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العالم ُمحتاج
على

الرغ���م من كل ما في العال���م من كنوز ،ومن
حصى ،ومن نتائج كثيرة لنمو العلم
خيرات ال ُت َ
والمخترعات ،ومن نتائج عجيبة للمدنية والحضارة والعلم
 ...ومع ذلك فإنه محتاج .ولعلنا نس���أل إلى أي ش���يء هو
مُحتاج؟!
العالم محتاج إلى الس�ل�ام وإل���ى الهدوء ،فإلى أي مكان
نذه���ب إليه نجد إحتي���اج العالم إلى الس�ل�ام ،في هذا الجو
المضطرب ،والذي يم���وج باإلختالفات في كل بلد وفي كل
مكان حتى إنك ال تتصفح الجرائد في أي يوم ،إلاَّ وتجد أخبار
الصحف الرئيس���ية عن مشاكل العالم جملة ،وعن المشاكل
المحلّي���ة في كل بلد .تجد هذا في العناوين الرئيس���ية .فإن
دخل���ت إلى التفاصيل تجد ما هو أبش���ع! نعم هذا هو العالم
الذي َخلَ َقه اللهَّ في سالم .وفيه كان يعيش أبونا آدم في سالم
حت���ى مع الوحوش .كانت في س�ل�ام معه ،ويعيش هو في
سالم معها .وتأتي إليه ويُسمِّيها بأسماء وبنفس الوضع كان
الفلك ويهتم بها وي ِّ
يعيش أبونا نوح مع الوحوش في ُ
ُغذيها،
َّ
ويتعهدها بالرعاية.
وإن كان الس�ل�ام هكذا ،فإن اهلل قد أوصانا ً
قائال“ :وأي
بيت دخلتموه ،فقولوا سالم ألهل هذا البيت” .وهكذا عندما
كنت أزور أي بيت من بيوت أوالدنا في المهجر ،كانت أوّل
عبارة أقولها عندما تخطو قدماي باب بيتهم ،كنت أقول :قال
الرب“ :وأى بيت دخلتموه فقولوا سالم ألهل هذا البيت”.
والس�ل�ام معروف في كل تحياتنا مع بعضنا البعض فإن
حضر أحد من َس َ
���ف ٍر نقول لهَ :حمداً هلل على السالمة .وإن
سافر ،نقول له :مع السالمة .وإن وقع على األرض ،نقول
له :سالمتك .وأى إجتماع رسمي ،نبدأه بالسالم الجمهوري.
والسالم على أنواع ثالثة :سالم مع اهلل ،وسالم مع الناس،
وس�ل�ام داخل النفس ،في الفكر وفي القلب ،ما بين اإلنسان
وبين نفسه .ولذلك فاإلنسان البار هو في سالم مع اهلل.
أمَّ���ا إذا بدأ بالخطية يبتعد عن اهلل ،حينئذ يفقد س�ل�امه
الداخل���ي ،ويحتاج أن يصطلح م���ع اهلل بالرجوع إليه .غير
البرّ.
المؤمن يصطلح مع اهلل باإليمان وحياة ِ
أمَّا المؤم���ن الخاطئ ،فيصطلح مع اهلل باإليمان وحياة
الصلح،
البر .وإلهنا المُحب الغفور يكون مستعداً لقبول ذلك ُّ
إلي أرجع إليكم”.
إذ يقول“ :ارجعوا َّ
ويأتي هذا الس�ل�ام أيضاً بحفظ اهلل لإلنس���ان كما يقول:
ه���ا أنا معك وأحفظ���ك حيثما تذهب ..أحفظ���ك من حروب
الش���ياطين ،ومن الناس األش���رار ...وأحفظك من حروبك
الداخلية ،وأحفظ دخولك وخروجك .وينضم إلى هذا المزمور
وع���ود اهلل الكثيرة ،كقوله“ :ها أنا معك���م ُك َّل األيَّام وإلى
انقضاء َّ
الدهر” .وقوله عن الكنيسة“ :إن أبواب الجحيم لن
تقوى عليها”.

