�سعين 

ة. 
ّ
الكهنوتي ر�سامته  من  وال�سبعين  والثانية  ة 

ّ
الرهباني

نف�سه،  اليوم  في  ة 
ّ
الماروني ة 

ّ
الرعي في  جّناز  له  واأقيم 

ة المطران جوزيف جبارة الى االأب العاّم. 
ّ
ح�سب ما نقل راعي االأبر�سي

 الكبير:
ّ
وندرج هنا �سيرة االأب األفون�ش المدّونة في ال�سجّل الرهباني

هو وديع بن نجيب ال�سباغ وحنينة لفلوفة من دير القمر. ولد فيها في 2 اأيلول 

راهبات  عند  ة 
ّ
االبتدائي درو�سه  بقبول  ابتداأ  والتثبيت،  العماد  ي 

ّ
�سر ل 

ّ
وتقب  ،1919

الذي  الحايك  االأب غريغوريو�ش  به  اأتى  ثّم  القمر،  دير  في  الظهور  يو�سف  القدي�ش 

راآه في الكني�سة فُعجب لنباهته فطلبه من اأّمه لكي ين�سم اإلى رهبان دير المخّل�ش. فاأتى 

النابهين،  من  وكان  ال�ساد�ش،  ال�سّف  فدخل   ،1931 اأيلول  في  ة 
ّ
المخّل�سي المدر�سة 

الرهبانيَّة اأب��ن��اء  م��ن  وف��ي��ات 
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اآب   7 في  دة 
ّ
ال�سي دير  الى  نزل  الثالث  ال�سّف  اأتّم  اأن  وبعد  األفون�ش.  ا�سمه  ودعي 

1936. وبعد رجوعه  15 اآب  1935، ولب�ش ثوب االبتداء واأبرز نذوره الب�سيطة في 

ة ولقّلة عدد ال�سفوف اأُهمل ال�سّف الثاني فاأُلحق بال�سّف االأول. 
ّ
الى المدر�سة الرهباني

ة �ستر�سبورج ليتابع درو�سه، فترك 
ّ
ر اإر�سالُه الى فرن�سا، الى كّلي

ّ
وفي �سيف 1938 ُقر

بيروت في 26 ت�سرين االأّول 1938، وو�سل الى مر�سيليا في 2 ت�سرين الثاني 1938. 

بع�سهما.  يوًما عن  يفترقا  لو�سيان معلوف. ولم  االأب  متابًعا درو�سه مع رفيقه  وبقي 

واللي�سان�ش  الالهوت  في  البكالوريا  ة: 
ّ
المدر�سي �سهاداته  نال  قد  التواريخ  نف�ش  ففي 

االأب  قّدم  باري�ش  في  كانا  عندما  اأنّه  اإاّل  ة. 
ّ
العربي واالآداب  الالهوت  في  ة( 

ّ
)الماأذوني

 Licence :ة فيكون ا�سم لقبه هو التالي
ّ
األفون�ش على اآخر �سهادة في االآداب الكال�سيكي

المدر�سة  في  يعّلم  واأخذ  لبنان.  الى  �سويّة  ورجعا   ،ès Lettre d'enseignement

الر�سالة  تحرير  في  وي�ساهم  للدرو�ش  ا 
ً
مدير وكان  الفلك  وعلم  الفرن�سي  االأدب 

 ��1946 ة 
ّ
المدر�سي ال�سنة  بدء  في  ة 

ّ
الداخلي المدر�سة  اإدارة  ا�ستلم  وقد  ة، 

ّ
المخّل�سي

المدر�سة  يعّلم في  النجاح، وبقي  اأبو مخ، فنجح تمام  ي�ساعده االأب فرن�سوا   ،1947

ة �سنة 1947، ف�سار بها �سوًطا رفع عنها 
ّ
الى اآخر 1952. ا�ستلم اإدارة الر�سالة المخّل�سي

العجز المالي، وتركها في اأوا�سط 1949. ولكّنه ا�ستلم بعد ذلك بقليل اإدارة المطبعة 

ة، ف�سار بها الى طريق النجاح، وتركها في اأواخر ت�سرين الثاني 1952. وبقي 
ّ
المخل�سي

رابطة  واأ�ّس�ش  و1951.   1950 ال�سنتين  في  ة 
ّ
المخّل�سي الر�سالة  اإدارة  في  ي�ساهم 

