
 احتفل بقّداس افتتاح السنة اجلامعّية يف احلكمة

املطران مطر: لبنان ليس رسالة حبجارته وال جبغرافيته وحسب، لبنان رسالة بشعبه وإميان 
 أبنائه، بتطلعه حنو مستقبل شريف هلم وللمنطقة بأسرها

  

عة احلكمة يف مناسبة جام احتفل رئيس أساقفة بريوت ويّل احلكمة املطران بولس مطر، بالذبيحة اإلهلّية يف
افتتاح السنة اجلامعّية اجلديدة، حييط به رئيس اجلامعة اخلوري خليل شلفون ونائباه اخلوري دومنيك لبكي 
وريشارد أيب صاحل وعميد كلّية العلوم الكنسّية اخلوري طانيوس خليل، مبشاركة الرئيس السابق للجامعة 

النائب ندمي اجلمّيل وشخصّيات قضائّية ونقابّية املونسنيور كميل مبارك ولفيف من الكهنة و 
 وسياسّية وحزبّية واجتماعّية، وعمداء الكلّيات وآساتذة وطالب. وقانونّية 

وبعد اإلجنيل املقّدس ألقى املطران مطر، عظة حتّدث فيها عن جامعة احلكمة وتارخيها وحاضرها ومستقبلها 
 تعاظمها، وقال:وأشاد جبهود العاملني فيها ومن أجل رفعتها و 

هو تقليٌد درجت عليه اجلامعات الكاثوليكية أو الكنسية بأن يقام قداس نسّميه قّداس الروح القدس، أو 
قّداس دعوة الروح القدس يف مطلع كّل عام جامعي مستلهمني هللا وحيه وإهلامه، وأنعامه علينا ليجيء هذا 

 .ا وعلى الوطن كّلهالعام بربكات وفرية بنعمته تعاىل على اجلامعة وطالهب

ويف بداية السينودس من أجل الشبيبة اليت اختتم يوم األحد املاضي يف روما، افتتح قداسة البابا فرنسيس 
الكالم قائاًل: أذّكركم مبا قاله النيب يوئيل حني قال: يف تلك األيام أفيض عليكم من روحي فيتنّبأ بنوكم 

أحالًما. وشرح هبذا املعىن أن الشباب هو على موعد يف  وبناتكم، ويرى شّبانكم رؤًى وحيلم شيوخكم
هذا السينودس والكنيسة معهم، مع الروح القدس الذي يرينا طريق احلياة. حنن حباجة إىل رؤية يف حياتنا، 
حنن حباجة إىل احلقيقة بكاملها. طبًعا عقلنا قادر على الوصول إىل احلقيقة ولكن ليس إليها بكّليتها، يبقى 

  .قيقة فخفياا إىل أن يكشف احلّق نفسه وهو هللا، وهللا  ا نعرفه معرفًة كاملًة إ اّ إذا كشف نفسهسّر احل

يف اجلامعة نأيت اليوم طالّبًا ومعّلمني وإدارة وأهل وأصدقاء، مع أننا يف جامعة تسعى إىل احلقيقة، نأيت 
احلقيقة الكربى.  ة ذواتنا، منه نستقيلنجتمع حول مذبح الرب ونسأله أن يعطينا حقيقته وأن يعطينا حقيق



وقداسة البابا فرنسيس يف رسالته األخرية عن القداسة، ينّبهنا إىل خطر تأليه املعرفة البشرية وتأليه اإلرادة 
ا البشرية حبيث نظن حنن أنّنا عارفون ومبا أنّنا حنن العارفني نعرف كّل شيء، فنستعبد كّل شيء ونؤلّه نفوسن

ّيت يف بداية الكنيسة الغنوصّية خطيئة املعرفّية املؤهلّ بدل من أن نعت  ة عند ف بألوهّية هللا. هذه اخلطيئة ُسم
البشر حبيث أّّنم حياولون إمساك هللا والتحكم مبصريه هو بدل أن يتحكم هو يف مصرينا. وهكذا عن 

الص، أنا أساس اخل اإلرادة البشريّة يف شطط حدث يف بدايات الكنيسة مفاده أن اإلرادة البشريّة هي
أخّلص ذايت بأعمايل أخّلص ذايت وليس بالنعمة. أنا بأعمايل كّلها لن أستطيع أن أشتي السماء حىت ولو 
أيت اخلري كّله على يدي، السماء تبقى أكرب من كّل هذا اخلري، اخلالص إما أن يأيت جمانًا من هللا وإّما  ا 