نقطة ثانية وهى س�ل�ام مع الناس ،فيها يُس���لِّم الناس على
بعضه���م البعض ليس فقط باأليدي وإنما بالقلب والش���عور
أيض���اً .وإن كانت بينهم خصومة من قبل فإنهم يتصالحون.
وألنه قد يبدو م���ن الصعب أن تصطلح النفس مع كثير من
األعداء والمقاومين ،فإن الكتاب يقول“ :إن كان مُمكِناً ،فعلى
قدر طاقتكم سالموا جميع الناس” .وقيل “على قدر طاقتكم”
فإن هناك أش���خاص تحاول أن ُتسالمهم وهم ال يريدون إمَّا
بسبب طباعهم ،أو بسبب أن سلوكك الطيِّب يكشف سلوكهم
الرديء ،أو ألنهم يحسدونك بسبب نجاحك ،أو بسبب تدابير
مُعيَّنة يُدبِّرونها أو ألي س���بب آخر .فهؤالء أيضاً س���المهم
ُج َد خالف فال ي ُكن بس���ببك أنت .قد
حس���ب طاقت���ك .وإن و ِ
حساسًا
يُعاكسك الغير .ولكن ال تبدأ أنت بالخصومة .وال ت ُكن ّ
جداً من جهة احتمال أخطاء الغير ُكن واس���ع الصدر حليماً
َّجل موسى حليماً
َّ
وتذكر أنه قيل عن موسى النبي“ :وكان الر ُ
جداً أكثر من جميع الناس الذين على وجه األرض”.
إن بدأ الغير بالخصومة فاحتمل ،فقد قيل في الكتاب“ :ال
تنتقموا ألنفسكم أيها األحبَّاءُ .ال تجازوا أحداً عن شر بشرٍّ”.
عط فرصة ألحد أن يس���تثيرك
لذل���ك ابعد عن الغضب .وال ُت ِ
َّ
َ
َّ
ف ُتخطئ .واسمع هذه النصيحة الغالية“ :ال يغلِبَنك الش ُّر بل
ْ
اغلِب َّ
بالخير” .واعرف أن الذي يحتمل هو األقوى.
���ر
الش َّ
ِ
ِ
أمَّا الذي ال يس���تطيع أن يحتمل فهو الضعيف .ألنه لم يقدر
على ضبط نفسه.
ال ُتطالب الناس بمثاليات لكي تس���تطيع التعامل معهم.
نعم .بل تعامل معهم كما هم ،وليس كما ينبغي أن يكونوا .وإالَّ
فرُبَّما يأتي عليك وقت تختلف مع الجميع .إننا نقبل الطبيعة
كما هى :الفصل الممطر ،والفصل العاصف ،والفصل الحار
دون أن نطل���ب من الطبيع���ة أن تتغيَّر لترضينا .فلتكن هذه
معاملتنا ِلمَن نقابلهم من الناس .إنهم ليسوا كلهم أبراراً أو
طيبين .كثيراً منهم لهم ضعفات ،ولهم طباع ُتسيطر عليهم.
إنهم عيِّن���ات مختلفة ،وبعضها مثي���رة .فلتأخذ منهم بقدر
اإلم���كان موقف المتفرِّج ولي���س موقف المنفعل ،وعاملهم
حسب طبيعتهم بحكمة .ولكن احترس من مُعاشرة األشرار
الذين قد يجذبونك إلى الخطيئة معهم .إن المعاشرات الرديئة
قد ُتفسد األخالق الجيدة.
النقطة األخيرة هى السالم داخل النفس ،أي السالم داخل
القلب والفكر .والذي عنده مثل هذا السالم ،يظهر أيضاً في
مالمح وجهه .فنجد أن مالمحه مملوءة سالماً .ويستطيع أن
يُشيع السالم في نفوس اآلخرين .وفي وجوده ،يكون الجو
مملوءاً س�ل�اماً .ويكون مملوء أيضاً اطمئناناً وذلك بسبب
عمل اللهَّ معه ،وعمل اهلل فيه .أمَّا الذي يفقد سالمه الداخلي،
ّ
والشك.
فإنه يقع في االضطراب والخوف والقلق
بقلم مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث

“حاول أن تصل إلى قلب من تك ّلمه قبل أن تصل إلى عقله ،وثق إنك إن كسبت القلب
( مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث )
		
