خترج
كلمة الربوفسور سليم د ّكاش
اليسوعي ،رئيس جامعة الق ّديس يوسف ،يف حفل ّ
ّ
وتوزيع الشهادات يف املعهد العايل للعلوم الدينيّة ،ومعهد الدراسات اإلسالميّة واملسيحيّة،
وقسم علوم األداين يف كليّة العلوم الدينيّة يف جامعة الق ّديس يوسف ،يوم اجلمعة الواقع

فيه  2حزيران (يونيو)  ،2017الساعة السابعة مساء ،يف أوديتوريوم فرانسوا ابسيلَ ،ح َرم
االبتكار والرايضة.
املتخرجات،
املتخرجني و ّ
حضرات الطالّب والطالبات ّ
املتخرجات ،مثلكم مثل
ّ
أود أن أبدأ كلميت ابثنتنيّ ،أوالً التهنئة لكم ً
املتخرجون و ّ
مجيعا ،أنتم ّ
يتخرجون سنواًّي من اجلامعة وحيملون شهادات اجلودة واخلري والكفاءة ،وذلك
اآلالف الذين ّ
ٍ
نوعا من الدعوة إىل
بعد جهد كبري وعطاء ال ينضبّ .
كثريا كلمة هتنئة أل ّن فيها ً
إن ال ّ
أحب ً
وخصوصا الشهادة اجلديدة يف
االسرتاحة واهلناء واالسرتخاء ،يف حني أ ّن من حيمل الشهادة،
ً

جمال العلوم الدينيّة ،إّّنا حيصل على قيمة مضافة ،تزاد إىل قيمه السابقة املتع ّددة الروحيّة
واإلجتماعيّة واألخالقيّة وابلتايل هو مدعو إىل توظيفها وتثمريها يف اخلدمة ،وكما يُقال يف سوق
فيزداد اخلري ويتضاعف كرمال البحار .امسحوا
العمل فتُزهر بدل الواحد املائة وبدل املائة األلفُ ،

يل أن أقول لكم دعويت هي أن يوفّقكم اللـه يف سعيكم وجهدكم للحصول على األفضل
شك أنّه ال ب ّد
مزودون هبذه القيمة املضافة اليت هي بني أيديكم .وال ّ
وللخدمة الفضلى وأنتم ّ

اثنية من شكر مجيع القيّمني على شؤون وشجون كليّة العلوم الدينيّة مبختلف معاهدها
عمار رئيس اللجنة
وتفرعاهتا وفروعها .وإن ذكرت فال ب ّد أن أذكر املطران مارون ّ
واختصاصاهتا ّ
الصحة وحضرة العميد األب مارك شيشليك واألب املدير إدغار اهلييب
األسقفيّة يف راعويّة
ّ

املنسقات واملسؤولني فيها واألساتذة الذين يتفانون يف رسالة التعليم والبحث،
املنسقني و ّ
وخمتلف ّ

وخصوصا على مستوى الدراسات
فن نقل املعارف وتفسريها وأتويلها
ً
أل ّن يف رسالة التعليم ّ
يتم التعبري عنها ،ملا للدين تلك
كل فكرة ّ
كل كلمة تُقال وعن ّ
الدينيّة ،وهي مسؤوليّة كبرية عن ّ
املكانة الكبرية يف عامل اليوم ومركزيّته على مستوى العقول والنفوس والعواطف .يف هذا اجملال

املؤسسة اليت حتمل
كرس وقته اليوم وكذلك ّ
يقول رئيس وزراء بريطانيا السابق تون بلري الذي ي ّ

دورا مركزاًّي ،وحي ٌد من نوعه ضمن
يتبوأ ً
امسه للعمل من أجل احلوار بني األدًّين "إ ّن الدين ّ
ّنوه أل ّن الدين جييب على أسئلة مصري اإلنسان ومعىن احلياة ال يستطيع أح ٌد
اجملتمع ومن أجل ّ

غريه اإلجابة عليها" .ويف املوضوع نفسه يقول قداسة البااب بندكتوس السادس عشر "إ ّن األدًّين،

