
م جرجس س ابرا   كلم بقلم الدكتور ع
ر عام مجلس مل اإلسكندر  سكرت

  
و  ح  عندما طلب من أب ال٧٨بدأت عالقت الشخص باألستاذ عادل عازر بسطوروس ف ما س المتن قد

د قداس  ن ف ع ح نفس ف الدورة الثان للمجلس المل بعد إعادة تكو القمص بشوى كامل أن أستعد لترش
رة جد عندى،البابا شنودة الثالث ب لتقابل األستاذ عادل إ فقال ل أبونا بشوى ، وكانت نفس صغ ذ

ء،بسطوروس علم كل ش و  بت إل ف مكتب ف شار. و مرصع البو فذ قرأ ف ، القد ل و  فوجدت فاتح إنج
و أول لقاء معرفت ب ذا  ذ أمام معلم...وكان  ومنذ ذلك الوقت بدأت عالقت ...فجلست مع أستمع إل كتلم

 فقد صار عادل بسطوروس أستاذى ف ،تقوى ب وتعلقت نفس ب فأحببت من كل قلب وتأثرت ب تأثر بالغاً
اةالمجلس ال   .مل بل أستاذى ف أمور الح

ر ب الذكر ، فقد كان.فقد تعلمت من الكث ار ماء،ط نبوع الذى تجرى من بطن أن ق المعرف، مثل ال وال ... عم
غ  ع قرارات المجلس بص غ جم ص ز ب من صراح وتفان ف أعمال المجلس فقد كان  مكن أن ننس ما تم

ل   . روح وبعمق كنس أص

غ ج خاص ف معالج المشاكل الت كانت لم  ر من مبادئ إطالقاً ألى ظرف من الظروف فقد كان صاحب من
اتُ ركز أنظاره عل المبادىء العام دون سوا  لذلك كان ،عرض عل المجلس من وج نظر خاص بل كان 

 ...ؤمن بلغ الحوار وتبادل الرأى وإحترام الرأى اآلخر

 رفض المجالس األول رغم أن كان الفائز األول بأغلب ساحق وكانت ل ،الق متضعحقاً لقد تعرفت عل عم
ئ مكتب ق ف أعمال المجالس المل السابق إال أن رفض أى منصب ف  فقد كان سر  .خبرة ذات جذور عم

   .عظمت ف إتضاع

ز أستاذى عادل بسطوروس باللطف والوداع  ،جاعاًالً شُ فقد كان رجُ،الشجاع وف ذات الوقت بالقوة و،تم
رة القداس رة( :سلك بس ن ف كل س س ر القدوس الذى دعاكم كونوا أنتم قد اً ذا ). ونظ ق كما كان خادماً حق

ر مُ ا،نظمفكر مستن س وخارج تم بنشر كلم اهللا داخل الكن ح محتمالً ... إ سوع المس كان جندى صالح ل
م( : لذلك نال الجعال،المشقات من الداخل والخارج ع دان جم ركضون ف الم ن   ألستم تعلمون أن الذ

أخذ الجعال  ).ركضون ولكن واحد 

سوف ذا المعلم المرب الفل رت برك ونور ...تح ل جعل من س تقبل عن صلواتنا المرفوع من قلوبنا وأن  ل
نا   .وقدوة لخدامنا ومعلم

م جرجس     س إبرا   دكتور ع
ر عام مجلس مل األسكندر  سكرت

او كتور س مجلس إدارة مستشف ف   رئ
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