
  جامعة سيدة اللويزة
                                  ٢٢/٢/٢٠٠٨  

  آلمة رئيس جامعة سّيدة اللويزة األب وليد موسى
  توقيع آتاب عن البطريرك اسطفان الدويهيفي 

  
  أيها األصدقاء

أهًال بكم، فالجامعة جامعة لكم، ومنبرها يبقى، في آل حين، منبرًا ألهل العلم والفكر 

وفي زمن الرداءة والتفاهة والفساد، ما .  هل النور وااليمان والتقوىوالحوار، ومذبحًا أل

صنعوا التاريخ، وما استلهموا يومًا إّال اهللا،  أحلى العودة الى التاريخ، والوقوف أمام رجال

  .شاهدًا عليهم في مسيرتهم نحو الخلود والقداسة

الى أن البطريرك الدويهي ليس بحاجة الى من يضيء عليه، بل نحن بحاجة 

  .نستضيء به

لماذا نحن، آجامعة، معنيون بهذا الرجل؟  أألّنه من رجال االآليروس وقد وصل الى 

  سّدة البطريرآية، بتقواه وثقة أخوته به؟

أم ألّنه واحد من أبناء هذا الجبل الصامد، ومن بلدة عزيزة هي زغرتا، ومن عائلة 

  نحب، هي عائلة الدويهي؟

االستقرار  في لبنان وشّجع اآلتين من حلب على لرهبانياتأم ألّنه رعى نشوء نظام ا

  في هذا الجبل وتأسيس الرهبانية المارونية التي، منها، نحن نتحّدر، واليها نعود؟

أم ألّنه، في حياته، وبعد انتقاله الى العالم األسمى، آان شفيعًا للكثيرين، يلجأون اليه، 

  لبون؟فيجدون فيه، جسدًا وروحًا، السالم الذي يط

وآتابة الوثائق المارونية، أم ألّنه مؤّرخ، ويعود اليه فضل آبير، في الحفاظ على 

  ريخ الماروني الذي، لوال البطريرك الدويهي، لضاع الكثير من معالمه ومالمحه؟االت

، يومًا بعد يوم، أم ألّنه على طريق القداسة، وقد ُأعلنت بطولة فضائله، وهو يقترب

  نا قداسة البابا، يعلنه قّديسًا على مذابح لبنان والعالم؟ أبالمن الدرجة التي تجع

  ون به؟ألهذه األسباب، نحن معنّي
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نعم، باإلضافة الى سبب أساسي يعنينا آجامعة، وهو ان البطريرك الدويهي آان 

، آلمة م حين نفّضل على آلمة معّلوآم نحن مخطئون" معّلم"وآم هي آبيرة آلمة :  معّلمًا

  .أستاذ أو دآتور أو بروفسور

درس في المدرسة المارونية في روما، حّبه للعمل :  نعم، هذا الرجل آان معّلمًا

والقراءة آاد ُيفقده بصره، انصرف الى البحث والتنقيب، جمع الوثائق والمخطوطات، وعاد 

يم التأليفي التعليم الرعائي في لبنان وسوريا،  والتعل:  الى لبنان ليمارس التعليم بشكليه

  .المبدع، وال سيما في الليتورجيا والتاريخ

:  وآان يشّجع العائدين من روما، أو الدارسين في لبنان، على التعليم، وهو القائل

  .الشرق يفتقر لمن يعّلمه ويهّذبه

 وان انتقلوا الى وهذه هي ميزة أولياء اهللا، الذين،.  وما زال يعّلم...  تعّلم وعّلم

  .ن في العطاء واإلبداعرحمته، يستمرو

فشكرًا لكم، أيها األصدقاء، ويا أيها الحضور الكريم، وتحّية تقدير ألبينا غبطة 

، ريرك، راعي هذا اللقاء ممّثًال بسيادة المطران بولس اميل سعاده السامي االحترامالبط

ا، والممّثلة هنا وشكرًا لمن نّظم هذا اللقاء، وال سيما رئيس الجمعّية المطّلة علينا من أوسترالي

  .بالسيد أنطوان حربّية

 ارك له الكتاب الجديد، ومبارآة له هذهبأما الزميل واألخ الحبيب جميل الدويهي، فم

تقدير للسيدة لور سليمان صعب، على ة ربى الدويهي، وتحّي:  الصبّية الواعدةاالبنة  الزميلة

  .شاهدنا في بدء هذا االحتفال الذي CDجهودها في إعداد 

   صالة–أختم بكلمة و

  يا أبانا اسطفان

ى آثير من نحن بحاجة ال.  صلِّ من أجلنا، من أجل آبائنا، من أجل هذا الوطن

لعّلنا، نقتدي بك، وطنية وايمانًا وعلمًا، ونعمل بشفاعة ك ورحمتك، فأعطنا من نعم.  الصالة

  .نيــآم.  ننا، من اآلن والى دهر الداهرينأمنا مريم، لخالص نفوسنا ووط

  
  

 2


	كلمة رئيس جامعة سيّدة اللويزة الأب وليد موسى 

