
عظة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في االحتفال بقّداس لذكرى 
كانون األّول )ديسمبر(  10لتأسيسها، في  145، في السنة ئهاورؤسا مؤّسسّي جامعة القّديس يوسف

 الطبّية.، في الساعة الثانية عشرة والربع من بعد الظهر، في كنيسة حرم العلوم 2019

 أّيها األصدقاء األعّزاء،

ة يسوع من نيّ  ة تأسيسهاوخطّ ، 1875جامعة القّديس يوسف في بيروت في العام  ،ال يمكننا فصل إرادة تأسيس جامعتنا
لخالص  أسمى مكانكالقلوب  من أجل ارتدادو  ا،ورافعة لتغيير مجتمعاتن محّبةتأسيس الكنيسة كنواة  فيالمسيح نفسه 

العديد  كما نتذّكرتهم، ن لمهمّ يسمكرّ الن ييسوعيّ ال قادةالاد و روّ الر العديد من األشخاص في يوم الثالثاء هذا، نتذكّ  .العالم
من أجل اآلخرين  ونساء رجال نشئةتمن أجل وا أنفسهم تماًما اللتزامهم وهبنا الذين جماعتمن األشخاص اآلخرين في 

 .تهموقوّ من خالل معرفتهم ومع اآلخرين 

 وهبز بالكثير من أعمال الشجاعة و سينا ورؤسائنا وتاريخنا الذي يتميّ لدينا الكثير من األسباب ألن نكون فخورين بمؤسّ 
نشطة  جامعة القّديس يوسف ةبحيث تبقى مهمّ  لحظات السالم،في ى الذات في لحظات صعبة وحاسمة من الحرب وحتّ 

 .في نشاطهم اليوميّ  التصميمو  زّودين بالبصيرةهؤالء الرجال والنساء كانوا م ن اليوم، فذلك ألنّ يا موجودإذا كنّ  .وسليمة

قائمة على أسس متينة، وعلى قيم  ماعةلقد بنوا ج .لخيركي يتّم فعل اولم يكن لحماسهم حدود ل انا كبيرً يسحلم مؤسّ كان 
 كلّ عن  االبتعادحاد القلوب والعقول، وتوطيد العدالة و اتّ ، والبحث عن فاءالعمل، مثل التضامن، والدفاع عن الضع على
إيجاد من أجل ، تروكينا يفعله هللا نفسه للدفاع عن الفقراء والمعطينا إنجيل هذا اليوم فكرة عمّ ي .ي أو روحيّ مادّ د فسا

ف و عن الخر  ، ويبحثشهرتهباسمه و   واحدأمامنا يسوع، الراعي والطفل، يعرف كلّ  ؛ قدراتهمن فقد المفقود أو 
أن يسير على خطى إله الرحمة الذي يريد إال يمكن ألي تلميذ أو شاهد  ال .جدنايحين عظيمة لفرحته  إّن اّل.الض

 يتهم.حرّ خالص الجميع وتعزيز 

لى أي مدى لعب عنصر الثقة في مشروع جامعيّ  يكشف لنا التاريخ مدى دمج اإليمان المسيحي والفكر اإلنسانيّ  ، وا 
لقيم ورافعة لتعزيز صورة لوتقة بوك ،ةواألدبيّ  ةالعلميّ  نشئةفي تطوير جامعتنا كمكان للت بيًراا كة دورً والروحيّ ة اإلنسانيّ 

 .ة والرغبة في العيش في عدالةمن هذه الثقة جاءت الحاجة إلى األخوّ  .ة والعدالةوالديمقراطيّ  ،ةوالتعدديّ  ،لبنان االحترام
 وستواصل القيام بذلك.تها واصل مهمّ ت أنجامعتنا ل سمحا م ذاجتمعات دائمة، وهمهذا ما يبني 

إّن أصوات المؤّسسين ورؤساء الجامعة السابقين تدعونا دائًما إلى االعتناء بجذورنا اليسوعّية واإلنسانّية وتعزيزها، تلك 
مثالنا الجّيد كشهود على الوحدة بالجذور التي يجب أن يتّم رّيها دائًما من خالل عطائنا الذاتّي في االلتزام بمهّمتنا و 



، والرغبة في السالم والتمّيز. فلتنّورنا روح األفضل، ذلك البحث المستمّر عن األفضل، كمثال اإلنجيل والثقة المتبادلة
الذي يرشدنا نحو الحقيقة التي ُتلهم الفرح. نحن نفّكر في هذه الّلحظات ببلدنا الدائم لبنان. حّتى لو كان يمّر بفصل 

، فأنا أؤمن بإخالص أّن شعبنا الّلبنانّي سوف يلقى مجتمعه اء طويل إلى حّد ما، بسبب األزمة االقتصادّية التي تهزّ شت
عزاء الرّب كما يدعو إليه النبّي أشعيا وبالتالي، سيكون قادًرا على التغّلب على صعوبات الحاضر ويعيد بناء بلد يكون 

ر من شياطين ال  لقيم.لفشل واإلهمال، لبنان الثابت في دعوته على أن يكون رسالة على صورته، لبنان محرَّ

 ي، والد  Gay اي غكلودين وكلود ب ر بشكل خاّص أن أفكّ  ، أودّ بالتالي .بين من الجامعةأصدقائنا المقرَّ بر أيًضا نحن نفكّ 
 ة.الفرنسيّ للسفارة التابع  اي، المسؤولة عن الجامعات في المعهد الفرنسيّ غنا إليزابيث تصديق

هللا  عطفاألشخاص الذين انتقلوا إلى رحمة هللا، مؤّسسو جامعتنا ورؤساؤها وأصدقاؤنا، أنا متأّكد من أّنهم يعيشون من 
 ينير زمن التهيئة لعيد الميالد. الذي