مكاًن يف اجملال العام،
كما املسيحيّة ،ال تستطيع أن تساهم يف تطوير اجملتمعات إن مل يكن ّّلل ً
وخصوصا السياسيّة" .وعندما نقرأ يف
وهذا يتناول األبعاد الثقافيّة واالجتماعيّة واالقتصاديّة
ً
وثيقة األزهر الشريف إ ّن على األدًّين أن تكون ضامنة "للمواطنيّة وأن تقوم بدورها يف الدفاع

حّت العبادة وأ ّن التكفري واإلرهاب واالعتداء على الناس
عن حقوق الناس يف العيش الكرمي ويف ّ

يتحضرون يف الكليّات واملعاهد
ابسم الدين ليست من الدين" فذلك يعين أ ّن على أولئك الذين ّ
خصوصا يف املعاهد املسيحيّة ،أن يكونوا متسلّحني أفضل التسلّح
الدينيّة ،من أي دين كان و
ً

السوي
ابلكثري من الكفاءات واملهارات اليت تساعد يف تفسري العقيدة الدينيّة التفسري احلسن و ّ
احملب للدين واملتديّن .إ ّن األدًّين مل تطلب السماح
وأن يكونوا ًنشطني يف إظهار الوجه احلقيقي ّ
مهمتنا
من أحد أن حتتل املكان األوسع من الساحات ومن القلوب ومن األفكار ،وابلتايل ّ
ملمني خبالص احلقيقة وأبدوات احلوار
ومهمتكم ،أنتم
املتخرجات ،أن نكون ّ
ّ
املتخرجون و ّ
ّ
وخصوصا تلك اليت تشرتك فيها األدًّين .فالشهادات اليت نلتموها
حل النزاعات
ً
و ّ
التدرب عل ّ

اليوم من عشرة برامج خمتلفة يف كليّة العلوم الدينيّة هي خامتة ملسرية لسنوات أو لع ّدة أشهر

استطعتم من خالهلا معرفة الدين وحتديد موقع اإلميان ومعرفة ذواتكم ومقدراتكم وإمكانيّاتكم
كل واحد منكم
ومعرفة العامل الذي ي ّ
تحرك فيه الدين .استطعتم يف حقبة التعلّم هذه اليت ربطها ّ
خبربته واختباراته يف العمل الرسويل والرسايل الذي اختاره حلياته أو سوف خيتاره ،أن تستدلّوا
على احلاالت اليت يتجلّى فيها الدين خدمة هلل ولإلنسان على ح ٍّد سواء ،كما استطعتم أن

خصوصا عندما يصبح ألعوبة يف يد السياسة والسياسيّني
تتبيّنوا األفخاخ اليت يقع فيها الدين
ً
حتولوه إىل طائفيّة ومذهبيّة .فأدعوكم إىل أن تكونوا دعاة متييز
خدمة جلهلهم وملصلحتهم أن ّ
الشيء من اجليّد وأن ال تنجرفوا وال جترفوا الناس حنو املواقف املشنّجة اليت ال نفع منها سوى
ّ
ازدًّيد البغضاء والتباعد .وهكذا بفضل الكفاءات واملهارات الروحيّة والعقليّة واألخالقيّة اليت
اكتسبتموها تستطيعون أن تكونوا كاخلمرية يف العجني وأن تكونوا عناصر تغيري للمجتمعات
شهادة لإلميان الذي ال حيتمل الظلم واالستبداد وحتقري اآلخرين.
املتخرجون،
أيّها ّ
ها إنّكم ترفعون الشهادة عاليًا عالمة أنّكم أهنيتم بنجاح الربًنمج الذي اتبعتموه وح ّققتم مرجتاه.

لرب العاملني الذي ساعدًن وساعدكم يف حتقيق ذلك .والشكر له ألنّه يس ّدد خطاكم
فالشكر ّ
لكي تصبحوا التالميذ األش ّداء والرسل احملبّني املشاركني يف محل كلمة البشريّة وساعني إىل
اخلدمة امللوكيّة.
عشتم،
عاشت اجلامعة
وليعش لبنان الذي هو رسالة احلريّة واالحرتام والتضامن.