يجي مدر�سة دير المخّل�ش، منتََدبًا من قبل الرئي�ش العام نقوال برخ�ش، وعند اأّول 
ّ
خر

موؤتمر عاّم ُعمل لهذه الرابطة في اأوا�سط �سهر اآب 1952، انتُخب باالأكثريّة ال�ساحقة 

ة 
ّ
البديهي ة 

ّ
الطبيعي وفطنته  الوا�سحة  باإدارته  االأب  هذا  ويمتاز  الرابطة.  لهذه  رئي�ًسا 

باب  المخّل�سية  الر�سالة  في  اأوجد  فقد  خدمتها،  في  وتفانيه  ته 
ّ
لرهباني واإخال�سه 

 الذي ت�سير به الر�سالة ب�سبب قّلة دفع 
ّ
ا من العجز المالي

ً
االإعالنات مّما ي�سّد جزًءا كبير
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ة لل�سعب في بعلبك و�سور 
ّ
الم�ستركين. وهو جريء المنطق. وقد قام بريا�سات روحي

 فّنان ويبرع 
ّ
ة �سيدا. كما اأنّه بالوقت نف�سه مو�سيقي

ّ
ويبرود والقرى المجاورة في اأبر�سي

وفي  وبعك�سها.  ة 
ّ
الغربي النوطة  الى  ة 

ّ
البيزنطي النوطة  من  المقطوعات  بنقل  اأو  بتاأليف 

ن رئي�ًسا لدير المخّل�ش فقام بوظيفته بكّل تفان ون�ساط. وفي 
ّ
تعيينات اأيلول 1955 ُعي

اأمكنه  ما  ف�سعى  الدير.  رئا�سة  له  وُجّدَدت  رابًعا  ا 
ً
مدبّر انتُخب   1956 اأيلول  مجمع 

 ،1957 الثاني  ت�سرين  اأوائل  وفي   .1956 اآذار  زلزال  بعد  للدير  تعوي�سات  لتح�سيل 

ركب الطائرة قا�سًدا البرازيل لزيارة اأّمه واإخوته. وفي 10 ت�سرين الثاني 1957 �سار 

جينيرو«  دي  »ريّو  في  وبقي  رابًعا.  ا 
ً
مدبّر قّلومة  مكاريو�ش  االأب  بتعيين  ثالثًا  ا 

ً
مدبّر

حكيم  الخام�ش  مك�سيمو�ش  البطريرك  غبطة  زار  ا 
ّ
ولمـ مطران.  ونائب  ة 

ّ
رعي كاهن 

اليا�ش  المطران  نائب  توّفي  ولّما  اأر�سمندريت.  رتبة  الى  رّقاه   ،1970 �سنة  البرازيل 

ن االأب األفون�ش مكانه. وانتقل من الريّو الى �سان باولو. �سنة 1970 �ساهم 
ّ
كويتر، تعي

ة االآداب في الريّو دي جينيرو حيث بقي يعّلم ماّدة  
ّ
ة في كّلي

ّ
باإدخال تعليم اللغة العربي

االأديان حوالي ثالثين �سنة. كان يزور الوطن والدير االأّم من وقت الى اآخر، وير�سل 

ة الإقليم 
ّ
ا في المحكمة الكن�سي

ً
ن قا�سي

ّ
اته. �سنة 1975 ُعي

ّ
له الم�ساعدات بح�سب اإمكاني

ة 
ّ
�سان باولو. واأثناء التعليم و�سع قامو�سين برتغالي ــ عربي وعربي برتغالي. خدم رعي

الخدمة  اأّما  ال�سنتين.  تتجاوز  لم  ولفترات  ات 
ّ
مر ثالث  باولو  �سان  الفردو�ش  دة 

ّ
�سي

ة القّدي�ش با�سيليو�ش في ريّو دي جينيرو، حيث بقي 
ّ
االأكبر واالأطول فكانت في رعي

ة في رجليه والماء الزرقاء لعينيه. �سنة 
ّ
ات جراحي

ّ
الى اآخر حياته. اأُجريت له عّدة عملي

2013 زاره االأب العاّم جان فرج، فكان، بح�سب قول االأب األفون�ش، اأّول رئي�ش عاّم 

اأر�سيف  في  ُحفظ  م�سّوًرا  حديثًا  معه  واأجرى  �سنة،   55 منذ  البرازيل  في  يزوره 

الكني�سة  في  الجّناز  مرا�سم  واأُجريَت   ،2015 الثاني  ت�سرين   9 في  توّفي  ة. 
ّ
الرهباني

ة في الريّو.
ّ
الماروني
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من موؤلّفاته:

ة، 1951.
ّ
1 �� �شيدة التّلة ودير القمر، المطبعة المخّل�سي

2 �� تاريخ المطبعة المخّل�شّية، 1956.

O Arabe Sem Mestre Sao Paulo, 1956. �� 3

ة.
ّ
4 �� ال�شرق وال�شرقّيون في نظر را�شين، المطبعة المخّل�سي

5 �� اأثر البيئة في الأدب العربي الذي كتب في البرازيل.

.Apports Libanais au Génie Lamartinien, Imp. St. Sauveur �� 6

ة.
ّ
7 �� دير القمر ما بين �شنتي ١84٠ ــ١8٦٠، المطبعة المخّل�سي

ة، 1963.
ّ
8 �� بيان عن كتب المطبعة المخّل�شّية، المطبعة المخّل�سي

9 �� معجم برتغالّي ــ عربّي، مكتبة لبنان نا�سرون، الطبعة الثانية، 2008، لبنان.

10 �� قامو�س عربّي ــ برتغالّي، دار الماأذنة، 2011، البرازيل.

<  ليكن ذكـره مـوؤّبـداً! الم�شيح قام  <

   الأب جان جدع في الأخدار ال�شماوّية
دير  في   ،2016 اآيار  �سهر  من  ال�ساد�ش  في 

اهلل  رحمة  الى  اإنتقل  ميثون،  في  با�سيليو�ش  القّدي�ش 

، متزّوًدا باالأ�سرار 
ّ
االأر�سمندريت جان جدع المخّل�سي

ة على يد االأب الري تومينيللي. وهو في الرابعة 
ّ
االإلهي

نذوره  من  وال�سبعين  وال�سابعة  عمره،  من  والت�سعين 

ة. وقد 
ّ
ة والثانية وال�سبعين من ر�سامته الكهنوتي

ّ
الرهباني

بعث الأب العاّم بر�شالة الى الرئي�س الإقليمّي االأب 

اأنطوان رزق لتُقراأ اأثناء الجّناز، نوردها كما هي: 
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اإلى  وانتقاله  يوحّنا جدع، عميد رهباننا،  االأر�سمندريت  اأخينا  وفاة  نباأ   
ّ
عّز علي

في  ق�ساه  والت�سعين،  الرابعة  �سنواته  جاوزت  مديد،  عمر  بعد  ال�سماوّي،  االآب  بيت 

ته بكّل ا�ستقامة واإخال�ش وتفاٍن.
ّ
خدمته تعالى وخدمة كني�سته ورهباني

في  المخلِّ�ش  دير  يزور  اأن  فاأحّب  ربّه،  جوار  اإلى  القريب  انتقاله  ا�ست�سعر  ولربّما 

ال�سيف المن�سرم، ليلتقي فيه اإخوته الرهبان، ويتذّكر اأيّام �سباه و�سبابه، حيث تربّى على القيم 

الروحّية والرهبانّية ونهل من معين العلم والثقافة، لتكون هذه الزيارة له بمثابة وداع للدير االأّم 

للرهبانّية الذي فيه نذر نذوره الرهبانّية ونال �سّر الكهنوت المقّد�ش، وفيه عّلم وعمل.

ة، لين�سّم اإلى اإخوته 
ّ
لقد �سقط االأب جدع كالثمرة اليانعة عن �سجرة االأّم الرهباني

ة مار با�سيليو�ش في مثون، التي كان له 
ّ
الرهبان الذين �سبقوه، ويوّدع في تراب اإكليريكي

االأولى  االأفواج  اإدارتها وعّلم  ا�ستلم  اأّول من  وبنائها؛ وهو  تاأ�سي�سها  في  الكبير  الف�سل 

ة ومن 
ّ
ة لالأّم الرهباني

ّ
من طاّلبها. وقد اأح�سن بكّل ما قام به، نظًرا لما يتمّتع به من محب

 عاٍل ومن معرفة وفهم وح�سن اإدارة.
ّ
التزام رهباني

ة نيوتن كنائب عاّم 
ّ
ا في خدمته في اأبر�سي ة، نجح اأي�سً

ّ
وكما نجح في االإكليريكي

اإلى حين تقاعده عن  ة، 
ّ
ة، بعد وفاة راعيها، وفي �سائر خدماته الروحي

ّ
وكمدبّر لالأبر�سي

ال�سالة  واجب  ومن  موجبات  من  ة 
ّ
الرهباني حياته  تمليه  بما  القيام  ولي�ش عن  الخدمة، 

