
1 
 

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

 يمان"افتتاح مؤتمر "اإل
 1013 لثانياتشرين  15

 

 (.7: 25على اجلبال أقدام املبّشرين، املنادين على مسامعنا بالسالم، احلاملني بشارة اخلري واخلالص" )أش "ما أمجل 

االب العام االبايت طنوس نعمه الرئيس العام للرهبانية اللبنانية املارونية السامي  هبذه اآلية من أشعيا النيّب، وباسم قدس
سعادة  كما أحّيي  مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوىب،البطريرك الكاردينال  االحرتام، أحّيي غبطتكم ونيافتكم،

احرتامهم  السفري البابوي املطران غابريلي كاتشا السامي االحرتام، واصحاب الغبطة وممثليهم، واصحاب السيادة السامي
مجيع حضرة اآلباء املدبرين اجلزيل احرتامهم و و وممثليهم، وحضرة الرؤساء العامني والرئيسات العامات السامي احرتامهم، 

 املقامات واحلضور الكرمي.

يف إحياء سنة اإلميان اليت تشارف على هنايتها، وبعد أن أصدر قداسة البابا  الكنيسة اجلامعةا نعيش على وقع رغبة ففيم
ويكّلل لقاءنا حضوركم يا صاحب  حول موضوع اإلميان، فرنسيس رسالته العاّمة األوىل بعنوان "نور اإلميان"، نلتقي اليوم

الكلي الطوىب. فأنتم، يف كل خدمتكم، الرهبانية والكهنوتية واالسقفية والبطريركية الغبطة والنيافة مار بشارة بطرس الراعي 
 والكاردينالية، متّيزمت بالتبشري باملسيح وباعالن الكلمة، وما كللتم ابدا. 

يزدان حّلة  تشّكلومنه، ومعه،  تشّق طريقها اىل العهد اجلديد، ونراهاهذه اآلية من كتاب اشعيا النيّب واحلال هذه، تطّل 
: "فاالميان اذا من السماع، والسماع القديس بولس يف رسالته اىل اهل روما هذه اآلية، قالفبعد ان ذكر  نا اليوم.هبا لقاؤ 

وإّنكم اليوم، هي، إذا، آية مرتبطة باإلميان وبالسماع وبالتبشري باملسيح. (. 07: 01هو من التبشري باملسيح" )رو 
يف إطار اكادميي وجامعّي، اطار املؤمتر عن اإلميان هذه املرّة  عليه، اعالن الكلمة عن اإلميان، تقومون مبا عّودمت العامل

الكسليك. فلحضرة األب العميد انطوان األمحر ولكّل  –الذي تنّظمه كلّية الالهوت احلربيّة يف جامعة الروح القدس 
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ظيمه. وللحضور الكرمي، من مقامات واصدقاء واساتذة فريق العمل يف الكلّية، الشكر على فكرة هذا املؤمتر وعلى تن
الكسليك، تفرح بأن  –وطالب الشكر اجلزيل على املشاركة بعمل كنسّي وجامعّي يف آن مًعا. إّن جامعة الروح القدس 

 تربز دور كلّية الالهوت احلربيّة فيها، ومسّو رسالتها الكنسّية واجلامعّية يف آن معا.

مبّشرون بامتياز،  به من إعالن لسّر اإلميان. فإّنكمعلينا افة، مجيعنا ننتظر ما سوف تغدقون يا صاحب الغبطة والني
ل ز أيضا وايضا. لذلك تتحوّ بشارة اخلري واخلالص، بامتيا و، وانتم حاملأيضا ومنادون على مسامعنا بالسالم، بامتياز

ه ما أمجل اليت تقع على بضعة امتار من عناق البحر مع اليابسة اىل "جبل الكسليك"، ألنّ  اجلامعة، – اليوم الكسليك
على اجلبال أقدام "ما أمجل كم من عليها تعلنون البشارة وألنّه حّق ما قاله اشعيا النيب: أن تطأ أقدامكم أرضها، وألنّ 

 (.  7: 25واخلالص" )أش  املبّشرين، املنادين على مسامعنا بالسالم، احلاملني بشارة اخلري

 

 


