
 
 

 اليسوعي، دّكاش سليم األب كلمة البروفسور
  ،2102 األّول كانون   2 االثنين يوم
 الحدث، –مدرسة راهبات القلبين األقدسين  في

 .فرنسيس كسفاريوستكريس كنيسة الدير على اسم القّديس اليسوعّي  بمناسبة
 

 الفاضلة األم الرئيسة دانييالّ حّروق،
 أيّها اإلخوة واألخوات، 

 
  سرنسيف على إسم القّديس اليسوعيّ  واملدرسة تكريس كنيسة الديرجتديد أوّد مبناسبة  .0 

أكثر من داللة. صحيح أّن هذا حيمل اليوم  أن أشكر الرّب على هذا اللقاء الروحي الذي كسفاريوس
سادس عشر وهو من الغرب ومن الكنيسة الالتينّية وعندنا هنا الكّم الكبري من هو من القرن الالقّديس 
 رئيسة املدرسة طاجلأت األخت سعاد خرّ  اذاالقدميي العهد واحلديثي التطويب، فلم الشرقّيني القّديسني

 ملدرسة بالذاتاذه الكنيسة وهلذه إىل روما وإىل أبعد من روما لإلتيان هبذا القّديس نضع امسه شفيًعا هل
 ؟ الكنيسةله هذا التمثال نضعه على مذابح  وصنعت

 
سم فرنسيس هو اليوم من األمساء البارزة يف وسائل االّتصال ويف األخبار اآلتية ال شّك أّن إ. 2 

ليكّية األّول الذي تبّوأ سّدة البابويّة وأصبح احلرب األّول على الكنيسة الكاثو  من روما وحنن نعلم أّن اليسوعيّ 
ّمًنا سم فرنسيس كسفاريوس من الباسك إسبانيا بل تيايس وهو اختار االسم تيّمًنا ال بهو البابا فرنس

س يدعو إىل يبفرنسيس األسيزي احملّب للفقراء والبسيط بني البسطاء ! مع ذلك يقول البابا إّن إسم فرنس
إلكلرييكّية يكّرس نفسه للمسيح. أنا كنت يف ا أن تكريس احلياة ليسوع املسيح كما كلّ واحد مّنا مدعوٌّ إىل

نوتّية، يف بريوت يف السبعينات من القرن املاضي نستعّد للحياة الكه التابعة للجامعة اليسوعّية الكربى
 سفاريوسكن أكثُر من مئة سنة، على اسم القّديس فرنسيس  وكانت كنيسة اإلكلرييكّية اليت أدارها اليسوعّيو 

عة أخرى، وأزيلت معامل  مإىل جا حّولوا اإلكلرييكّية وكلّية الالهوت 5791يف السنة إاّل أّن اليسوعّيني 
أعلم إذا كانت  وال، مع دير اآلباء اليسوعّيني يف شارع جامعة القّديس يوسف كنيسة القّديس فرنسيس
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درسة هذه الكنيسة ويف هذه امليف لبنان أو يف الشرق غري  أخرى على إسم هذا القّديسهناك كنيسة 
ندنا يف ذلك الوقت هو التايل : ع بالذات. على كّل حال، ما كان يقوله لنا األب سامي خوري اليسوعيّ 

ن القّديسني يف م الكثري هنا يف لبنان قّديسني إاّل أّّنم يف غالبيّتهم نّساك ومتعّبدون يف حني أّن الكثري
نجمة الزجاجّية هذه العلى هذا التمثال و على األخت سعاد  ّنّنئبالتايل و الغرب هم من الرسل واملبّشرين 

رهبان إىل قّديسني كهنة و  ومن الشرق كيلوغرام للداللة على أنّنا حباجة اليوم هنا يف الشرق  531من 
سفاريوس ا أيًضا فينا شيءٌ من القّديس فرنسيس كفنحن اليسوعّيون وأن وراهبات رسولني ورسوالت أيًضا.

