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 ،سيادة المتروبوليت بولس السامي اإلحترام

 ،سعادة قنصل لبنان العام في فكتوريا األستاذ ىنري والسّيدة ليا قسطون

 .تي، أبنائي وبناتي األحّبة بالرَّبأخواتي وأخو 

ن سنًة في ىذه الكنيسِة المقدَّسة بإلحاٍح لطيٍف ومميٍء بالمحبَّة أفَعَمني اإلحتفال بوجودي معكم لمّدة عشري
 .بالشكِر لكم بعد اهلِل الذي ىو السبب األكبر والوحيد إلجتماعنا

درُت مطاَر بيروت مع زوجتي الخورّية نوال جعمتموني أعوُد بالذكرى لعشريَن سنًة مضْت عندما غا ماليو 
بنيَّ غّسان وزياد تاركيَن وراءنا إبنتنا الحبيبة َمي وزوجيا سعيد وطفميا جاد باإلضافة إلى األىِل واألقارِب  وا 

. وتنّقمنا في عدَِّة مطارات حامميَن معنا اليواِجس والتطّمعات ومشاعر قريبٍة من روح المغامرة .واألصدقاء
وحطَّْت بنا الطاِئرة في مطاِر ممبورن وكنت . ى مكان وكأنَُّو في آخِر الدنيا كما يقولونٍن إلمن مكا اقتالعنا

 .يونس عماد والدكتور( وكان من رعّية الكنيسة في لبنان) أعرُف ىنا فقط الحبيب إيمي نّداف وعائمتو

 .المعيودة عندنا" األىاًل وسياًل " مع ، رأينا أكثر مما توّقعنا، وجوه مبتسمة وفي مطار ممبورن بدأ اإلنتعاش

 .شعرنا بالطمأنينة والّسالم 99ٓٔمنذ اليوم األّول في العاشر من تشرين األول 

ومنذ األيام األولى وحّتى ىذه الّساعة المباركة عممنا سويَّة يدًا واحدة مع أخوة وأخوات وبنات وأبناء كّميم 
فينا ألنيا كانت تتبّدد  ا صعوبات كثيرة إّنما وال مرَّة تمركزتْ متطوعون ونشيطون لمعمل في الكنيسة وصادفتن

 .بسرعة األعجوبة



غايتنا إعمار الحجر فقط كوسيمة لنجتمع  "أن نفتِخَر إالَّ بصميِب ربِّنا حاشا لنا"نحُن ليس عندنا إنجازات 
 .و الّدائمةأن نبقى في عشرتو وأن نحيا في حضرت ،ونصّمي سويًَّة نسعى أن نحيا في معّية اهلل

ذه عشرات من األطفال تعّمد في ى. القيامة في آٍن معاً  ميب وفرحَ الصَّ  عشرون سنة مضْت وعشنا فييا آالمَ 
لوا إلى كنيستنا األنطاكّية التي يدعونيا من المؤمنين  عدد.الكنيسة وأصبحوا شبابًا اآلن من كنائس مختمفة تحوَّ

عشرات من أصبحوا كينة في كنيستنا األنطاكّية األرثوذكسّية،  بولس كنيسة الّرسل، ومنيم ببركة سّيدنا
وعشرات من األحّبة سبقونا وأنتقموا من ىذه الكنيسة المجاىدة إلى حيث انضّموا  عمى الرؤوس،رفعت األكاليل ُ 

 .المسؤولّية عشرون سنة مضت وكبرُت وكبرتْ .إلى الكنيسة المنتصرة

 حضرتو ويسألني عّما فعمت باألمانة؟ماذا أقول لرّبي قريبًا عندما أقف في 

خطاياي  كم لمتخفيف عن ثقلِ و كما أتوسَّل بالفعل صمواتِ و وحنانَ رحمتَ  أتوسَّلُ . فعاًل ال قوالً  وأرتعدُ  إنني أرتجفُ 
 الموىبةِ  حسبَ  فييا كل   الخالص وعمينا أن نتشدَّدَ  ىي مكانُ  والكنيسة. حياتي وأنال خالصي وىو غايةُ 

جميعًا أيقونًة  ألسنا. و في الحبّ خميقتِ  اهلل في وجوهِ  معًا لمالقاةِ  فوق ونتساعد في أن ننيَض المعطاة لو من 
 لو؟

ىذا  أن نعكَس  ونسعى نحنُ  وىو الحياةُ  نا ىو الّنورُ رى النُّور ونحيا بو، ربَّ حبُّ وفي الحبِّ نَ نا نُ في سعيِ  ونحنُ 
 .بُّ في مسعانا يشدِّدنا وبو نحيا ونتحّركوالرَّ  يمرُّ  نسعى والعمرُ  نحنُ  .عمى الجميع ليشرقَ  النورَ 

كم الحبيب جميعًا في ىذا رّبي عمى وجودِ  رّبي عمى وجود سّيدنا المتروبوليت بولس ببركتو معنا، أشكرُ  أشكرُ 
بات وىو بع الكتيِّ المبارك، أشكر من سطََّر الكممات في سيرِة كاىن الرعّية وىو غير المستحق ومن طَ  اليومِ 

 .في الصمواِت اإللييَّة الكتب المساعدة في اإلشتراكِ  ه لتوفيرِ دومًا من جيودِ  ذلُ الذي يب

الكنيسة التطّوعي الذي  في عملِ  الحميدةَ  الجيودَ  ويبذلونَ  تعبوا ويتعبونَ  شكري الكبير ألخوتي وأخواتي الذينَ 
 .بمرَّ نا لنا في رفع صمواتِ عمى الجوقة التي تساعدُ  اهللَ  وال ييدأ، أشكرُ  يستمرُّ 

 .ادقة والغاليةالصَّ  ةُ استثناء ىذه المحبَّ  مجددًا عمى محبتكم جميعًا وبدونِ  اهللَ  أشكرُ 

 . معكم ومعنا جميعاً  بركة سّيدنا تكونُ 



 


