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 الكسليك –ب هادي محفوظ، رئيس جامعة الروح القدس كلمة األ

 الطالب ّرج خت

 1022 ّموزت

 

. يتضاعف 0211 – 0212خرجيي السنة اجلامعية من اجل توزيع الشهادات على  أن جنتمع اليوم . ما أمجل1
قداسة البابا من قبل  اطوباوي  علن طوباوي يوحنا بولس الثاين، الذي أالحيمل فوج السنة اسم البابا فرحنا بأن 

  .0211السادس عشر يف االول من ايار  بندكتوس

استعيد عبارة البابا الكبري اليت قاهلا  إذ أنظر اليكم، ومنظركم ساطع البهاء،إنين،  خلرجيون األحباء،أيها ا. 0
ىل شرفة ، وخرج ا1991ايار ، يف العاشر من يف بازيليك سيدة لبنان يف حريصالشبيبة لبنان، يوم التقاهم 

، حبر خليج يهتفون له بكل  حمب ة، وكانت الشمس مائلة حنو املغيب يف حبرنا هنا يف ساحتها البازيليك ورآهم
 ’che bell ) سيدة لبنان، فقال البابا الطوباوي، مبتسما كعادته: "ما أمجل هذا األفق" جونية اليت تنظر اليه

orizzonte (الشبيبة اجملتمعة ومنظر الطبيعة الرائعة. ، قاصدا بذلك منظر  

. اليه اعود، اىل الطوباوي البابا يوحنا بولس الثاين، من خالل تعليمه كما من خالل مثله احليايت ، ألوج ه اليكم  3
هم  كلميت، أيها اخلرجيون االحباء، فكما كانت الشبيبة يف العامل كل ه، ويف لبنان ايضا، هم  البابا الطوباوي، انتم 

شعر بواجب مرافقتكم وتقدمي كل  ما يلزم لكم، يف نا مجيعا نألن   هلكم واقاربكم واحب ائكم.الجامعتكم، كما انتم 
مرحلة حياتي ة مصريي ة من عمر كل  واحد منكم. إن ه زمن االنطالق اىل االمام بالنسبة اليكم. إن ه زمن اخليارات. 
وليس هذا فقط على مستوى االمور العملي ة، بل ايضا على مستوى اخليارات الوجودي ة يف ظل  تساؤالت دينية 

ية وحياتية تأخذ بتفكريكم. أعود اىل تعليمه، فقد كان راعيا للكنيسة مجعاء وما نطق اال باحلق، كما أعود فسلوف
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ة ومال تعدنا عنها، وال تنفعنا علوم وسلطان اب هناك اساسات صلبة نضيع .كم ولنا مجيعااىل حياته، فهو مثال ل
 يف استعادة حياتنا وفرحنا، بدون هذه االساسات.

بعيد بلد احب وا لبنان. لبناننا رائع، وطننا عظيم، جمتمعنا نفتخر به. ذاك البولوين  اآليت من مثله، ل. . أساس أو  4
البابا الطوباوي  نظ م سينودسات كثرية،  أحب ه حب ا كبريا. فكم باحلري  بنا، حنن ابناء هذا الوطن، أن حنب ه حب ا مج ا.

انية كبرية، ومن اجل قارات باكملها، مثل السينودس من اجل أي هيئات عامة يف الكنيسة، من اجل قضايا امي
وني ف، بسينودس،  0كلمولكن ه، طاب له، أن خيصص بلد العشرة آالف   اوروبا والسينودس من اجل افريقيا.

، بعنوان: "رجاء 1991واصدر بعدها ارشاده الرسويل، سنة  رسالة.-كبرية له واميانه به كوطنال عالمة حمب ته
جملتمعات على إن  الفطن من بيننا، الذي يعلم احلقيقة الداخلية للمجتمعات كافة، يتي قن ان كل  ا جديد للبنان".