يُنهيها في  اأن  اأراد واأحّب  ن�سمة في حياته، وقد  اآخر  ة حّتى 
ّ
الرهباني اإخال�ش الأّمه  ومن 

 الذي اأ�ّس�سه، اإلى جانب اإخوته، لينطلق منه اإلى بيت االآب ال�سماوّي.
ّ
البيت الرهباني

اأنطوان رزق، ومن رئي�ش الدير  اأبت الحبيب  ة منكم 
ّ
 التعازي القلبي

ّ
اأتقّدم باأحر

اء، كما اأتقّدم بالتعازي ب�سكل خا�ّش من رفيق 
ّ
قد�ش االأب فار�ش خليفات واالآباء االأحب

المطران  ة 
ّ
االأبر�سي راعي  �سيادة  ومن  الموقر،  ا 

ّ
اإيلي عادل  جان  المطران  �سيادة  دربه 

نقوالو�ش �سمرا الموقر، ومن ذويه واأ�سدقائه.

ة بدعوات قّدي�سة.
ّ
عّو�ش اهلل على االأّم الرهباني
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تعزية غبطة البطريرك بالمرحوم الأب جان جدع

دم�سق في 2016/5/9

بروتوكول 2016/257د

�شيادة الأر�شمندريت اأنطوان ديب

رئي�س عام الرهبنة البا�شيليَّة المخّل�شيَّة

ة والبركة والدعاء
ّ
تحيَّة قلبيَّة مع المحب

. اأكتُب 
ّ
لقد انتقل اإلى اأفراح ال�سماء االأب الحبيب جان جدع الراهب المخلِّ�سي

.
ّ
كلمَة التعزية في يوم عيد �سفيعه القّدي�ش يوحّنا الحبيب االإنجيلي

اإنَّها تعزية �سخ�سيَّة  العزيز.  اإلى رهبانيَّتي الحبيبة ب�سخ�سكم  القلبيَّة  م تعزيتي  اأقدِّ

 ال�سامي. اأجل 
ِّ
حميمة، تعزية تلميذ، وابن، وراهب، بوفاة معلِّمه، واأبيه، ومثاله الرهباني

وروحه،  نف�سه،  �سميم  من  اهب  الرَّ اهب،  والرَّ  
ِّ
الع�سامي جل  الرَّ هذا  فخار  بكّل  اأذكر 

تينيَّة، 
غة الالَّ هوت، حيث كان الكتاب باللُّ وج�سمه، وكلِّ م�ساعره. اأذكر درو�سه في الالَّ

في  درو�سنا  نراجع  كنَّا  ونحن  الفرن�سيَّة.  غة  باللُّ الدرو�ش  لنا  ي�سرح  جان  اأبونا  وكان 

م االمتحانات بالفرن�سيَّة. تيني... ونقدِّ الكتاب الالَّ

يد  وعلى  اهب  والرَّ واالأب  المعلم  هذا  يد  على  فيها  تربَّينا  جميلة  اأيَّاًما  كانت 

ء رحمهم اهلل جميًعا. وفي الواقع هذا اآخر اأ�ساتذتي الذين علَّمونا  اأمثاله من اآبائنا االأجالَّ

في المدر�سة الكبرى.

 تربَّى 
ِّ
اأحببُت اأن اأعطي هذه ال�سهادة الروحانيَّة الرهبانيَّة ال�سادرة من قلب رهباني

هبان. واأقول مع 
ُّ
الر اأبنائهم  تربية  اأتقياء، غيارى على  ي�سين علماء  اأيدي رهبان قدِّ على 

المثل الماأثور: »هوؤلء هم اآبائي! وافوني بمثلهم!«
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هبان، والأهل الراحل الغالي الجليل 
ُّ
لكم اأبتي العاّم تعزيتي القلبيَّة، والإخوتي الر

ينالوا  لن  الذين  ي�سين،  القدِّ هبان 
ُّ
الر نف�سه مع رهط  والمهجر. ولتكن  ولبنان،  في م�سر 

