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كلمة أتبينيّة للمرتوبوليت سلوان ،راعي أبرشيّة بوينس آيرس وسائر األرجنتني

يف جناز مثلّث الرمحة املرتوبوليت بولس ،راعي أبرشية أسرتاليا ونيوزيلندا والفيليبني
----------------------------------------------------------------------------------

كاتدرائيّة الق ّديس جاورجيوس ،سيدين ،أسرتاليا
اإلثنني يف  10متوز

2017

أصحاب السيادة رؤساء الكهنة اجلزيلي االحرتام،
الرب،
كي ،األرمشندريت ابسيليوس قدسيّه اجلزيل ّ
قدس املعتمد البطرير ّ
الرب،
قدس اآلابء والشمامسة اجلزيلي ّ

رئيس وأعضاء جملس األبرشيّة،
أبناء أبرشية أسرتاليا ونيوزلندا والفيليبني األحبّاء،

آل صليبا احملرتمني،

مؤسسات اجلاليّة،
ممثّلي احلكومة األسرتاليّة وأحزاب املعارضة وممثّلي ّ
السادة األحبّاء،
حضرة السيّدات و ّ
املسيح قام! ح ّقا قام!
أستهل كلميت بنقل حمبة وأدعية وبتعزية صاحب الغبطة يوحنا العاشر ،بطريرك أنطاكية وسائر املشرق ،لكهنة
ّ
أخص ابلذكر أخوي صاحب السيادة
وأبناء هذه األبرشية املباركة ،معطوفة على أدعية آابء اجملمع األنطاكي املق ّدس ،و ّ
املرتوبوليت إلياس ،راعي أبرشية صيدا وصور وتوابعهما ،الذي يرأس هذه اخلدمة ،وصاحب السيادة األسقف جون،

األسقف املساعد ألبرشية نيويورك وسائر أمريكا الشمالية ،الذي يعاونه فيها ،مشاركني ّإّيكم الصالة من أجل الراحة

املغبوطة والذكر املؤبّد ألخينا وشريكنا يف اخلدمة ،راعينا احلبيب ،صاحب السيادة املرتوبوليت بولس.
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أقف أمام حضرتكم يف هذه الكاتدرائية اليت خدمتها قبل ستة عشر عاما ،واليت أعود إليها اليوم بناء على دعوة
وجهها يل هذا األب واألخ والراعي احلبيب للمشاركة يف خلوة كهنة وشبيبة هذه األبرشية ،إالّ أين أجد نفسي
مسبقة ّ
واقفا بينكم لنودع معا يف حضرة الرب هذا الذي خدم هذه األبرشية ٍ
بتفان ٍ
وبذل م ّدة مثاين عشرة سنة.
ّ
******

ثالثة عناصر اجتمعت يف شخص فقيدان احلبيب مسحت له أبن يكون رّابان حكيما لسفينة الكنيسة وراعيا
األنطاكي يف هذه الدّير:
الكرسي
مقتدرا ألبناء
ّ
ّ
تهًككاهن يف أبرشيتنا األنطاكية يف أمريكا الشماليّة ويف حضارة وثقافة خمتلفتَني عن منشئه يف لبنان
ّأو ًلا ،خ ًب ً

ودراسته الالهوتيّة يف اليوانن ،واليت كان هلا األثر الكبري يف مقاربته حاجات وتطلّعات أبرشيّته ،وهذا ما جتلّى يف
الرعاية والتخطيط واإلدارة والتنفيذ.
اثنيًا ،روحهًالبشاريّة ،اليت تتجلّى مبحبّته لآلخر وقدرته على البذل والتضحية ،ورغبته يف "االمتداد" والتواصل

ترسخت لديه على أساس خربته السابقة ،مما فعّل اخنراط املؤمنني يف
مع األقربني والبعيدين ،وذلك وليدة إميان وقناعة ّ
حياة الكنيسة وخدمتها .هكذا حضن األرثوذكس من أصول لبنانيّة وسوريّة وعراقيّة وفلسطينيّة وأردنيّة ،ابإلضافة إىل

األسرتاليّني .ورغم أنّه ابتدأ رعاية هذه األبرشية وهو يف الستني من العمر ،لكنّه مل يتوا َن عن السفر يف أرجاء األبرشية
يلّب نداء الفيليبني اليت تبعد عاصمتها مثانية ساعات ونصف عن مركز أبرشيّته :إ ّّنا
فجعلته رغبة االمتداد والتواصل ّ
حتب ،وترغب يف أن
أكرب مسافة طريان يف أبرشيّة إنطاكيّة! هذه هي روحه البشاريّة اليت تبذل نفسها من أجل َمن ّ