ن، عن لبنال  جمتمع منها، يعاين على طريقته. ارفضوا ورد وا عنكم كل  رسالة احباط وجه االرض تعاين، وأن  ك
كونوا واقعيني يف معاجلة اموركم يف لبنان ومن اجل لبنان. ال تنظروا اىل املسؤولني يف   .من هنا او من هناك كمتصل

فك روا وفك روا  .الوطن بصورة سلبية، بل تفاعلوا مع الطروحات وفك روا وتيقنوا ما هو االفضل للبنان ولكل  منكم
فلكم القدرة على التمييز والنقد  واقعيني وعمالنيني. الوقت عينه جيدا وكونوا رجاال ونساء ذوي مبادئ، ولكن يف

ما ينقصنا كثريا يف لبنان، هو االلتزام باخلري العام والتفكري االجيايب بالوطن.  والتقييم. وال يقللن  احد من شأنكم.
قد  فالعودة، او اىل سفر طويل.قد تبقون يف لبنان للعمل والعيش، وقد تدفعكم احلياة اىل السفر لذا اقول لكم: 

االت، ال تفقدوا اميانكم بلبنان، بل تفاعلوا ففي كل  هذه احل .يف مرافق خاصة او يف مرافق عامة يف لبنان تعملون
: القائلهل تعلمون من  .، وكونوا ديناميكيني واطمحوا وتقدموا وامنوا الوزنات اليت بني ايديكممعه بكل  اجيابي ة

إن ه  "؟الوطن السماوي اىل يريد اهلل من ا ان حنب  وطننا االرضي منتظرين الوصولكابيه وام ه ... الوطن لالنسان  "
 ك الياس احلويك، مرسي دولة لبنان الكبري يف القرن املاضي. البطرير 

يف مدارسكم ويف جامعتكم على لقد تنش أمت  الصالبة الداخلي ة.و  ،الذاتي ةالدائمة و التنشئة  . األساس الثاين، هو5
تأيت من بعدها. سوف العلوم وعلى اختصاص معني  اخرتمتوه. هذه التنشئة هي مرحلة اوىل ملراحل اخرى 

تكتشفون يومي ا ان التنشئة املدرسية واجلامعية هي املواد االولية الضرورية يف صنع مستقبلكم واحرتافكم املهين 
املواد االولية اىل مواد ذات فائدة لكم، وذلك من خالل  هذه دعوا طرق حتويلواحليايت. ولكن عليكم انتم ان تبت

ى االخص من خالل تنشئة وعلالتنشئة الدائمة يف ميادين علومكم ومن خالل ذكاء متقد يف ادارة امور احلياة. 
امسعوا البابا  احلقيقية.ري ة ذاتية وداخلي ة، تأيت اوال من االميان برب كم ومن القيم اليت تعل متموها، ومن دينامكية احل

لها عنوان: "اىل االصدقاء االحباء": اليت ح   ،1995سنة  الطوباوي يقول للشبيبة يف رسالته الرسولية اليهم،
. بل إن  كل  ، ال ميكن ان نبنيها فقط مم ا هو خارجي  ’احلق حير رنا’"نعم: تنشئة ذاتي ة! فهذه البنية الداخلية، حيث 
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رب )وهذا ليس بديهي ا عند الشبيبة(. إن  هذه البنية هي يبنيها مم ا هو داخلي ، يف كد  ومثابرة وصأحد جيب ان 
اي  امر خارجي، ألن   ما خيلق الصالبة الداخلية يف كل  انسان، فال يقوى عليههو  إن  هذاالتنشئة الذاتي ة". 

اعود واياكم اىل ذلك البابا الطوباوي، ان اال الداخل. كيف يل، وانا اتكلم عن الصالبة الداخلية،  صخرته هي يف
بطفولة ومرحلة شباب مطبوعتني باحلرمان واحلروب واالمل، ومرحلة متقدمة مطبوعة  وقد اذهل الدنيا، شرقا وغربا،

، يف كل  بشيخوخة متأملة وجسد منهك متعب ملتٍو، بينما روحهو  حماولة االغتيال،السفر والتبشري و الكد والتعب ب
بل تنهض فتي ة فرحة صلبة فيها كل  البأس ال تنحين امام اوجاع خارجية،  راحل، وخاصة يف الشيخوخة،تلك امل

 اهللاإلميان بهذه الروح اجلسد املنحل  واملتآكل. لذا صالبتكم احلياتية هي من داخلكم الذي تبنونه من خالل 
فاشجعكم ان تبشروا املبش رين باخلوف ان   لذا اعود وعلى ذاتكم وعلى علمكم وعلى كل  حمبيكم. واالتكال عليه

 .واهل احلياة ، فأنتم أهل الشجاعة واهل العزم واهل الفرحصالبة الداخل ال تأيت من ظروف خارجي ة

 اساس االث هو حمبة احلياة ابدع يوحنا بولس الثاين يف تبيااها، فكتب يف رسالة عامة . هذا ما يوصلنا اىل6
": "احرتم احلياة، كل  حياة بشري ة. دافع عنها، أحب ها، واخدمها. على ذلك الدرب حلت عنوان: "اجنيل احلياة

(. اليكم اقول: أحبوا احلياة. هي امانة من اهلل 5فقط، جتد العدل والنمو واحلرية احلقة، والسالم والفرح" )عدد 
، كل  منكم على قدر ما بني ايدينا. حياتنا الشخصية كما حياة اآلخرين. سوف تكونون مسؤولني يف اجملتمع

 أعطي. فأحب وا احلياة، حياتكم اوال. وافرحوا فيها وامنوها، وفق ما يرضي اهلل.

