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جلسة ُاملؤمتر ُاالفتتاحيَّة،ُالقّديسُيوسف،ُيفُُجامعةُ ُ،ُرئيسُ الربوفسورُسليمُدّكاشُاليسوعيُُّكلمةُ 
ُخدمةُ العُ ُيُ سرَُّ"راعويّةُ ُوعنوان ه: :ُ ُواملريون العايلُُاملعهدُ ُهُ نّظمُ ي ُُُمجاعّية"؛ومسؤولّيةُ ُكهنوتّيةُ ُُماد

ُكلّيةُ ُفُابلتعاونُ يوسُ ُالقّديسُ ُيفُجامعةُ ُالدينّيةُ ُللعلومُ  ُةُوالرابطةُ احلكمُ ُيفُجامعةُ ُالكنسّيةُ ُالعلومُ ُمع
بيارُأبوُُمدرّجُ ُعلىب.ظ.،ُُالثالثةُ ُ،ُالساعةُ 2016كانونُاألّول9ُُُُاجلمعةُ ُيفُلبنان،ُيومُ ُالكهنوتّيةُ 

ُاإلنسانّية.ُخاطرُيفُح ر مُالعلومُ 

َمارَبشارةَبطرسَالرّاعيَالساميَاالحرتام،َبطةَ والغَ َالنيافةَ َصاحبَ 
َواإلخوة،َواألخواتَ َآلابءَ ا

َاألبَخليلَشلفونَاحملرتم،َالرئيسَ 
َوالطاّلب،ََاألساتذةَ 

 األعزّاء،َاألصدقاءَ 
َ

َالقّديسَ َمَجامعةَ كَ تَ وجامعَ،موهيَداركَ َ،دارنَ َوالغبطةَ َالنيافةَ َصاحبَ ايََفتمشرَ 
َراعويّةَ "َاملعنو ن:َكمَهذاَاملؤمترَ رعايتَ َاحَ نَ بَ َنَ لَوفتشمَ واَإليناَأتتَ َأبنَ َيوسفَيفَبريوت،

رَ  َواملريونالعَ َيَ س  َجلستَ وتتحدَ َ،"مجاعّيةَومسؤولّيةَ َكهنوتّيةَ ََخدمةَ َ:ماد َيف َهَ ثون
َأعمالَ َوتباركونَ َاالفتتاحّيةَ  َمثارَ َهَ ابلتايل َفتأيت َأبويّة، منََةَ نَ حسَ َمجيلةَ َمشّعةَ َهَ بربكٍة

َقلَ حَيفَحراثةَ َمع اَيعملونَ َاإلخوةَ َقيَ أنَيلتَ.َوماَأمجلَ العمانوئيل،َهللاَمعناَح سنَ 
عنهاََتَ رَ ب َ عَ َ،مجاعّيةَكنسّيةٍَََوإرادةٍََوذكاءٍََعملٍََمثرةَ َاملؤمترَ َإنَ َه،َحيثَ ادَ صَ وحَ َالربَّ 

َلبنانَ َالكهنوتّيةَ َالرابطةَ  َللعلومَ َواملعهدَ َ،يف َكلّيةَ َالدينّيةَ َالعايل يفََالدينّيةَ َالعلومَ َيف
َكلّيةَ ،َيوسفَالقّديسَ َجامعةَ  هذاََمة.َولعلَ كَ الَ َيفَجامعةَ َالكنسّيةَ َالعلومَ َوكذلك
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َإطارَ أ ََطوةَ خَ َيكونَ َاملشرتكَ َاملؤمترَ  َيف َكّلي َ َأكادميّيةٍََشراكةٍََوىل إىلََنيتَ كنسي َ ََنيَ تَ بني
َالعملَ َ،الكهنوتّيةَ َالرابطةَ َجانبَ  َالفكريَّ َالنهوضَ َيفَسبيلَ َراعويّةَ َشراكةَ َفيأيتَهذا

َكماَأعضاءَ َأالَتدعوَالرابطةَ َالل ه.َشعبَ َوتلبية َلرغباتَ َ،نَ والوطَوالزمنَّ َوالروحيَّ  ها
َ َالعامَّير د  َنظامها َيتبنَ َ:يف َم تطلَّ "أن َمع ا َالرسويلَّهَ عملَ َباتَ وا َويتدارسَ َم َبدافعَ وها

َاملشَ هَ مسؤولّيتَ  َضَ رتَ م ويقومواََ،املسكونّيةَوالروحَ َوالعصرَ َالبيئةَ َمتطّلباتَ َإطارَ َمنَ كة،
ََمثار"؟َبَ صَ مَأبخَ فتأيتَأعمالَ َ،كنيسةالَهاتَ لتوجَ َنةَ هباَابألما

َاملسريةَ َ َتدعَ َوهذه َالرابطةَ اليت َإليها َالنصوصَ َالكهنوتّيةَ َو َالتوجيهّيةَ َوكذلك
َتدعَ الكنسيَ  َإّّنا َكلّيةَ ة، َإليها َجامعيت ََالكنسّيةَ َوالعلومَ َالدينّيةَ َالعلومَ َو َالقّديسَيف