 .يأيت

هلية ونقول له يا رّب، أنت مصدر احلقيقة واخلري، أنت مصدر حياتنا، يف هذا القداس ننحين أمام العزّة اإل
حنن مسؤولون أمامك عن كوٍن أردته أن يمبىن بواسطة قوانا ولكن بنعمتك اليت تؤّهل هذه القّوة أن تكون 

ّل كقّوة. فمّد لنا يد العون وساعدنا يف هذا العمل الذي نقوم به، هلذا يكون القداس يف مطلع هذه السنة و 
سنة لتوضع األمور يف نصاهبا ونعرف كيف نصل إىل غاياتنا وكيف أن الرّب يعيننا يف كّل ذلك ويفرح بنا 

 .ننجح ونكّمل بناء هذا العامل بروح امللكوت

هبذه الروح عمقد اجملمع السينودس من أجل الشبيبة، ألن الكنيسة تعتقد أن الشبيبة هم أمل جديد للعامل، 
عرفت بعضها بعًضا، إذا ما تواصلت مع العامل كّله، إذا ما عرفت معىن القيم واخلري  هذه الشبيبة إذا ما

والعدل والسالم واملساواة، وإذا ما تضامنت بروح هللا، تصبح ،هذه الشبيبة، أماًل جديًدا للدنيا وفرصة 
ًضا أمٌل جديٌد أيمستعادة من أجل عامٍل أفضل. أ ا تؤمنون معي ،أيها األحباء، أن شبيبتنا يف لبنان هم 

للبنان هلذا الوطن الغايل؟ جيلنا أعطى، وأعطى كثريًا. واألجيال اليت سبقت أعطت أكثر رمبا، ضّحينا كثريًا 
من أجل أن يكون لنا وطن. وأنتم تعرفون أننا بعد سنتني سنحّيي املئوية األوىل لقيام دولة لبنان األوىل. 

ن هي اليوم؟ اجليل الذي أعطى هذه الدولة ويف مقدمتهم ماذا جرى بعد مئة سنة على هذه الدولة؟ أي
آنذاك البطريرك الياس احلويك، هو جيل ضّحى يف لبنان وخارج لبنان، من أجل أن يكون لنا مكان يف 
الدنيا حتت الشمس وأن يكون لنا وطن عزيز ولو حتت اإلنتداب زمًنا يسريًا. مث أتى اإلستقالل، مث ضّيعنا 

عدنا مستقبلنا لعّله يصري مشرقًا. ما هو دور الشباب الطالع، كيف يقاربوا هذه ا امور؟  أمور كثرية مث است
كيف يصّححوا األخطاء اليت حصلت؟ كيف نتحاشى األخطاء حىت  ا نقع فيها من جديد؟ ما هو 



 اتصّورنا للمستقبل حىت يكون لبنان يف مقدمة دول املنطقة وهو من أقدم الدول يف هذه املنطقة ودستورن
من أقدم الدساتري يف هذه املنطقة كّلها، وأهل احلّق يعرفون أن الدستور اللبناين حمتم إىل اليوم، ولكن هل 
هو مطّبٌق يف احلياة أو جيب تعديله؟ هل نكون دولة خارج الدستور أم نكون دولة حتافظ على الدستور 

 تكون ة من تفكري من أجل املستقبل.  امبا يتالءم مع احلياة وتطوراهتا؟ هذا ما جيب أن تقوم به اجلامع
اجلامعة جامعة بكلّية واحدة، الكلّية الواحدة ترى جزًءا من األمور. الكليات كّلها بتعاوّنا وتعاضدها حىت 
يف الربامج هي احلقيقة بكاملها. ولذلك اجلامعة، كجامعة هي مسؤولة عن هذه املصري، مصري الوطن 

لى ة هللا القائل يف الكتاب املقّدس، يرى شّبانكم رؤًى جديدة، يتعرّفون عبالفكر والرؤية. هكذا نقّدر نعم
احلق الذي من هللا. وطننا قال فيه البابا القديس يوحنا بولس الثاين، إنّه رسالة، أكثر من وطن. فهل حنن 

رون صّ الوطن بروح هذه الرسالة ؟ أم حنن مق  حاملون هذه الرسالة؟ هل نعيش يف وطننا داخل جدران هذا
عن هذه الرسالة، بالعيش املشتك الكرمي بني مجيع األطياف، بالسالم والوئام واحتام الرأي العامل واخلري 
العام جلميع الناس؟ جبعل اخلري العام يفوق اخليور اخلاصة كّلها؟ هل حنن نعّزز هذه الرسالة، جنعلها أكثر 

