كممة تأبينية
في رقاد المرتّل األول األستاذ إيمي خوري
لصاحب السيادة المطران إغاطيوس
راعي أبرشية فرنسا وأوروبا الغربية والجنوبية لمروم األرثوذكس
باريس في  ٕ2تموز ٕٓٔ2
عنا في ٍ
سالم
«وصعد إيميا في العاصفة كأنو إلى السماء» (المموك الرابع ٕ ،)ٔٔ :وأما إيمي خوري فقد اُخذ ّ

ٍ
لحظة ٍ
مدوناً الترانيم
الفن الذي
وفي
َ
مارس ّ
غير ُمرتَقََبة .بقي عمى ىذه الفانية حتى ساعتو األخيرة ُي ُ
عشق ّ
عيد ِ
البيزنطية ،وضابطاً إياىا عمى أُصوليا .ع ْدتُو قبل أسبوع بالضبط من ِ
وحممت لو جسد الرب الذي
شفيع ِو،
ُ
ُ ُ
طالما اشتاق ألن يتناولو! وكأني بو يرغب أال يغادر عائمتو األرضية قبل أن يتّحد بتمك السماوية ،وأعني بيا

مصاف القديسين واألبرار.
من ىو إيمي خوري؟
لمرب مدى حياتو،
إنو ذلك اإلنسان الذي تخمى عن الدنيويات ُلي ِّ
كرس حياتو لخدمة الكنيسة مرتّالً ومسبِّحاً ّ
بحسب قول المزمور .لقد أنشأ العديد من الجوقات في أبرشية بيروت قبل أن ُيغادرىا إلى مدينة باريس في

األول .فأخذ عمى عاتقو تعميم الترتيل واقامة األمسيات الموسيقية رغبةً
فرنسا ليتابع المشوار ،ويصبح مرتّميا ّ
ائتمنوُ عمييا َّ
وردىا
أحب خالقَو ،فتاجر بالوزنة التي
منو في تعريف المؤمنين بيذا الفن
َ
الكنسي الجميل .لقد ّ
ّ

فاستحق تقدير الكنيسة لو حينما قمّده
الفني الكبير الذي تركو لألجيال الالحقة.
أضعافاً مضاعفةً بإنتاجو
ّ
ّ
الرب.
وسام
المطران يوحنا يازجي
أبرشية أوروبا ،تكريماً لو لمجيود التي ّ
قدميا في حقل ّ
ّ
َ

ٍ
ٍ
فاضمة لطالما َّ
زوجة
لقد عرف كيف ينشئ أبناءه عمى محبة اهلل وخدمة القريب ،وذلك بمؤازرة وتضحيات
مدتوُ
ِ
األنطاكي
رسي
بالعون لمحبتيا لوّ .
َ
أحبو تالميذهُ الذين أخذوا عنو أصول الترتيل ،وشاع ُ
ّ
اسموُ في أنحاء ال ُك ّ
المقدس.
ّ
ِّ
قام لتقديم الشكر
ذكرى إيمي خوري باقيةٌ إلى األبد في أفئدة الناس كما وعمى مذبح ّ
الرب في ُكل قُداس إليي ُي ُ
هلل واعالن انتصاره عمى الموت.
المسيح قام حقاً من بين األموات ووهب الحياة الخالدة لمراقدين عمى رجاء القيامة ،آمين.
إغناطيوس
متروبوليت فرنسا وأوروبا الغربية والجنوبية

