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مؤتمر ة للفتتاحي  الجلسة اإل في ،يس يوسفالقد   رئيس جامعة ،اليسوعي   اشدك   ة البروفسور سليمكلم
 العلمو  اثاراآل لقاء علم – وبداية العهد البيزنطي   القرون الوسطى في ةالتنشئة المسيحي  أسرار :  الدولي  

للشرق  الفرنسيالذي نظ مه المعهد ( 7102 (نوفمبرتشرين الاثاني ) 72-72))الباترولوجيا( اآلبائي 
 في جامعة القد يس يوسف CERPOCمركز البحوث والمنشورات حول الشرق المسيحي  و  IFPO  األدنى

 
األوسط  في الشرق ةالتنشئة المسيحي  أسرار  مؤتمر حول افتتاح مناسبةب الفرح العامر المساء كم هذاأشاطر . 0

 041جامعتنا، جامعة القد يس يوسف، تحتفل بمرور  أن   ةخاص   البيزنطي  عهد الوبداية  في القرون الوسطى
سنة على تأسيسها وأن  العديد من بين اليسوعي ين واألساتذة فيها كانوا ملتزمين في مجال األبحاث الخاص ة 

س العصور كنائفي  بيوت المعمودي ةإعادة اكتشاف بعلم اآلثار عدا المجال الفن ي والروحاني ة الشرقي ة. إن  
 بمستقبل قيتعل   هألن   والجدي ة في غاية األهمي ةعمل ، وهو ةالمعمودي   هو كنسي   فعل   إلى ناحيلت   الوسطى
 لبسي المسيح الذي يسوع صشخب هانخراطو الشخص لتزام إبالتحديد  يعني ةمعمودي  ال تكل م عني . فمنالشخص

في  الوجود المسيحي  و  اإليمان من حيث نتائج،هذا اإلنخراط من  نطوي عليهيما  بكل   هالشخص كل   كيان
 .ي  معي نلاشكإ اقع  و و  وضع  معي ن في ينالمسيحي   ؤالءهدور وعي األوسط و  الشرق

 
 آباء الكنيسة الهوتو  علم اآلثارعن  الحديث. ما يبدوك على األقل   ،فيه مفارقة هذا المؤتمر موضوع إن   .2

 باسم ومع ذلك، .هد دين  نفسه م  المسيحي   وجود حيث العالم من بقاعبقعة  في ما  إلى حد   هفي غير محل   يبدو
 المل األب األوسط في الشرق الوجود المسيحي  يتمت ع ، األساسي   ىأو حت   الثاني لفي  األ وجودال هذاو  هذا التاريخ

أقول كلمة عناد، لكن  بيوت المعمودي ة في العهود القديمة للكنائس المهجورة الستمرار. " من أجل االعناد"ب بل
 .  مركز البحوث والمنشورات حول الشرق المسيحي  إن  رسالة التي نتطر ق إليها قائمة على عناد  نسبي 

CERPOC تاريخي ة كنسي ة آثار في بقاياوهو مرئي   مرئيًّا كمن في جعل هذا العناد المتجذ ر في الِقَدمت .
 وتحياه الكنيسة يعب ر عن نفسه ال يزال الذي دالتجس   حدثب في الشرق بدأ المسيحي ون يعون أن هم في تقليد حي  

 .عبر القرون ستمر  لماو  ساسياألعنصر الالذي يشك ل  االحتفال باألسرار بما في ذلكوأحداثها الرئيسي ة 

 
 ات  مصطلحب تكل مكي نل. ةالمعمودي   بالتأكيد هو احاضر  الخالص هذا  يجعل الذي األساسي   سر  إن  ال .3

يتضم ن و  ال رجعة فيهرابط ا  صالمخل   مع رابط الحياة يصبححيث و ، شيء يبدأ كل   حيث الحدث إن ه، ةشرقي  
 الرابطألن  ذلك ف، وعلم اآلثار ء الكنيسةآبا الهوت إلى هذا المؤتمر في طر قنت ن اإذا ك ها.كل   ينحياة المسيحي  



2 

 

 اآلباء الهوت هو بالتأكيد اآلبائي الالهوت. الفن  الحجارة و ب مبني ةال للكنيسةة الذاكرة الحي  الحياة و  بين وثيق
ا هولكن   ا ر أيض  يؤث   الذي )الباترولوجيا(هو علم آباء الكنيسة  أوسع علم  من جزء  ، ختصاصا من جزء   أيض 
 من أهو جزء ال يتجز   ةوالمسيحي   تاريخ الكنيسة ألن   هذا كل  ا من العلوم. مغيرهوالتاريخ و  علم اآلثار على

 اآلباء تعابير ، بما في ذلكالفريدة ةة والفني  األدبي  والتعابير  اتالثرو من مشاكله، و والمجتمع و  الثقافة والفن  
 ،اليوم والحياة.ة رمزي  الو  مة بالمعانيفعَ م   بقايا اآلن أصبحت آثارو  معالم ،أعمالهم ونفيؤل  هم ، و االذين عرفو 

بيوت  تحتوي علىالتي و  حصىوال ت   د  عَ ال ت   التي البازيليكو  الكنائس في تهنقيبات نتائج علم اآلثار عطيناي  
 هذه...  جبيل، مرقس من القد يس يوحن ا، و بصرى كاتدرائيةو ، سمعان العمودي   مار نحوعلى  ةلمعمودي  ل
 نستمر   ،الواقع في ،ناأن   دركلن ،اجدًّ  ةاألساسي   الكنيسة األولى حياة تقريبنا من تساهم في الحي ة األثري ة بقاياال

 الثقافي   هذا التراث حفظ وتخليدب نملزمو نحن قول كم نل ن اليوممدعو و ونحن  ،في تواجدنا ونثابر مثابرة دائبة
 ة.اإلنساني   لصالح

 

تكامل  بين علم اآلثار والالهوت اآلبائي  بوجود كهذا فهذا ألن نا نعترف  بتنظيم مؤتمر  اليوم  . إن قمنا4
. هذان اإلختصاصان يخدمان  تجذير هذه ء ذاكرة ضروري ة لهوي ة الشعوب و بإحيا مع ا حياة البشري ةالمسيحي 

 الشعوب في أرضها...

ة هي مساهمة معهود بين المعهد الفرنسي للشرق األدنى وجامعة القد يس يوسفلهذا السبب، المساهمة 
ت حول الشرق عفوي ة وتم ت بطريقة طبيعي ة. ومركز البحوث والمنشورا ال بل أصلي ة وقد جاءتومألوفة 
يتوج ب عليه أن يساهم وتعزيزه،  عبر العصور ينالمسيحي   تراث تسليط الضوء على الذي يهدف إلى المسيحي  

 وجهات نظرم يقد  التاريخ و  ا فيد  جي   الهتمامهذا ا جذ ريت كيل العالم المتخص صين في أنحاء "ال مةعال"مع 
 .ي ةمستقبل

جميع أصحاب لو ، هذا المؤتمر لتحقيق عملالو  تنظيمبال قاموا ولئك الذينأل ناامتنان ب عنعرِ ن  في حين 
بكم  أرح بو  امثمر  و  جي د ا امؤتمر  ى لكم أتمن  ، األوسط والعالم الشرق من مختلف أنحاء واالذين جاؤ  مداخالتال

 وسف.يس يجامعة القد  في 

 
 
 


