
 

 

ربوّية
ّ
 ،الكرام أعّزائي أعضاء أسرتنا الت

األحـــد  يوم ــة، املوافـــــــق يحلــــــو لي في إطاللـــــــــــة عيــــــد القّديس أنطونيــــــــوس الكبير، شفيع رهبانّيتنـــــــــــا األنطونّيــــــــ 

اني    كانون   17
ّ
امنة  فًتى، أن أحّدثكم عن  2021الث

ّ
من عمره، قام بمغامرة خارقة أسرت حياته   عشرة  وسيم، في الث

ها بأسر  
ّ
فتّمت من جّرائها األعجوبة الّسماوّية العظمى، واندفقت أنوارها على حنايا تاريخ    ،ارتضاه لنفسه بشغف  كل

 كوكبفكانت  املسيحّية منذ أكثر من ألف وسبعمئة سنة. أّما نعمتها الكبرى  
ً
 م  ة

ً
ر الّروح  ماث  ، وال تزاُل،أثمرت  باركة

الجامع   لب ق في   املسيـح  الّرسولّية   ة كنيسة     ، املقّدسة 
ً
تاريخ وفاة هذا  )   356منذ سنة    ا، نً ا ورهبـ   وراهبـات  ا  وزّهادً   ا نّساك

 إلى يومنا هذا.  س( القّدي 

اب   
ّ
الش ه 

ّ
الّناسك،    إن وأنطونيوس  الكبير،  بأنطونيوس  ب  ُيلقَّ أن  له  عطَي 

ُ
أ ذي 

ّ
ال أنطونيوس  الغنّي 

رق كما في الغرب. "فمنذ قديم 
ّ
وأنطونيوس كوكب البّرّية، وأنطونيوس أبي الّرهبان، كملهم للحياة الّرهبانّية في الش

رقّية... وكان الّد الّزمان، كانت الحياة الرّ 
ّ
ذي فيه تصبح الخليقة هبانّية روح الكنائس الش

ّ
ير هو املكان الّنبوّي ال

 تمجيًدا هلل، ووصّية 
ً
ا مثاال رق عددعلى للّتعايش اإلنسانّي." أاملحّبة املعاشة عمليًّ

ّ
 (9)نور الش

ه رأى مجد الّرّب  
ّ
ي    َع م  قلبه، وَس   ي  بَعينَ   وألن

َ
ا و   إنجيله بأذن ه فهم فهًما روحيًّ

ّ
أّن الخالص يكمن   جدانه، وألن

ا    بعيش َجذرّية إنجيل الّتطويبات، ه انجذب انجذاًبا كيانيًّ
ّ
 ثآح يسوع، و شخص املسيإلى  وألن

َ
م، ر حّبه على حّب العال

متيّقًنا أّن الّروح ،  لّتنّسك في صحراء الّصعيد في مصرنيا من حوله، وسلك سبيل الّزهد واترك غناه ومباهج الّد 

 في هذا ال  هوادة   باليعمل  
َ
ذي يناديه ويدعوه  أم، و عال

ّ
ه هو ال

ّ
أن يبحث عن "الّضرورّي األوحد"، عن وجه هللا،  إلى  ن

والّس  الخلوة  في عمق  بدورنـــا، صبًحا  ليلتمسه  نرّدد نحن  ألسنــا  منازع.  ّي، فيكون معه من دون 
ّ
الكل كينة والّزهد 

مين  27ومساًء، صالة املزمور  
ّ
 :مرن

لتمسبَك نطق قلبي. إّياك التمس وجهي"
 
 .". وجُهَك يا رّب ا

ا  أن يشرق الّرّب بوجهه علينا. فال يحجب أنواره اإللهّية عن أرضن إلى  أّيها األحّباء،    ،حاجة اليومفي  فكم نحن   

 
ُ
تي تنهش جسم الوطن، وتعصف بشع  ج  َج الغارقة في ل

ّ
بنا، وتهّدد مستقبل القهر والخوف والقلق من جّراء املآس ي ال

شين.  املسّنينو  ، وتقسو على املرض ىة أطفالناراو ط لوي شبابنا، وت دين واملَهمَّ  واملشرَّ

من    اننا الجريحفي لبن  دروًسا ناجعة لننقذ ما تبّقى  ستخلصأن نإلى  أّيها األحّباء،    ،حاجة اليومفي  كم نحن   

ط والعنف واالستغالل املميت فال نستسلم ،حياة كريمة آمنة
ّ
سل

ّ
ر!  االستهتار، وال ننقاد خلف لغريزة الت  املدّم 

ا  جتماعيًّ ا  نا،ّياتسلوك  ظاهرط حياتنا ومانمأأن نغّير  إلى    أّيها األحّباء،  ، حاجة اليومفي  كم نحن    ا وأخالقيًّ