 .ذه اخلدمةهالرسولّية فنطلب من الرّب أن يقّوينا ويقّوي كّل رسول بأن يكون أميًنا على  تهمحيّ ومن 
  

القّديس فرنسيس كسفاريوس بأنّه شفيع الرساالت والُرسل منذ أن طّوبه البابا غريغوريوس  فُعر  . 2 
ىل القّديس ينضّم إكان من ساللة العظماء فلم يرتّدد  بأن   .5211السنة خلامس عشر قّديًسا يف ا

إغناطيوس دي لويوال مؤّسس رهبانّيتنا، فمارس الرياضات الروحّية وتعّلم الالهوت وسيم كاهًنا يف السنة 
ومن  يف إيطاليا من مستوصف إىل آخر بني الفقراء وبعد أن كّرس سنوات ألعمال اخلري واحملّبة 5139

أوى إىل مأوى طلب منه رئيسه أن ينتقل إىل اهلند فإىل اليابان ليعلن بشرى املسيح بأّن املصاحلة بني اللـه م
س والناس هي الطريق إىل احلياة احلّق وإىل حياة احملّبة بني الناس. واملصاحلة ليست تبوي الناسوبني  والناس

عن أسباب  واجلماعة كّلها على ذاهتا لتتخّلى ذايت تطهري حلى متبادل على الطريقة اللبنانّية، إّّنا عمل
من هنا أمهّية القّديس  .والعنرتة على اآلخرين والكربياءية األناناخلطيئة وأن تنهج ّنج الصواب والتخّلي عن 

فرنسيس كسفاريوس يف حياة الكنيسة : إنّه رسول اهلند واليابان الذي مسع نداء الرّب يسوع فلم يسمع 
ى. قّدم طاعته لصاحب النداء ولّّب طلبه بأن ينقل البشرى إىل الشعوب اليت مل تصلها البشر  النداء فقط بل

التقيت مرّة بأحد اليسوعّيني من اهلند فسألته : ما هو اجلديد واحلسن الذي أتى به اإلجنيل إليكم، إجنيل 
لتضامن مع الفقري، ا ثالثاالتسامح واثانياا و املغفرة  أّوالا ؟ أجابين هو أتانا بثالثة أمور :  فرنسيس كسفاريوس

نا مجيًعا بأن دعوة إلي اليوم والذي مسعناه، اة األبديّة. يف إجنيلهذه هي عالمات القيامة واحلي والواقع أنّ 
ثولة قد أرسله اللـه ليعلن سنة الرمحة جلميع البشر. رمّبا يف األمر أم نعلن البشرى للجميع، كما أّن املسيح

نا على ذواتنا اليوم بأن نكون دوًما رساًل ورسوالت وأن ننظر إىل ذوات للعمل سيحّيني الشرقّينيلنا حنن امل
ات اإلرسالّية وعلى انيّ هبوإىل ضمائرنا ملعرفة ما إذا كان الرّب ينادينا بدورنا لنكون حاملني البشرى مثل الر 
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و يوم إىل العامل وخاّصة الذي هالمثال راهبات القلبني األقدسني يف أكثر من بالد. لكن ماذا حنمل 
حوالينا؟ هل مثن خالفاتنا وانقساماتنا أم وحدتنا وحمبّتنا لبعضنا البعض؟ إّن فرنسيس كسفاريوس محل إميانه 

 .ذلك احلنييف وحمّبة اللـه جتاه كّل إنسان وإميان الكنيسة وإميان أوروربا الكاثوليكّية 
 

ل األمم، الذي مسّي رسو ذاك قّديس بولس مباشرًة والقّديس فرنسيس كسفاريوس هو وريث ال. 4 
هة إىل الكون هي بشرى عاملّية موجّ  حيث إّن الكنيسة األوىل كانت تعترب أّن البشرى بقيامة الرّب يسوع

وإىل كّل الشعوب من دون استثناء وإّن مجيع الناس ال فئة منهم مدعّوة إىل الدخول يف ملكوت املصاحلة 
 قّبعته ومشسّيتهو  س والكتاب املقّدس واجلرس وجرن املعموديّةفرنسيس محل كتاب القّدا فإنّ واحملّبة. وهكذا 

 .إليها اإلجنيليحمل لالبلدان البعيدة الشاسعة  تلكومحّيته يف  إعالن امللكوت فانطلق حنو البعيد، حنو 
 

 ؟  واليوم كيف نعلن ملكوت الرّب ونبّشر به. 5 
 أّن املسيحّي غري مرغوب به يف العديد من إالّ اليوم يف إعالن البشرى  إحلاجال شّك أّن هناك  