اإلجنيلي.
الرب
تسلّم وديعة اإلميان
الرسويل إىل املتعطّشني واجلائعني إىل ّ
ّ
ّ

املستمرة
اثلثًا ،إرادتهًوعزمهًومثابرته ،كان األساس الذي مسح هلذه الروح البشاريّة أبن حتافظ على اندفاعتها
ّ
وبث احلماس والعزم يف معاونيه ،مما ساهم ليس فقط يف إبقاء شعلة اإلهلام متوقّدة على الدوام بل جعلها
يف اخلدمةّ ،
تتأجج وتزداد ،وهذا ما نراه يف غرية أبناء هذه األبرشيّة سواء على صعيد الرعاّي أم جملس األبرشيّة .لقد أحسن يف
ّ
بلورة اإلمكانيّات واملواهب ودفعها إىل األمام.
******
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إذن اخلربة واحملبّة والعزم ش ّكل املثلّث الذي بىن على دعائمه املطران بولس خدمته الرسوليّة على أرض هذه
كرس هلا حياته:
األبرشيّة .وهذا ما نراه يف االهتمامات الكربى اليت ّ
فتوة دائمة رغم جذورها القدمية على هذه األرض،
ً
ّأو ًلا ،التنشئةًاإلميانيّة ً
واإلعدادًالكهنوتّ؛ فاألبرشيّة يف ّ
وذلك بسبب القادمني اجلدد أو املهتدين .فقد أوىل هذا الراعي اهتماما فائقا أبن يكون يف هذه األبرشيّة خ ّداما

أي جهد يف إنشاء مدرسة إعداد الهوتيّة ،تكون ذراعه
الئقني مبذبح ّ
الرب ويف خدمة أبناء هذه الكنيسة .فلم يوفّر ّ
لبث معرفة اإلميان يف نفوس العلمانيّني والذين عزموا على التكريس الكهنوتّ.
العملي ّ
ّ

اثنيًا ،إميانهًبضرورةًتعليمًاألطفالً ًواحتضانًالشبيبة ،من خالل مدارس األحد وإنشاء الفرق الشبابيّة يف
الرعاّي ،فعمل على توفري املرشدين لألطفال وأطلق روح املبادرة لدى الشبيبة ليغ ّذوا روحهم ابلعطاء واخلدمة يف حياهتم
وكنيستهم ،فهو يرى فيهم كنيسة الغ ّد اليت تعب من أجل وضع أساساهتا .ألجلهم ح ّقق ما أدعوه إكليل عمره
كل الفئات العاملة يف الكنيسة،
وجهاده ،أال وهو اقتناء "القرية األنطاكيّة" ،فكانت الصرح الالئق الحتضان خلوات ّ

ابملتزوجني،
األخوة واخلدمة الباذلة .هذا كان من ضمن اهتمامه األوسع ابألسرةّ ،
ّ
فتنمي بني املؤمنني روح احملبّة و ّ
معطوفا على إميانه لدور املرأة يف الكنيسة وتشجيعه ّإّيها من خالل جلان السيّدات.
اثلثًا ،التنظيمً ًواإلدارةً ًوالتخطيط مقروان بقدرته على حشد معاونني كثريين على صعيد جملس األبرشيّة وجمالس

منو الرعاّي والكنائس ،عرب توفري حياة الئقة للكهنة ،واالهتمام ابلبىن
الرعاّي ،لي ّ
تحملوا ،ابلتكافل والتضامن ،مسؤوليّة ّ

املادي لتصري اخلدمة بلياقة وترتيب ( 1كو
التحتيّة الضروريّة للخدمة الكنسيّة ،كما وبلورة مشاريع وأنشطة ذات الريع
ّ
 .)40 ،14من هنا نرى مشاريع بناء الكنائس وصاالهتا ،حضاانت األطفال ،وغريها.
******

الدمشقي،
هذا كلّه كان ممكنا اترخييّا وروحيّا بفضل التذكار اليت تقيمه كنيستنا اليوم ،أي عيد القديس يوسف
ّ

كاهن الكاتدرائيّة املرمييّة يف دمشق ،املستشهد يف جمازر دمشق عام  1860مع آالف من أترابه ،مق ّدسني تربة دّيرهم

اليت سقاها قبلهم املسيح بدمه ،فكانت هذه األحداث الشرارة لعديد من اللبنانيّني والسوريّني لسلوك طريق غرس
بي على نعمة الروح
كنيستهم وإمياّنم يف الدّير اجلديدة اليت حلّوا فيها .وهذه األبرشية شهادة حيّة هلذا اإلميان امل ّ
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بكل
القدس الفاعل يف جسد الكنيسة ،إكلريوسا وعلمانيّني ،يف األسرار املق ّدسة والكلمة اإلهليّة .فهي كنيسة هللا ّ
حتولت هذه الكنيسة من معتمديّة بطريركيّة إىل مرتوبوليتيّة،
معىن الكلمة ،حاملة فيها نعمة احلياة األبديّة .ومع الزمن ّ

ومحل أخوان الراقد ،املقام بنعمة الروح أسقفا لرعاية هذه األبرشيّة ،اسم بولس ،مرتوبوليت أسرتاليا ونيوزيلندا والفيليبني.

تردد أو خوف مهوم أبرشيّته
كأي أسقف ،محل صليب االلتزام بشجاعة وفرح .فحمل على منكبَيه دون ّ
ّ
وكنيسته األنطاكية واألرثوذكسيّة اجلامعة ،ابإلضافة إىل كل ما له صلة ابجلاليتَني اللبنانيّة والسوريّة .كان مع أترابه من

خص شؤون هذه اجلالية يف الوطن واملهجر .وعمل
املسيحي و
رجال ال ّدين
بكل ما ّ
اإلسالمي ،حريصا على االهتمام ّ
ّ
ّ

بيد واحدة مع أعضاء جملس رؤساء الكهنة األرثوذكس يف أسرتاليا حلرصه على الشهادة للوحدة بني الكنائس

األرثوذكسيّة.
******

واآلن أتساءل أمامكم :ماذا استلهم هذا الراعي يف خدمته من تعليم شفيعه بولس الرسول؟ يدور يف ّلّب هذا
القول" :أان لست أحسب نفسي أين قد أدركت .ولكي أفعل شيئا واحدا :إذ أان أنسى ما هو وراء وأمت ّد إىل ما هو
ق ّدام ...أسعى لعلّي أدرك الذي ألجله أدركي أيضا املسيح يسوع" (فل 13 ،3؛ )12؟ ها وجهه مو ّشح ابلسرت الذي
الرب ،الوحيد الذي لديه اجلواب على ما يدور يف خلدي .وما
يغطّي القرابني املق ّدسة ،ابنتظار الوقوف يف حضرة ّ
صالتنا اليوم من أجل َمن جاهد ابلصرب ومحل شعلة اإلميان بفرح إالّ ألنّنا مجيعنا مدركون متاما أنّنا "كلّنا أخطأان
وأعوزان جمد هللا" (رو .)23 ،3

كي ،من أجل راحة هذا
فلنرفع إذن التسبيح كما نرفع القرابن املق ّدس ،ولنرفع الصالة كما يرتفع البخور الز ّ
احملب.
احلبيب األبديّة .تعالوا نشكر معا عطيّة هللا اليت عشناها يف شخص هذا األب واألخ والراعي امللتزم واملسؤول و ّ
لدي ما أشكره عليه ابمتنان :خدميت األوىل ككاهن يف هذه الكاتدرائيّة وهذه األبرشيّة عام
وأان شخصيّا ّ
ساعدتي أبن أثبت يف خدمة أبرشيّة األرجنتني كأسقف منذ عام  .2006هذا الفضل يعود له أساسا ولكم مجيعا
2001

اثنيا.
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ها أنتم مجيعا ،أبناء هذه األبرشيّة ،جسد واحد .ها املطران بولس يعهد إليكم اليوم شأن هذه الكنيسة يف
اإلهلي كدعوة لينضج اجلميع يف الرؤية واخلدمة من
واقعها وحاجاهتا وتطلّعاهتا ،ويدعوكم أن تعيشوا هذا االستفقاد ّ

الكل ،أفرادا ورعاّي ،مبَ ّدّي الواحد منكم حاجة اآلخر على حاجته
كل ألجل الواحد ،والواحد ألجل ّ
أجل أن يعمل ال ّ

الرب بدمه" (أع .)28 ،20
ّ
اخلاصة (غل  ،)2 ،6ككنيسة واحدة" ،اقتناها ّ

أعزاء ولو ابعدت بيننا املسافات واختلفت الظروف
كنيسة أنطاكية اليوم ترافقكم ابلصالة ،فأنتم إخوة أحبّاء و ّ

والصعوابت .مجيعنا يصلّي معكم ويقول:

رب نفس أخينا وشريكنا يف اخلدمة املرتوبوليتًبولس حيث الص ّديقون يسرتحيون،
أر ْح ّي ّ
امنحه احلياة األبديّة والرمحة العظمى!
و ْ
ليكنًذكرهًمؤبّدا! ً
ف ْ

املستم ّد أدعيتكم
 +سلوان
مرتوبوليت بوينس آيرس وسائر األرجنتني
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