ق ب العابرة  ضواءاأل ب  نبهر ، فال نايًّ وطنو   اربويًّ تو 
َّ
رف  ، وال نتعل

ّ
شبُهنا  اتبثقاف   مازج، وال نتالفارغالت

ُ
ة  غريبة  ال ت ؛ بل غربيَّ

والقَيم وحّب األرض، "ألّن   قتض يي بطابع األخالق  املمهورة  بعاداتنا وتقاليدنا  ق 
ّ
نتعل أن  املكّونـــة   علينا  األرض هي 

 .للهوّية الّتاريخّية واالجتماعّية والوطنّية"، بحسب املجمع البطريركّي املارونّي 



  

نا بأفعال توبة  إلى  أّيها األحّباء،    ،حاجة اليومفي  كم نحن   
ّ
 ،صادقة، وأفعال مصالحة حقيقّيةأن نقوم كل

نهوضهمؤث   تعزيز  الوطن والعمل على  الونهضته   رين حّب  و ، ال  بثروته  و   قاسمتعمل على االستئثار  ذ كنوزه 
 
الّتلذ

 .ب املقهورين من أهلها تعأثمار ب

بالدنا، يؤّسس لعدالة حّقة في  لى إرساء نظام جديد  إأن نسعى مًعا  إلى  أّيها األحّباء،    ، حاجة اليومفي  كم نحن   

على مبدأ الوحدة و  ،على قاعدة كرامة اإلنسان وَصون حقوقه املشروعة واألساسّية املواطنيناواة أكيدة بين سمو 

 .حترام املتبادل بين فئات املجتمعفي الّتنّوع واال 

  
ّ

تي تهيب بناويطول تعداد هذه الال
ّ
لقّديس أنطونيوس  ، في مناسبة احتفالنا بذكرى عيد شفيعنا ا ئحة ال

إعادة روحه إليه... إّنهم بوطن األرز    ءمشروع شفاقّديس ي لبنان وقّديساته،    مع  ،توّسل إليه ليتعّهدالكبير، ألن ن

ذي يتخّبط فيه هم قادرون على اجتراح أعجوبة إنقاذه وحَد 
ّ
 .  في هذه اآلونة من تاريخ شجونه، من الجحيم ال

أنظعلى  و    تبقى  ه، 
ّ
كل ذلك  من  العالء"  الّرغم  من  علينا  أشرق  ذي 

ّ
ال "الكوكب  نحو   

ً
مّتجهة (، 1/78)لواُرنا 

َينفَحن ليس عمّ "ع أشعيـــــــــا الّنبي:  مف  ـــــفنستطيــع أن نهته  ـــا بنفحة  رجائــــل 
 
ا قليــل يتحّول لبنــان جّنــة والجّنـــة تحسب غابة؟ ــــا

قواَل  
 
مُّ ا ش  الكـتاب ويبصر العميان بعد الّديجور والّظالم ويزداُد البائسون سروًرا بالّرّب..."وفي ذلك اليوم يسمع الصُّ

 
 ( 19-17: 29)ا

   ن:بشفاعة القّديس أنطونيوس، قائلي الّدعاء للّرّب، مأّيها األحّباء، أوّد أن أرفع وإّياك ،ختاًما 

اًما وقادة صالحين، يسعون  ،ّب يا ر  ،أعطنا 
ّ
 .إحالل العدالة والّسالم واألخّوة والوحدة في بالدناإلى حك

ا يليق بدعوته الّساميةتشعًبا مؤمًنا بدعوته ورسالته امل  ،يا رّب   ،أعطنا 
ً
رق، فَيسلَك سلوك

ّ
 .مّيزة في هذا الش

   ،يا رّب   ،أعطنا 
ّ
 .بيح والحّب والخدمة في كنيسة الّرجاءس راهبات ورهباًنا وكهنة قّديسين ليواصلوا رسالة الت

رّب   ،أعطنا  "شروق    ،يا  من  الّصالة  على  باملثابرة  تمّيز  ذي 
ّ
ال هو  أنطونيوس،  مدرسة  في  نا 

ّ
كل نتتلمذ  أن 

 
ّ
بات على الجهاد حّتى الّنَف مالش

ّ
مس"، وبالّتأّمل بكالم هللا في إنجيل الحياة طيلة نهاره، وبالث

ّ
س  س إلى شروق الش

  .ا على مكايد إبليس وتجارب العالماألخير، منتصرً 

 !لنا جميًعا. هّللويا امباركً  اعيًد 

 

اني  14غزير، في 
ّ
                                                                                           2021كانون الث

 األخت جوديت هارون 

انوّية                                
ّ
 رئيسة الث