الكنيسة  ؟البلدان من البلدان فكيف له أن يعلن البشرى صراحة وال حريّة عبادة وال حريّة ضمري يف العديد
 ؟ الثانية( أو البشرى La nouvelle évangélisationاألجنلة اجلديدة ) تدعونا للدخول يف حركة

 
: رساليت عليها أن تكون رسالة الوداعة.  فوكو شارل دو يقول أحد الروحانّيني الكبار وهو. 6 

. عووسيلة رسالته هي الوداعة والتواض "وديع ومتواضع القلب"؟ ألّن من هو أكرب ميّن هو  وملاذا الوداعة
ليس اقتناص الناس وجلبهم إىل كنيسة املسيح. رسالتنا هي شهادة حّب ليس أكثر. رسالتنا  مبتغانا اليوم

ارب احلروب واالضطهادات واملسسي بطيبة القلب وبالكلمة السويّة. رسالتنا هي أن نكون بني هي أن حت
ن أّن اللـه نعل إىل أّي مّلة كانوا، أن ندخل حّب املسيح إىل وسائل االّتصال احلديثة، أن ومعهمالفقراء 

خلق هذه األرض داللة على عظمته وملنفعة اإلنسان، ال إلستهالك أعمى يأكل األخضر واليابس، رسالتنا 
اليوم هي أن نعّمد الناس على روح التضحية، على احرتام اآلخر، على التسامح وعلى روح املصاحلة واحرتام 

 .أقصى احلدوداحلياة إىل 
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الويل يل إن مل  : اليوم حنن املرّبني هي يف جمال الرتبية، تبًعا لقول بولس الرسولأّن رسالتنا  إالّ . 7 
 دارسنامفعلى ماذا علينا أّن نشّدد يف جمال إعالن البشرى يف عامل اليوم ولشبيبتنا وأطفالنا اليوم يف  .أبّشر

 ؟
 أحّبوا بعضكم بعًضا...ببساطة : نقول هلم  
 للمللكان فال م .ومدرستكم فتفرحون ويفرح بكم أهلكم ومعّلميكمأحّبوا دراستكم نقول هلم  
  وللنوم.

 العنف واحلروب...  يتحّدثون عنلكبار الذين نقول هلم ال تصّدقوا ا
نقول هلم تطّلعوا دوًما إىل عمق أعماقكم حيث كنزكم ال على القشور واملظاهر اليت هي على 

 املناعة نشاءإ وعلى  اوز اإلحباط وعلى بناء املستقبلالسطح... يف عمق أعماقكم هناك القدرة على جت
 ...والضغينة اخلوف ضدّ  القويّة

 بعضها ألوقاتا خنلط فال لّلهو ووقت للصالة ووقت للدراسة وقت فهناك الوقت احرتموا هلم نقول
 .  ببعض

 . بنها يسوعانقول هلم اّتكلوا على مرمي العذراء، وصّلوا هلا لتكون شفيعتنا وحارستنا بواسطة  
 

لتكريس هذه  وحمّققنيرسالة القّديس فرنسيس كسفاريوس، وهكذا أيّها األحّبة نكون متابعني ل. 8 
 الت. ال نشّك أّن هناك حتديّات كثرية إالّ أنّنا عندما نتكّلم عن حمّبة الربّ االكنيسة على اسم شفيع الرس

ملشرق إىل املغرب، . إنّه الولد العجيب الذي ظهر نوره من انّتكل عليه هو احملّبة ليقويّنا ويثّبتنا يف مهّمامتنا
فبالتايل حنن مدعوون أن نعلن البشرى من هنا من الشرق إىل أصقاع املعمورة كّلها ولدينا مسؤولّية يف ذلك 
إن كثر عددنا أّم قّل. وحنن إذ حنّضر أنفسنا لعيد ميالد الرّب املرسل من اآلب، نطلب منه أن يثّبت يف 

الرهبانّية  ىنا روح الرسالة كما عاشها القّديس فرنسيس طالبني شفاعته علينا مجيًعا وعلى مدرستنا وعلقلوب
 ومؤّسساهتا. آمني. مبسؤوليها وأساتذهتا
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