َ،َايمَإليناعندماَأتيتَ َالكنسّيةَ َاألسرارَ َموضوعَ َدرسَ نَرَ ة،َوكّناَقدَابشَ مَ فَوالكَ يوسَ 

َالفتتاحَ َصاحبَ  َسرَّ َاملؤمترَ َالغبطة َأرسلتَ َثَ َ،واملصالةَالتوبةَ َيف َبركتَ عندما مَكَ م
َالروحّيةَ َالفكريّةَ َهذهَاملسريةَ َوهاَأنتمَبينناَترافقونَ َ،األعضاءَ َوهبَ َمؤمترَ إىلَةَاصَ اخل
اَيفَه َاَود ورَ مهَ ناَبقيمتَ مجيعَ َمادَواملريون،َعارفنيَ العَ َيَ يفَسرَ َهذاَاملؤمترَ َبرعايةَ عويّةَاالَر

َوقتٍََ،املسيحّيةَاجلماعةَ َوجودَ َوإغناءَ َاملؤمنَ َحياةَ َإخصابَ  َاضطهادَ َازدادَ َيف َفيه
َمع ا.َوالغربَ َيفَالشرقَ َاملسيحّينيَ 

َشكَ َ َلكلَّت َاجلامعَأنَ ََيفوال َسّيما َوال َالكاثوليكّية، َالعلومَ نا َالالهوتّيةَ َّيات
اليتََالعديدةَ َالتساؤالتَ َاالعتبارَ َبعنيَ َلألخذَ َاليومَ َجسيمةَ َمسؤولّيةَ َوالدينّيةَ َوالكنسّيةَ 

َاملؤمنونَ يطرحَ  َخاصٍََّوَها َبشأنَ ََامللتزمنيَ َغريَ َبوجٍه َيَ سرَ َةَ وفعاليَ َراعويّةَ َكنسيًّا
َالتساؤالتَ َا.تنّوعاتَ َكلَّ بَمجاعةَ َالكنيسةَ َيفَبناءَ َواملريونَ َاملعموديّةَ  َيتناولَ َومن َما

َحياةَ ودورَ َاملعموديّةَ َسرَّ َمفهومَ َحتديدَ  َيف فيقتضيََ،ههمَ وفَ َهَ إدراكَ َوصعوبةَ َاملؤمنَ َه
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َاجلامعةَ  َمن َجمالَ َوالباحثنيَ َالعاملنيَ َومنَ َذلك َيعمَ َالدينّيةَ َالعلومَ َيف َعلىَلَ أن وا
َوتتناسبَ يفهمونَ َغةٍَبلَ َاملؤمننيَ َهَ وتبليغَ َهَ إيضاحَ  َومستوايتَ َواألحوالَ َاأل عمارَ َوَا

َاحملافظةَ َةٍَطَ ومبسَ َاشرةٍَمبَبطريقةٍََهَ ومفاعيلَ َالسرَّ َشرحَ َيتمَ َحبيثَ َ،املعارف علىََمع
َوابلتايلاإلليََّوابلثالوثَ َاإلميانَ َبوهرَ َهَ عالقتَ َوأتكيدَ َهَ تَ قدسيَ  َاجلامعةَ َ،. َعلى

ه،لذاَالسرَّ َةَ الالهوتيَ َاملعانَ َطّورَ ت ََنَأنَ وخصوص اَيفَبالدَ  َنفس  َعربّيةٍََبلغةٍََ،َيفَالوقت 
ابلتايلََةَ دَ مَ تَ سَ ها،َمَ هاَويفَتراثَ يفَحميطَ َالكنيسةَ َرسوخَ َتؤّكدَ َ،وقريبةٍََوجدانّيةٍََفصيحةٍَ

َاليومَ َيفَعالَ َهذاَالسرَ َماَيفيدَ َ.َوذلكآلابئيَّواَوالكنسيَّ َ،َالروحيَّ القدميَالرتاثَ َمنَ 
َفتجمعَ ويغذَّ  َبعضَ َوَوالتعبريَ َاملعاصرةَ َاللغةَ َمقتضياتَ َابلتايلَبنيَ َاملعّلمةَ َالكنيسةَ َيه

َو ح س ب،البليغةَ َالرتاثَ َمعطياتَ  ا َليسَببيان  َيفَعيشَ َاملسيحّينيَ َأجيالَ َربةَ بلَبَ َ،
َسوخ.الرََّشديدَ َإميانٍََّالتزامٍََمنَ ضَ َهَ ويفَاختبارَ َهذاَالسرَّ 