كسبت العقل أيض ًا”.
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يشعُّ ويشيع
كان َ ِ
الطمأنينة
كان مثلث الرحامت قداس��ة البابا شنوده  -نيح الله نفسه
��ع طأمنينة ،ويشيع الطأمنينة يف كل من حوله،
الطاهرة َ -ي ِش ّ
ومن يس��معه ،وم��ن يتقاب��ل أو يتعامل مع��ه يف إجتامعاته
ومقاالته الروحية ،وأحاديثه الصحفية والتليفزيونية ،ومشوراته
التي كان يعطيها وبسخاء لكل من يطلبها.
كن��ا جميع��اً ننتظر وبلهف ٍة إجتامع قداس��ته ي��وم األربعاء
فتمتل��ئ نفوس��نا بالبهج ِة ح�ين نرى طلعته البهية وش��خصه
اململوء إمياناً ورجا ًء وحباً للجميع ،وكلامته املمسوحة بالروح،
املع ِّزية واملش ِّجعة واملُشبِعة واملُطَ ْم ِئنة.
كنا نتأكد يوماً بعد يوم أن قداس��ته إمنا جاء بإرش��اد الروح
القدس  -يف الوقت املناسب  -الذي كانت مرص تحتاج إليه.
إذ ِقي��ل أن يف عه��ده حصلت ح��وايل  200أزم��ة ،لكنها مرت
جميعها بفضل حكمت��ه وإميانه وصلواته .ويف أصعب املواقف
مل تفارقه ابتسامته ،وضحكته التي كنا نشعر أنها من قلبه.
كان قلبه مملو ًء بالس�لام .فلم يفقد سالمه أبداً ،وكان يقول
ويُعلِّ��م دامئاً أن املش��كلة ال يجب أن تدخ��ل إىل داخلنا .كان
قلبه مملو ًء باإلميان ،ولهذا عاش وعلَّم بعباراته الخالدة“ :ربنا
موجود ..كله للخري ..مصريها تنتهي”.
كان يح��ب مرص ،وقد لقبوه بـ “عاش��ق مرص” .وأصبحت
مرص كلها تردد عبارته الجميلة “إن مرص ليست وطناً نعيش
في��ه ،بل وطناً يعيش فينا” .إذ كان يحب الجميع ،مس��لمني
ومسيحيني .وعلَّمنا حب مرص ،وأن الكنيسة هي مدرسة حب
الوطن .علَّمنا الوحدة الوطنية .وكيف نحب إخوتنا املس��لمني.
وأنه ال فرق بني مسلم ومسيحي.
كان يتميز ِبلُغة العقل ،وجعل من املودَّة منهجاً لحياتنا .وأن
املحبة هي قاعدة التعامل بيننا .وبهذا حافظ عىل وحدة وأمن
وأمان مرص يف أد َّق وأحرج األوقات.
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يف إميانه الذي عاشه وعلَّم به كان يقول:

“نحن ال نضطرب أبداً .إن اإلنس��ان املؤمن ال يفقد سالمه
الداخيل مطْلَقاً أثناء التجربة وال يفقد بشاش��ته ،بل يقول
مع يعقوب الرس��ول “ :اِحس��بوه كل ف��رح يا أخويت حني
تقعون يف تجارب متنوعة”.

ك��م نال من ش��هادات عاملية لهذا املنهج الس��وي من كثري
من املؤسس��ات العاملية للتس��امح الديني وحقوق اإلنس��ان
والسالم ..إلخ.
كان يق��ول“ :الله يرى ويس��مع ويُس��جل ويعمل” ..كم
َك َت��ب وكم تكلَّم عن الرجاء وعن اإلميان واملحبة .كان متفائالً،
ومل يكن مجرد تفاؤل بل كان مملو ًء بالرجاء واإلميان مبا ال يُرى.
لعل��ه كان يرى مرص .وكيف س��تكون ،لعله كان يرى ما مل نره
نح��ن ويعرف ما مل نعرفه .وستكش��ف األيام عن عمق رؤيته،
وبُعد نظرته ،و ِعظَم إميانه.
وقلب كبري .إننا مديونني
لقد علَّمنا قداس��ته الكثري،
وبحب ٍ
ٍ
ل��ه بالكثري .ونث��ق أنه يرف��رف علينا وعىل م�صر التي يحبها
ويذكرها يف صلواته املقبولة.
اطمنئ علينا يا سيدنا ،فنحن نسري عىل الدرب .ستظل حياتك
النقية قدوةً ،وتعاليمك املخلصة ُم ِ
رشداً ،وصلواتك حارساً لنا.
نشكر الله أنه بصلواتكم املقبولة عنا  ،قد نلنا “عط ّية الله”
أب يف براري مرص..
قداسة البابا تاورضوس الثاين ...أحيل ٌ
فلتكن بركتهام الرسولية معنا ؛

بيجول االنبا بيشوي

“ أنا جعلت لنفسي مبد ًأ أعيش به ،وهو أن أجعل المشاكل خارج نفسي وليس داخل
( مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث )
نفسي”		