 أو تكاد تسقط؟  إشعاًعا بني أيدينا أو سقطت من أيدينا،  ا ُسح هللا،

لبنان ليس رسالة حبجارته و ا جبغرافيته وحسب، لبنان رسالة بشعبه وإميان أبنائه، بتطلعه حنو مستقبل 
شريف هلم وللمنطقة بأسرها. لذلك علينا مسؤولية كربى يف جامعة، كجامعة احلكمة، أن حنافظ على 

ور نضعها على بساط البحث ويف هذا هذه الرسالة وأن حنملها بشرف أمام هللا والناس. كل هذه األم
 .القّداس، نضعها يف كأس القربان لنرفعها إىل هللا أمنيات بأن تتحقق بنعمته تعاىل

هلذا قداسنا اليوم جلهٍد روحيٍّ وعلمّي وثقايّف وإنسايّن، جلهٍد شبايب طالع، لتكونوا أنتم الشباب فرصة لبنان 
بنان بعد سنوات. ماذا حتضّرون لتلك اللحظات احلرجة اجلديدة. أنتم األمل، أنتم الذين ستحكمون ل

واألساسية يف تاريخ الوطن اآليت؟ كّل ذلك يبدأ يف اجلامعة ويف ضمري كّل إنسان ويف ضمري كّل معّلم 
وطالب، حىت تصل األمور إىل الغايات املنشودة. وطننا حباجة إليكم وإىل جامعاتنا مجيًعا. وجامعاتنا 

هو األحسن لكم، من علٍم وحبث عن العلوم وجوٍّ صاحل للتخاطب وللحوار األخالقي مسؤولة عن تقدمي ما 
والوطين واإلنساين. وأنتم أيًضا مسؤولون مبا أعطاكم هللا من مواهب حىت تكّملوا نعمة هللا عليكم. اجلامعة 

 قى.وأنتم واحد، وهي لكم وأنتم ضمن اجلامعة أبناؤها، أعزاؤها من أجلكم كانت اجلامعة وستب



نطلب من هللا أن يباركنا مجيًعا وأن يبارك مقاصدنا يف هذا العام اجلامعي اجلديد وأن يقّوينا يف كّل حبث  
عن وجهه القّدوس يف كلّ تطهري لذاتنا وألفكارنا، فننكب حنو املستقبل بإميان ورجاء ثابتني. ونسأل العذراء 

وصيون يف الرمحة من إبنها، فنكون كّلنا صًفا واحًدا. الغنمرمي، شفيعة املسرية اإلنسانية كّلها أن تستمّد لنا 
تلك األيام قسموا الناس بني العارفني واجلّهال الذين  ا قيمة هلم. يف املسيحية مل نقبل ذلك على اإلطالق،  
كّل إنسان يقاس،  ا مبعرفته أساًسا بل حبّبه، احلّب هو املقياس. واإلجنيل الذي ُسعتم،  ا حيّدثنا عن 

فة، بل عن فقراء ساعدناهم، جائعني أطعمناهم، عن مسجونني زرناهم... أي سيمحكم علينا إنطالقًا معر 
من احملّبة اليت يف صدورنا واحملّبة ليست حكرًا،  ا على األقوياء و ا على العاملني. احملّبة هي هبة جمانّية من 

  .هللا لكّل إنسان

تبها فرنسيس األسيزي إىل القديس أنطونيوس، معّلم يف رسالة البابا أمٌر إساسي، ذكر عن رسالة ك
الالهوت، قال له: إيّاك أن تعّلمهم الالهوت بشكل جيّف معه قلبهم و ا يعودون للصالة أبدا. دعهم 
يصّلون، ينفتحون على الرمحة، على احلّب. هكذا خنلص ،أيها األحباء. فليكن فينا التوق إىل املعرفة، لكن 

  مها صورتان عن وجه هللا وقلبه. .ّبة، احملّبة واملعرفة تتالزمانقبل املعرفة إىل احمل

بارككم هللا بارك جامعتنا والعاملني فيها وطالهبا األحباء وهذا الوطن ولتكن سنتنا هذه، سنة مصاحلة 
وغفران وتقارب وخري جلميع اللبنانيني، لننطلق من جديد وهللا يساعدنا يف كّل ذلك له اجملد إىل األبد. 

 .باسم ا اب وا ابن والروح القدس ا اله الواحد آمني

  

 