َمَ َ َمن َجمالَ َلمَ العَ َةَ همَّوكذلك َيف َالرتكيزَ َالصياغةَ َاجلامعي، علىََالالهوتّية،
َالََاملثالَ َومنهاَعلىَسبيلَ ََالثابتة؛إىلَاألصولَ َالعودةَ َمسريةَ َاإلميان،َضمنَ َجوهرَ  أن 
َالبالغَ َالطفلَ َمعموديّةَ َترتبطَ  بلَََوحسب،معَالسرَّ َتتوافقَ َخ ل قّيةٍََشخصّيةٍََحبياةٍََأو
َتقبلَ َشاهدةٍََحبياةٍََاملعم دَ َارتباطَ  َالذاتَ َبشيءٍََالتضحيةَ َرسولّية، َلكيَاألَ ََومن ن،

َاملعمَ َاملسيحَ َرَ ب َ كَ يَ  َفتكب َ َدَ يف َاجلماعة. َيف َذاكَ َرَ وابلتايل َوجَ َاجلماعةَ َإذ ة َدَ وَ عدد ا
علىََوحننَ َب.َاألرحَ ويفَالعالَ َرالاضَ َيفَاجملتمعَ َواحملّبةَ َالسالمَ َنشرَ َونوع اَمنَأجلَ 

َيَ املسيحَإّنَ َيفَسرَّ َم دَ املعَأنَ َيقنيٍَ َاحملّبةَ ضَ ويَ َاجملتمعَ َهَ شخصّيتَ َبقّوةَ َغَ بَ صَ ا َفيَعليه
ََوَوالوائمَ  َخاصٍَّوالوداعة، َنعيشَ َالتعّدديّةَ َاجملتمعاتَ َبوجٍه َلبنانَ اليت َيف َ.والشرقَ َها

َتلكَ َواجلامعةَ  َأيض ا َيستطيعَ َالرّةَ َاملساحةَ َهي َاحملاضرونَ َاليت َخاصٍََّوَفيها َبوجٍه
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يناقشوهاَيفَماََمَوأنَ مَوتصّورات َ هَ يتحّدثواَعنَأفكارَ َأنَ َةَ دَ اجملدَ َاالختباراتَ َصحابَ أ
َاألصلحَ بينهم َهو َما َفيبقى َالعلمانّينيَ َوالكهنةَ َالرعاةَ َملساعدةَ َ، َإعالءَ َوكذلك َيف
ر يََشأنَ َيفَالكنيسة.َماهوقيمتَ َواملريونَ َمادَ العَ س 

َبطة،َوالغَ َالنيافةَ َصاحبَ َ
وعي اََرينَ املؤمتَ َواألخواتَلإلخوةَ َاألكادميّيةَ َاملسؤولّيةَ َيدَ حضوركمَبينناَإّّناَيزَ َإنَ َ

َمشاركتَ  َوهمَ كَ هَ َهميف َصياغةٍََالكنيسةَ َم َواألعمالَ للبَ َتجّددةٍَمَ َيف َالكنسّيةَ َشرى
اَيفَوخصوص اَمبعموديّتهَامللتزمةَ َاجلماعةَ َويفَبناءَ َ،الروحيََّاملؤمنَ َيفَتكوينَ َاألساسّيةَ 
َكانتَاملعموديّةَ املسيح.َ ناَرسالتَ َ،َفإنَ اإلليَََّالتضحيةَ وسر ََّليبَ الصَ َبسرَّ َمرتبطةَ َوإذا

َناَوالذيَحيميَهذاَالوطنَ مسريتَ َالذيَينريَ َاإلليَّ َالضورَعلىَسر ََّمنفتحةَ َاألكادميّيةَ 
َكماَقالَالباابَالقّديسَيوحناَبولسَ مكّونتَ َفَ مبختلَ  َهَالرسويلَّ إرشادَ َالثانَيفَختامَ َه،

َكانَحضور ََجديدَ َ"رجاءَ  ناَوعي ا،َتَ مسؤولي َ َويزيدَ َناَيفَهذاَاملساءٍَفَ كمَيشرَّ للبنان".َوإذا
َوسعادةَ سعادتَ َفإنَ  َتكونَ َالاضرينَ َنا َكلمتَ َابإلصغاءَ َمجيع ا َالتوجيهّيةَ كَ إىل لذاََم

َمؤثّ رَ الذيَنرجوَأنَيكونَلهََاملؤمترَ  َوصدى  َوابلتايلَتكونَ َ،فيهَنيَ عندَاملشاركَوقع 
َقامتَوجامعةَ َالكهنوتّيةَ َالرابطةَ  َقد َاليسوعّية َواجلامعة َ،هابد ورَ َمجيع هاَالكمة

َفوقَ بعضَ َمصقولةَ َحجارةَ َتَ فَ ورصَ  هاَها َخريَ َقاعدةَ َكونَ تيلَ،اآلخرَبعض  َفيه َملا
ََوَالسماءَ َبنيَأهلَ َاألعظمَ َالل هَ َوجمدَ َالكنيسةَ  َاألرض.أهل 

َلبنان،ََولكنيسةَ َاللبناّنَ َر اَلذاَالوطنَ خَ لكاردينالَذَ متمَسّيديَادَ 
َالرابطة،َناَورسالةَ ت َاجامعَتَ عاشَ 

َلبنان!َوعاشَ 


