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أن أتكلم ،يف هذا املساء ،ويف هذا احلفل الكرمي ،باسم املعهد العايل للعلم الدنيّةَ ،،م شرف يل.
فشكري للخمري إدغار اَّيب ،مدنر هذا املعهد ،ولزمالئي ميسقي الدبلم اجلامعي يف راعمن،
الشماسّة ،والراعمنة ،اإلجتماعّة ،،األستاذ جمرج سلةم واخلمري
الصح ،،والشهادة اجلامعّة ،يف اخلدم ،ة

عبدو أيب خلّل على الثق ،اليت أولمين هبا ،إذ انتدبمين َذه امله ةم.،

فهذا املعهد ،الذي رافقته ورافقين ميذ نشأته ،كطالب ،ةاوالً وميدوب ،القدامى فّه ثانّاً ومن َثة معلةم،
تغّيا كثّية والكثّي من التج ةدد ،ولكن الثابت
والّم ميسق ،دبلم جامعي يف املرافق ،الروحّة ،،عرف ُ
نتغّي فهم جت ةذره يف واقع الكيّس ،اليت يف لبيان بشكل خاص ويف الشرق بشكل عا  .فكان
الذي مل ة

دائماً مصغّاً حلاجاهتا الرعمنة ،والرتبمنة ،اإلميانّة ،،متجاوباً معها ،فاحتاً أبمابه جلدندها وملسّيهتا ،مق ةدماً

تيشئ ً،متج ةددة وج ةدن ،للفاعلني فّها ،معطّاً لألبعاد اإلنسانّة ،والراعمنة ،والدنيّة ،حّةزاً كبّياً ،ميفتحاً
كل األدنان بروح احلمار واإلحرتا  .لقد دأب هذا املعهد
على مجّع الكيائس بروح مسكمنّة ،وعلى ة

على استقبال العلمانّني والراهبا والرهبان والكهي ،من كل بلدة أو بلد أتما وإىل أنة ،كيّس ،انتمما.
نتيشأون معاً ،حامل كل ميهم
من سمرنا ،من العراق ،من األردن أو من لبيان ،نرى الطالةب ة

خصمصّة ،الكيّس ،اليت نيتمي إلّها والبلد الذي أتى ميه ،متقبةلني غىن ت ي ُمعهم وميفتحني على
الكيّس ،اجلامع.،

وهذه الشهادا اليت تعطى الّم َي خّي دلّل على ذلك :
الدبلم اجلامعي أؤمن والدبلم اجلامعي يف راعمن ،الصح ،والدبلم اجلامعي يف املرافق ،الروحّة،
الشماسّة ،والراعمنة ،اإلجتماعّة ( ،وهيا ،ال ب ةد يل من التيمنه إىل طالب،
والشهادة اجلامعّة ،يف اخلدم ،ة
ممّةزة ،من طالةب هذه الشهادة ،انتقلت من هذا العامل إىل ملكم اهلل ،وهي ترنز ميّع ،صحافّ،،
حّت اليهان ،جبدنة ،والتزا  .وهذا ما
عانت  5سيما من مرض عضال ،مل مييعها من متابع ،دراستها ة
عرف عيها ،ملتزم ،برعّتها يف بلمن ،،ملتزم ،بأبرشّتها وطبعا ملتزم ،بعائلتها .فليذكرها بصالتيا
وحمبةتيا).
الخريجين
وأنتمّ ،
أعزائي ّ

ألي تيشئ ،انتمّتم ،أنتم مدعمون ةأوالً أن جتعلما ما أخذمتمه يف خدم ،الكيّس ،والعامل.

يف بلد ويف ميطق ،تيمء حتت ثقل املم والدمار ،حّث تداس كرام ،اإلنسان وتيت هك حرنةته وتستباح

مدعمون أن تشهدوا للحّاة على أ ةّنا أقمى من املم  ،مدعمون لتشهدوا وتعملما من
حّاته ،أنتم ة
كل ما نكبل حرنةته.
أجل كرام ،اإلنسان وحتُرره من ة

مدعمون أن حتملما فّكم وملن نأيت إلّكم ،كلم ،حّاة من هذه احلّاة اليت أتى املسّح لّعطّيا إنةاها
ة
بمفرة.
الرب.
يف إصغائكم ويف كالمكم ،يف صمتكم ويف حضمركم ،حتملمن ما اختربمتمه من حب ة
يف إعالن إميانكم ،يف حضمركم مع املرنض وأهله ،يف مرافقتكم ملن نطلب ميكم هذه اخلدم ،،يف
خدمتكم اإلجتماعّة ،والرعمنة ،،ال تيسما أنةكم دعّتم لتشهدوا للرجاء الذي فّكم ولتحملما بشرى
اخلالص ،بشرى القائم من املم "،مع نظرة احرتا ملؤها الرمح)...( ،،مع نظرة تشفي ،حترةر وتشجةع
وتيمةي"...كما نقمل ليا البابا فرنسّس ،يف اإلرشاد الرسميل "فرح اإلجنّل"

1

مدعمون أن خنرج من رفاهّةتيا وأن تكمن ليا اجلرأة (الشجاع)،
وليسمعه نقمل ليا أنضاً  " :حنن ة
ليذهب ملالقاة كل من هم على اَامش وحباج ،أن نستييّي بالقّم الروحّة ،واإلنسانّة.2" ،
ب نيتظرنا ونيتظر من نرسليا إلّهم.
الر ُ
فليخرج إذاً ،ولييفتح على جدند احلّاة حّث ة
وشكراً
Pape François, Exhortation apostolique « Evangelii Gaudium », Rome, le 24 novembre 2013, du N 169.
Idem du N 20.
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