 بلدانا زاراالنفتاح على اآلخر، أي ا يكن هذا اآلخر. لقد  روح يه البابا الطوباوي، هوواساس رابع دل  عل. 1
اابتا يف اميانه عديدة، والتقى اناسا من كل عرق ودين، ليؤك د ان الرب  الذي يعبده ويبش ر به يدعوه ليكون 

فمنه تعلموا روح االنفتاح. تشبثوا باميانكم وتعم قوا فيه، ولكن انفتحوا على ومنفتحا على اجلميع بدون استثناء. 
 ي  برم ته. بنوا الوطن وابنوا اجملتمع العاملعه ااآلخر واحب وه وال ختافوا منه، بل تفاعلوا معه، وم

فهي تستوحي الكسليك.  –اليت تشك ل مبادئ عمل جامعتكم، جامعة الروح القدس  االسس. هذه بعض من 9
لبنان جيري يف عروق رسالتها من تعليم الكنيسة ومن تاريخ الرهبانية اللبنانية املارونية اليت اسستها واليت تديرها. 

الرهبانية وقد حلت امسه يف امسها. مه ها خدمة االنسان، وفق الرسالة املسيحية، بدون متييز بني عرق ودين. هذه 
احيي قدس االب العام االبايت طنوس نعمة السامي االحرتام وهو االب الذي يرعى  أن يف هذا االطار يطيب يل

 لالنسان وفق قصد الكنيسة. حمب ة هذه الرسالة ويسهر ان تكون اديار الرهبانية ومؤسساهتا

، االكادميية . تريد جامعتكم، امانة لرسالتها، السري دوما يف طريق اجلودة، يف كل مضمار جامعي، من الربامج9
اىل العالقات مع اجملتمع احمللي والعاملي، اىل التطور العمراين والتكنولوجي، اىل االحباث، واىل كل اخلدمات اليت 



4 
 

عية، من اساتذة واداريني وطالب. لقد الحظتم ايضا كيف ان اللغة االنكليزية تدخل جامعتنا تقدمها للعائلة اجلام
منو  رويدا رويدا اىل جانب اللغة الفرنسية، وفق التطور اللغوي يف لبنان. يف كل  ذلك، اهلدف هو االنسان، ومنو ه. 

 االنسان، كل  انسان، بدون اي متييز، وكل  االنسان، يف كل  ابعاده.

. واتوج ه اآلن اىل سعادة السفري البابوي غابريل كاتشا السامي االحرتام، شاكرا اياه على قبوله ترؤس احتفالنا 12
وتوجيه كلمة الينا. أتأار حني افكر كم كان حظ ه كبريا ان يعمل اىل جانب الطوباوي البابا يوحنا بولس الثاين 

ال االدارية يف الفاتيكان. كما عمل اىل جانب قداسة البابا خالل سنوات كثرية وان يراه يومي ا من خالل االعم
بندكتوس السادس عشر قبل ان يأيت اىل ارضنا اللبنانية سفريا من قبل قداسته. ومع شكري، اسأله أن ينقل 

 عاطفتنا البنوية وصالتنا اىل قداسته راجني اياه ان مينحنا بركته الرسولية.

ذه املنصة، يوم التخرج، يف كل  عام، وقف كبار من لبنان ومن هذا العامل، . ايها اخلرجيون االحباء، على ه11
وتوجهوا اليكم بكلمات حيدة ومرشدة. اعلموا ان باستطاعة كل  واحد منكم ان يكون كبريا مثلهم، وناجحا. 

بقبول اطيب  احلياة امامكم فتفضلوا. وليتفضل اهلكم واقاربكم واحباؤكم واساتذتكم واملسؤولون االداريون عنكم
 التهاين مين، اقدمها باسم جامعتكم اليت حتبكم. ودمتم هلا احباء. وشكرا.

 


