
اش اليسوعي بمناسبة عيد الفصح المجيد
ّ
وفسور سليم دك  رسالة البر

 

ي يتّم استخدامها عىل
مة الت 

ّ
ي هذا األسبوع، أسبوع آالم  بفضل التقنّيات المتقد

 
نطاق واسع هذه األّيام، وف

وس كورونا  اب أحد الفصح، وال سّيما خالل محنة فتر ة COVID 19 يسوع، ومع اقت   أن أتوّجه مباشر
ّ
، أود

ي من أجلكم، أنتم أعضاء أشتنا الجامعّية 
ّ

ي أفكر فيكم وأصىل
ت 
ّ
( إن

ّ
( ألقول لكم )ن

ّ
إىل كّل شخص منكم )ن

ي ل
 
ة ف ي الهيئتير  اإلدارّية واللوجستّية، وكذلك من أجل الكبتر

ف 
َّ
مير  وموظ

ّ
ب والمعل

ّ
بنان والعالم، الطّل
بها. 

ّ
ي جامعتنا وقداىم طّل  خّريج 

ي عزلة، عىل رغم العزل العاّم الذي يلّف العالم. 
 
 ال يمكن أن ُيعاش هذا الرّس العظيم، ّش الفصح ونحن ف

ي عالقة 
 
، كما أراد هللا نفسه أن يكون ف ّ ي

ّي هو بطبيعته كائن عالئف  ّي. الكائن البرسر ال يمكن عزل العقل البرسر
 معنا. 

ي 
ق روابط األشة الجامعّية وتضعنا ف 

ّ
 من أجل تلبية احتياجات جماعاتكم. باسمكم، ال يجب أن تتوث

ٍّ
 تحد

ي مستشف  "أوتيل ديو دو فرانس" 
الذين عالجوا   HDFيسعنا إال أن نشكر الفرق الطبّية والتمريضّية ف 

وس يو"  COVIDكورونا    المئات من مرض  فتر ي مختت  "رودولف متر
 Rodolphe، كما نشكر التقنّيير  ف 

Mérieux  ي العائالت المفجوعة الذين أجروا آال
ر ف 

ّ
ي إال أن أفك

ف االختبارات عىل المرض. ال يسعت 
ي الوحدة والعزلة. 

ا، والمرض  الذين يعيشون ف 
ّ
ا أو البعيدة عن

ّ
 بفقدان عزيز عليها، القريبة من

ي بتر 
يس يوسف ف 

ّ
ي جامعة القد

ي عملّية اليوم السابع ف 
وت كيف ىلي أال أشكر األندية الطالبّية والمتطّوعير  ف 

ي الجامعة الذين 
الذين يقومون بإعداد علب الطعام كّل يوم للعائالت المحتاجة ! وكذلك علماء النفس ف 

ي حالة من الخوف والقلق ! 
ات األشخاص الذين يعيشون ف   يصغون كّل يوم إىل عرسر

ا تحويله إىل عمل
ّ
ّي  عيد الفصح هو عيد النور والفرح والرجاء. هذا الرجاء، يستطيع كّل واحد من ختر

ومساعدة يمكنها أن تغترّ حياة شخص وعائلة ومؤسسة. مستشف  "أوتيل ديو دو فرانس" بحاجة إليكم 
ي مهّمتها التعليمية 

ي يجب أن تستمّر ف 
وس الكورونا ! الجامعة الت  ي الُمصابير  بفتر ات لمعالج 

ّ
اء المعد لرسر

وس الكورونا  ي لبنان نوعان من فتر
الوباء واألزمة االجتماعّية والمالّية  :  COVID 19 تحتاج إليكم. يوجد ف 

 يسوع القائم من الموت يده لتالميذه ليعطيهم 
ّ
وا يد العون لآلخرين كما مد

ّ
ي يرزح البلد تحت وطأتها. مد

الت 
 السمك والخت   والفرح والسالم. 

ير  أو قداىم قد 
ّ
وا يد العون إىل أصدقاء مسن

ّ
يكونون بحاجة  أتوّجه بشكٍل خاّص إىل القداىم وأقول لكم : مد

كم باألمل خالل وقت الضيق هذا. 
ّ
 إلينا. سوف يعيد هذا العون إحياء الذكريات ويمد

وت  ي بتر
يس يوسف ف 

ّ
ي جامعة القد

متموها ف 
ّ
ي تعل

روا الدروس الت 
ّ
ام،  تذك وهي امتنان الصداقة، وااللت  

 يد العون إىل اآلخر. 
ّ
 وااليمان والفضول الفكرّي، ومد

 



.  نحن هنا لمساعدتكم ّ صال االجتماعي
ّ
 عىل استعادة التواصل مع زمالئكم من خالل وسائل االت

ة األزمة هذه ؛ فتعالوا وقوموا بزيارة جامعتكم.   بابنا سيبف  مفتوًحا دائًما عندما تنتهي فت 
ّ
 ال تنسوا أن

 أن أقول : عيد الفصح، وهو رمز اإلنسان الص
ّ
ي أود

ي ختام كلمت 
 
اء، ف

ّ
امد والحياة المفعمة أّيها األصدقاء األعز

ا. 
ً
ي الخوف، ورّبما نحن أيض

 
. كان تالميذ يسوع يعيشون ف ّ ام يوىمي

ه الت  
ّ
بالمحّبة، ليس مجّرد ذكرى ولكن

ي أذن كّل إنسان : "ال تخافوا، أنا معكم كّل األّيام إىل انقضاء الدهر" 
 
يسوع المسيح، رّب الحياة، يهمس ف

 (. 20، 28)مت ّ 

 


