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

 حفلة توقيع كتاب المونسنيور عبدو يعقوب
 1013أيلول  11 

 

أقف أمامكم بكّل فرح، يف هذه املناسبة املمّيزة، يف حفل توقيع كتاب حضرة املونسنيور 
 عبدو يعقوب احملرتم: "من البابا بندكتوس السادس عشر اىل البابا فرنسيس: التحديات". 

فهذه املناسبة، مع هذا احلضور احملّبب، توّلد يّف أفكارًا وذكرياٍت وتأّمالت، فتسأل الفرح أن 
برحلته يف أجوائنا. إنين أعي أّن هذا الفرح آٍت من ينابيع خمتلفة، وها إين ذاكٌر ثالثًة منها:  يقوم

 مؤّلف الكتاب، وخلفّية موضوع املؤلف، واحلضور. 

ال أقف امامكم اليوم حبكم مسؤولييت احلالّية يف اجلامعة، بل بصفة ذلك الفىت الذي كان، 
وقارئ الرسالة وحامل املبخرة يف رعّية الفيدار حيث كان مؤّلف  قبل ثالثني عاما تقريبا، خادم املذبح

الكتاب، املونسنيور عبدو يعقوب، خادما للرعّية. وأنتم على دراية كم تدغدغ مشاعر املاضي حاضر 
اإلنسان، خاّصة إذا كان املرء يشعر جبميل حقبة طبعته، وجبميل اناس اغدقوا عليه النعم. هي فرصة 

كم كلمة شكر، حضرة املونسنيور، على كّل الرعاية اليت احطتم هبا عائلتنا ورعّيتنا، ساحنة ألوّجه إلي
وعلى طريقة تعاط مع اجلميع، فيها صالبة اجلبل العاقوري وطيبة ابناء القرية اللبنانية. وشاءت 

ان  الظروف أن التقي باملونسنيور يف روما فكانت يل فرصة ألوّكد يف ذايت ما عرفته عنه. من اجلميل
 يضع الرّب على درب اإلنسان من يظهرون له مجال احلياة وحالوهتا.
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هو عن قداسة البابا وعن الكنيسة الكاثوليكّية  وخلفّية موضوع الكتاب مصدر فرح أيًضا. فالكالم
 lesاجلامعة. فيأخذين الفكر أيًضا اىل مؤلَّف آخر للمونسنيور، كتبه يف اللغة الفرنسية وعنونه : 

Papes et le Liban واملونسنيور درس الالهوت يف روما، يف جامعة حربيّة، واصبح اليوم .
قاضيا يف حمكمة الروتا املارونية بعدما كان مّدعيا عاما يف حمكمة اإلمضاء الرسويل، وهي احملاكم 

ية العليا يف الكنيسة الكاثوليكّية اجلامعة. كّل هذا يكشف ما يف وجدان املارويّن، تلك العالقة العضو 
والوثيقة مع بابا روما وكرسّي بطرس يف روما. وهذا أيًضا، حني أفكر فيه، يوّلد الفرح يف القلب 
ويشّكل نعمة كبرية أغدقت على املارويّن فتلّقفها أفضل تلّقف، وانفتح من خالهلا على العامل امجع، 

املارويّن وتنعكس على هي حكاية يفتخر هبا  فيما هو متجّذر يف لبنان ويف املشرق العريّب العزيز.
جممل تصرّفاته. واعتقد اّن هذا الكتاب هو من نتاج اخللفّية املارونّية حيث لقداسة البابا وللكنيسة 

 الكاثوليكّية كّل احلّب واالحرتام.  

واحلضور الطّيب مصدر فرح. فيطيب يل أن أحّيي صاحب الغبطة والنيافة البطريرك 
الراعي الكلي الطوىب، وسعادة السفري البابوي املطران غابريله كاتشا الكاردينال مار بشارة بطرس 

السامي االحرتام، وقدس األب العام االبايت طنوس نعمة السامي االحرتام، كما أحيي أصحاب 
السيادة وقدس اآلباء العامني والرئيسات العامات ومجيع الفعاليات احلاضرة بيننا. أخص بالذكر رئيس 

ة السفري األستاذ طالل سلمان الذي أفرح حبضوره يف جامعتنا وبالقائه كلمة يف جملس إدارة جريد
 املناسبة.

يف غمرة قلق حروب وقلق معيشّي وقلق وجودّي، أدعوكم مجيعا اىل النظر اىل سبب الرجاء 
الذي فينا، فال احباط عند املؤمن، بل هنوض وسري دائم اىل االمام، مع زرع اخلري والطيبة واحملبة 

والنمو يف كّل ظرف، مهما كان نوعه، ويف كّل جمتمع حّل فيه. ألجل كّل هذه األسباب  السالمو 
 وغريها، أعود فأقول إنين أقف امامكم بكّل فرح، يف هذه املناسبة املمّيزة. وشكرًا. 

 

 


