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»سرا العماد والميرون«... مؤتمر مشترك في اليسوعية

صدى البلد  

USJ       المتحدثون في افتتاح المؤتمر

ر  لماروني ما ا لبطريرك  ا برعاية 
بشارة بطرس الراعي ومشاركته نظم 
المعهد العالي للعلوم الدينّية في 
جامعة القديس يوسف في بيروت، 
بالتعاون مع كلّية العلوم الكنسّية في 
جامعة الحكمة والرابطة الكهنوتّية 
ف��ي ل��ب��ن��ان، م��ؤت��م��ًرا حمل ع��ن��وان: 
“راعوية سّري العماد والميرون: خدمة 
كهنوتّية ومسؤولّية َجَماعّية” على 
مدى يومين في حرم العلوم اإلنسانّية 
في الجامعة اليسوعّية-طريق الشام. 

جوهر اإليمان
اف��ت��ت��ح ال��م��ؤت��م��ر ب��ص��اة ال��ب��دء 
وترأسها ممثل البطريرك الماروني 
النائب البطريركّي العاّم المطران 
حنا ع��ل��وان، ث��م ق���ّدم األب إدغ��ار 
الهيبي مدير المعهد العالي للعلوم 
ة كلمات االفتتاح وألقاها كل  الدينيَّ
من: الخوري دومينيك لبكي)رئيس 
 ، لبنان( الكهنوتّية ف��ي  ب��ط��ة  ل��را ا
الخوري خليل شلفون )رئيس جامعة 
الحكمة(، البروفسور سليم دكاش 
اليسوعّي )رئيس جامعة القّديس 
يوسف( ألقاها عنه األب صاح أبو 
ج��ودة اليسوعّي، وج��اء فيها: “من 
ِل  لجامعي، في مجا ا لِعلِم  ا َمهّمِة 
 على 

ُ
لتركيز ا الصياغِة الاهوتّية، 

جوهِر اإليمان، ضمَن مسيرِة العودِة 
إل��ى األص���وِل الثابتة؛ ومنها على 
سبيِل المثاِل أْن ال ترتبط معمودّية 
الطفِل أو البالِغ بحياٍة شخصّيٍة خلقّيٍة 
تتوافق مع السرِّ وحسب، بل ارتباط 
ِد بحياٍة شاهدٍة رسولّية، تقبل  المعمَّ

التضحية بشيٍء من الذاِت واألنا، لكي 
ِد وبالتالي في  ُبَر المسيُح في المعمَّ

ْ
َيك

الجماعة. فتكُبُر إذ ذاَك الجماعة عدًدا 
وَج��ْوَدة ونوًعا من أجِل نشِر الساِم 
والمحّبِة في المجتمِع الحاِضر وفي 

العالم األرَحب”.

 سّر
ّ

إدراك نعمة كل
لراعي فألقى كلمته ممثله  ا ما  أ
النائب البطريركي العاّم المطران 
ي العماد  حّنا علوان مؤكًدا أن “سرَّ
والميرون هما المدخل إلى األسرار 
ن  الخمسة الباقية، بحيث أّنها تكوِّ
الشعب الكهنوتي، وتؤّهله لإلحتفال 
بالليتورجيا وأسرارها. لذا، يجب النظر 
ين مع األسرار األخرى  إلى هذين السرَّ
في إطار التدبير األس��راري”. معّدًدا 
ة.  األبعاد الخمسة لألسرار الكنسيَّ
وت��ن��اول البطريرك ه��دف المؤتمر 
إذ ق��ال: “يهدف هذا المؤتمر إلى 
إدراك نعمة كل سر ومفاعيلها من 

خال عناصر الّرتبة األسرارّية، وتعزيز 
اإليمان بها، والّسَهر على العيِش 
بموجبها”. متحّدثا عن مفاعيل هذه 
النعمة وأولها “غ��ف��راُن الخطايا” 
و”ال��والدة الثانية” و”الدخول في 
ل��ذي هو  ا لمسيح  ا عضوّية جسد 

الكنيسة”. 

اليوم األول
وت��ض��م��ن ال��ي��وم األول ط��اول��ة 
مستديرة حول “الممارسة الطقسّية 
لتقوى  وا نّي  إليما ا االحتفال  بين 
الدينّية والظواهر االجتماعّية” كان 
لمونسنيور غازي  ا لجلسة  ا منّسق 
الخوري، وشارك فيها كل من السادة: 
مقاربة انتروبولوجّية اجتماعّية )روال 
تلحوق(؛ مقاربة ليتورجّية تقوّية 
)المطران يوسف سويف(؛ مقاربة 

الهوتّية )المطران ميشال عون(. 
وأقيمت مشاغل حول: واقع سّري 
ة  حيا ف��ي  لتثبيت  ا و ّية  د لمعمو ا

الكنيسة المحلّية بحسب المعنيين 
)أه��ل وعرابون/كهنة ومكّرسون/
رعية ومنظمات(. بعد ذلك تّم عرض 
مع  ومناقشتها  غل  لمشا ا ير  ر تقا
الخوري روفايل زغيب والدكتورة ثريا 
بشعاني. واختتم النهار بخاصة 

وقراءة نقدّية. 

اليوم الثاني
افتتح النهار بطاولة مستديرة 
حول “ التحضير واالحتفال والمتابعة: 
عرض خبرات ونماذج عبر العالم مع 
التشديد على المقاييس الضرورّية 
البتكار مناهج ونماذج وأدوات رعوّية 
موافقة لحاجات الكنيسة اليوم”، 
لسّيدة  ا لجلسة  ا منّسقة  ن��ت  وك��ا
نبيلة عّواد فرح وشارك فيها: أهل 
وعرابون )الخوري جوزف سلوم(؛ كهنة 
ومكّرسون )الخوري بيار الشمالي(؛ 
رعّية ومنظمات )السّيدة نورا متى(. 
وأقيمت مشاغل حول: العناصر التي 
ُعرضت بغية تقييمها واقتراح بعض 
المقاييس التي تساهم في تركيب 
نماذج رعوّية جديدة. وفي فترة بعد 
الظهر تّم عرض تقارير المشاغل 
ومناقشتها مع الخوري ريمون باسيل 

والشماس جورج يرق. 
ثم أقيم “عرض مسكونّي” شارك 
فيه األب بورفيريوس جرجي )عميد 
لدمشقّي  ا يوحنا  لقّديس  ا معهد 
الاهوتي في جامعة البلمند-الكنيسة 
األرثوذكسّية(، والقس نبيل معمر 
باشي )الكنيسة اإلنجيلّية الوطنّية(. 
وف���ي خ��ت��ام ال��ي��وم ال��ث��ان��ي تا 
التوصّيات الرعوّية واألكاديمّية كل
من الخوري دومينيك لبكي، والخوري 

إدغار الهيبي.
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