 .
ّ
اأمثلتنا في الحياة الرهبانيَّة، والكمال الرهباني نعمة التطويب والتقدي�ش. ولكنَّهم 

�ش المخلِّ�ش على الرهبانيَّة بدعوات رهبانيَّة مقّد�سة. عوَّ

�سلواتي.  وفي  االإلهيَّة،  اللِّيتورجيَّا  في  جدع  جان  االأب  ومعلِّمي  اأبي،  ذكرُت 

 لكي تكون نف�سه مع القّدي�سين.
ِّ
و�ساأكون مع م�سيِّعيه في ميثون. ومع الكني�سة ن�سلي

وليكن ذكره موؤبَّد!

مع محبَّتي وبََرَكتي

    + غريغوريو�ش الثَّالث

اأنطاكية و�سائر الم�سرق واالإ�سكندريَّة  بطريرك 

    واأور�سليم

وم الملكيِّين الكاثوليك
ُّ
   للر

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 



82

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 Orthodox-
Catholic 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 مـوؤّبـداً! الم�شيح قام  <
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2015، توّفي حبيب حّداد، والد االأب ميخائيل حّداد،  12 كانون االأّول  ال�سبت 

عن عمر 64 �سنة، واأقيم له جّناز حافل االأحد 13 كانون االأّول 2015، في كني�سة 

مار اأ�سيا ــ كفرفو )ق�ساء زغرتا(، �سارك فيه قد�ش االأب العاّم واالأب المدبّر نبيل 

واكيم مع لفيف من الكهنة والرهبان. ليكن ذكره موؤبًّدا.

2016، توفيت األ�شكا هيكل �شعد، والدة االأب انطوان  الثاني  23 كانون  ال�سبت 

�سعد، عن عمر 83 �سنة. واأقيم لها جّناز حافل االأحد 24 كانون الثاني، في كني�سة 

�سيدة النياح في الفرزل. ليكن ذكرها موؤبًّدا.

الجمعة 20 اأيّار 2016، توّفي �شليم الحّداد، والد االأب اإبراهيم الحّداد، واأقيم له 

 في علما ال�سعب، 
ّ
جّناز حافل االإثنين 23 اأيّار 2016، في كني�سة مار اليا�ش الحي

�سارك فيه قد�ش النائب العاّم االأب المدبّر عبدو رعد ممّثاًل الرئي�ش العام، واالأب 

المدبّر نبيل واكيم مع لفيف من الكهنة والرهبان. ليكن ذكره موؤبًّدا.

ميت�سيل،  يوجين  االأب  والدة  مارغريت ميت�شيل،  توفيت   ،2016 اآب   5 الجمعة 

عن عمر 78 �سنة. واأقيم لها جّناز يوم الثالثاء 9 اآب، ال�ساعة 11 قبل الظهر، في 

كني�سة القّدي�ش يو�سف اأكرن ــ اأوهايو. ليكن ذكرها موؤبًّدا.

1

2

3

وفيات من اأقارب الرهبان المخلِّ�سيِّين
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االإثنين 5 اأيلول 2016، توفيت فريدة داغر، �سقيقة االأب �سامي داغر. واأقيم لها 

ة، تراأّ�سه االأب المدبّر نبيل واكيم ممّثاًل 
ّ
اأيلول في الجميلي  10 ال�سبت  جّناز حافل 

ين. ليكن ذكرها 
ّ
ين واالأبر�سي

ّ
الرئي�ش العاّم و�سارك فيه جمهور من االآباء المخّل�سي

موؤبًّدا.

االأب  والد  حنين(،  )اأبو  وهبي  حّنا  ميخائيل  توّفي   ،2016 اأيلول   23 الجمعة 

كني�سة  في   ،2016 اأيلول   24 ال�سبت  حافل  جّناز  له  واأقيم  وهبي،  مكاريو�ش 

كهنة  فيه  و�سارك  العاّم  االأب  قد�ش  تراأّ�سه  )دم�سق(،  اع  الق�سّ في  كيرلّ�ش  القّدي�ش 

م�سقط  معلوال  في  الدفن  مرا�سم  تّمت  ثّم  والرهبان.  الكهنة  من  ولفيف  ة 
ّ
الرعي

راأ�سه. ليكن ذكره موؤبًّدا.

✟ اأِرح يا رّب عبيدك في بلدة الأحياء ✟

6
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