“ المقاومة هي رفض الخطية بكل صورها ،ورفض التنازل عن الكمال”
( مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث )
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ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﺑﻴﻨﺎ ﻣﺜﻠﺚ ﺍﻟﻄﻮﺑﻰ ﻭ ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﺕ
ﻟﺴـــﺎﻥ ﺍﻟﻌﻄﺮ ﻗﺪﺍﺳـــﺔ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﺍﻷﻧﺒﺎ ﺷـــﻨﻮﺩﻩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﺑﺎ
ﺍﻹﺳـــﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻧﺮﻯ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻭ
ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﺍﻟﺘـــﻲ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻭ ﻟﻜﻨﻲ ﻫﻨﺎ ﺳﻮﻑ ﺍﺗﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺍﻷﻟﻢ ﻓﻲ
ﺣﻴﺎﺗﻪ.
ﻓﺎﻷﻟـــﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﺑﺎﻧﺎ ﺍﻟﻤﺤﺒﻮﺏ ﻣﻨﺬ ﻟﺤﻈﺔ ﻭﻻﺩﺗﻪ ﺣﺘﻰ
ﻟﺤﻈﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻟﻴﺠﻠﺲ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻘﺪﻳﺴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺒﻬﻢ ﻭ ﺃﺣﺒﻮﻩ
 ،ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﻟﻢ ﺑﻞ
ﻭ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺍﻟﻨﺠﻴﺐ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻷﻟﻢ
ﻭ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﻬﺮ ﺍﻷﻟﻢ ﻭ ﻟﻢ ﻳُﻘﻬﺮ ﻫﻮ ﻣﻨﻪ ﻓﺮﺃﻳﻨﺎﻩ ﺩﻭﻣﺎً ﺑﺸﻮﺷﺎً
ﺿﺎﺣﻜﺎً ﻭ ﺻﺎﻓﻴﺎً ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺃﺣﻠﻚ ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ.
ﻓﺒﺎﺑﺎﻧـــﺎ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪ ﻋﺎﻧﻰ ﺁﻻﻡ ﺍﻟﻴﺘﻢ ﻣﻨﺬ ﻧﻌﻮﻣﺔ ﺃﻇﺎﻓﺮﻩ ﻭ ﺇﻥ
ﺣﺎﻭﻝ ﺇﺧﻮﺗﻪ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﻟﻜﻨﻪ ﺩﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺏ
ﻫﻤﻪ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺸـــﻐﻞ ﻭ ﺗﺄﻟﻢ ﺍﻟﺨـــﺎﺩﻡ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻧﻈﻴﺮ ﺟﻴﺪ
ﺑﻬﻤﻮﻡ ﺑﻞ ﻭ ﺑﻀﻌﻔﺎﺕ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﺍﻟﻤﻈﻠﻤـــﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻠﻲ ﻗﺪﺍﺳـــﺔ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﻛﻴﺮﻟﺲ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻜﺮﺳﻲ ﺍﻟﻤﺮﻗﺴﻲ ﻓﺄﻋﻠﻦ ﺁﺭﺍﺋﻪ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧـــﻼﻝ ﻋﻈﺎﺗﻪ ﻭ ﻣﻘﺎﻻﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠـــﺔ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻷﺣﺪ ﺑﻞ ﻭ
ﺃﺳـــﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴـــﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻪ ﻟﻜﺘﻴﺒﺔ ﺧﺪﺍﻡ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻷﺣﺪ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻭ
ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ ﺍﻷﺳـــﺘﺎﺫ ﺣﺒﻴﺐ ﺟﺮﺟﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺒﻪ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻭ
ﻛﺘﺐ ﻓﻴﻪ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺷـــﻌﺎﺭﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸـــﺮﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ
ﺗﺤﻔﺘﻪ ﺍﻟﺮﺍﺋﻌـــﺔ "ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﺮﻭﺡ" ﺗﺤـــﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ"ﻭ ٌ
ﺃﺏ
ﺃﻧﺖ" .ﻭﻇﻬﺮ ﺗﺄﺛﺮ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﺷﻨﻮﺩﻩ ﺑﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻜﺎ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ
ﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺮﻋﺎﺓ ﺍﻷﻋﻈﻢ ﻭ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻗﺼﻴﺪﺓ "ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺮﻣﺔ
ﻳﺎ ﻣﻮﻻﻱ ﻣﻦ ﻏﺮﺱ ﻳﻤﻴﻨﻚ" ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺮﺥ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺏ
ﻗﺎﺋﻼ:
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أة ﻳــــــﺎ ﻣـــــــﻮﻻي ﻳﺎﻣــــﻦ ﻋﺮف اﻟﺨــــﻞ ﺷـــﺮﺑـــــﺎ
ﺷﻌﺒﻚ اﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﻳﺎﻗﺪوس ﻗﺪ ﻗﺎﺳﻰ اﻟﻌﺬاﺑﺎ
َ
اