




المجد ، 
وري أن أتوجّه إليكم  وري أن أتوجّه إليكم إنّه لمن دواعي  إنّه لمن دواعي 
برسالة أبويّة بمناسبة عيد القدّيس أنطونيوس 
الكب الّذي يُلقّننا دروسًا  استمرار الحياة 
وقدرة انسان ع التّأقلم مع متغّات هذا 
العالم، وتاليًا شغف كلّ فرد ع البقاء 
والنّماء وتغي الواقع. إن لنا  التّوقّف ع 
سة شفيعنا، جوابًا عمليا عن اسئلة الّ 
تطرحها علينا الصّعوبات والمشكت الجمّة تطرحها علينا الصّعوبات والمشكت الجمّة 
الّ نتقاسم معاناتها جميعًا. كم هي كبة 
مسؤوليّة أن ننتمي إ روحانيّة "أب الرّهبان". 
هذا انتماء يَحملنا ع أن نعي تبعات كلّ 
مبادرة نقوم بها وأن نُجيد الشّهادة للرّجاء 
وأن نُتقن التّدرّب ع النّقاء وأّ نسمح 
بفساد ما تبقّى "من الملح". كلّ ذلك يؤهّلنا 
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 وقلوبنا - مع للوجود واستاف 
المستقبل  زمن "نهاية عالم" وليس نهاية 

العالم. 



أحبّا، 
، و صميم ازمة  نريد انَ أك من أيّ وقت م
وتحدّياتها، أن تستمرّ مدارسنا بكونها مرجعيّة  
الرّجاء فيما يتعلّق بمقاربتها للواقع انطقًا من إيمان 
أنطونيوس بأمانة الرّبّ له  التّجارب وثقته باللّه  
زمن الشّدّة.  خضَمّ افتقار الجماعي غ 
اختياري، نحن فخورون بالتّعاضد الّذي يُمّ جميع 
مكوّنات العائلة الّبويّة والذي سمح لنا أن نصمُد 
بالرّغم من الضّيق الشّديد الذي يُرهق الجميع. 
وحده التّضامن استطاع ويستطيع إنقاذ العديد من 
التّميذ، علّة وجودنا، من تداعيات الكارثة الّ لم 
يسبق للبنان أن عاشها. فإنّ اصغاء لحلّ القضايا 
كمطلب إنجي، يظلّ هدفًا يجب تعزيزه ع 
المستويَ الفرديّ والجماعيّ، وذلك بروح المعيّة 
الّ تحّ بها رهبان مار أنطونيوس الكب وتلبية 
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السّينود الحا. 
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مدرستنا انطونيّة المتأهّبة دائمًا لخدمة الجميع، 
تتعلّم دروس ازمة السّياسيّة والصّحيّة واقتصاديّة 
والّبويّة النّاتجة عن اوبئة المتعدّدة الّ تطال جسمنا 
التّعليميّ. ولكن ماذا يع هذا امر ع أرض الواقع؟ 
ينصبّ الّك اليوم وغدًا ع ترميم وتمت الّصت 
ب مكوّنات العائلة الّبويّة، وتبّ عيش البساطة  
مراكزنا، وابتكار  التّقنيّات البديلة للتّدريس  زمن 
الشّحّ. سوف يكون واجبًا ع مدرستنا أن تنكبّ أك 
فأك ع العمل من أجل عدم حرمان أيّ تلميذ من 
التّعلّم مُتذكرة أنّها ولدت من رحم ازمات ولن تنكفئ 
 هذه الظّروف، بل هي مصمّمة ع الم بالحُلم 
بمُستقبل تسود فيه البحبوحة والرّفاهيّة لشعبنا مُحبّ 
الحياة من خل إيجاد مصادر تمويل جديدة لتغطية 
أعباء الّبية والتّخفيف عن كاهل اهل، رمز الصّمود.  



زد ع ذلك، فإنّ رهبانيّتنا 
مُلمة ومعنيّة بالوقوف 
مع المعلّمات والمعلّم 
الّذين لو تضحياتهم 
الجَمّة لوصلنا إ انهيار 
القطاع الّبويّ برمّته. لن 
مار  رهبانيّة  تسمح 
أنطونيوس الكب - الّ أنطونيوس الكب - الّ 
تعيش الّاكة مع كلّ 
أبنائها – بيف هجرة 
الهيئة التّعليميّة الّ ع 
أكتافها نمت مراكزنا 
الّبويّة.  مجتمع متقلّب 
و سياق متبدّل، هدفُنا 
أن يُثبّت كل مُعلّم ويعيش 
بكرامة ويتألّق بمهنيّته 
العالية لتبقى مدارسنا 
وتستمرّ مُتجدّدة فتساهم 
ببناء مجتمع لبناّ عادل 

وصادق. 



بنا وأبنا، 

 شك أن اسباب مُجمل ازمات هي أخقيّة. يحثّنا 
النّاسك أنطونيوس من خل التّبحّر بالذّات الهيّة 
ع التّحّ بالنّقاء وباخق الحميدة وبك كلّ ما 
يشوّه مسة تأليهنا. سوف تكون المدرسة الّ تحمل 
اسم القدّيس المتوحد، اساس الّذي تُب عليه 
المناقبيّة والشّفافيّة والّاهة، فتكون بذلك حقا 
مدرسة تحم طبيعتها،  قلب التّخبّط الّذي يعيشه 
مجتمعنا اللّبنا متخطّية انانيّة. تُعت التّنشئة ع مجتمعنا اللّبنا متخطّية انانيّة. تُعت التّنشئة ع 
المصداقيّة بالنّسبة إلينا جميعًا، كرهبان ومعلّم 
وتميذ وإداريّ وموظف وقدامى، جزءًا  يتجزّأ من 
مهمّة أدائنا الّبويّ، كما حدّدتها مدرسة التّجرّد 
الرّهبا منذ انطقتها مع كوكب الّيّة. إننا نعت 
التّنشئة ع الصّدق كحرب وقائيّة ضدّ آفة الفساد 
المستي تدريبًا ع المساءلة المسؤولة، ومهارات 
احام الملكيّة الفكريّة، والموقف الواضح، والخدمة احام الملكيّة الفكريّة، والموقف الواضح، والخدمة 
المتجرّدة، واعاف بالضّعف البيّ، والجرأة ع 
التّقييم والتّقويم. وسط اضطرابات السّياسيّة 
وتعاظم حضارة الجشع، علينا تكوين جيل يحسن 
تسمية امور بأسمائها ويدرك عدم افت من 
العقاب. وذلك يُشكّل جزءًا  يتجزّأ من مشاركتنا  
الخروج من ازمات، بمواطنات ومواطن جدد.  



فلنفرح  هذا العيد ع الرّغم من كلّ ء نّ لدينا 
مثال أنطونيوس، مرجعيّة  الوحدة والتّجرّد والتّخّ 
والثّقة با والثّورة ع الظّلم. نُصّ أن يمنحكم 
 جميعًا، حياة مليئة بكلّ بركة ونعمة، بعيدة عن كلّ 
أشكال انقسام. كما نطلب إ الرّب أن ينمّي فينا 
الرّجاء و"يحوّل كلّ ما يؤذينا ويخنا إ ما يُفيدنا 
ويَنفعُنا"(القداس الهي). كما ندعو  بصلواتنا أن 
يبارك العام الجديد، عام ٢٠٢٢ ونطلب منه أن تكون  ونطلب منه أن تكون 
هذه السّنة خالية من المذلّة واحزان واوبئة ومليئة 
باستقرار وبازدهار وبامن وبالسم وبالسّعادة 
وبالنّجاح لجميع بنات وأبناء عائلتنا الّبويّة 

انطونيّة. 

عيد مبارك، 
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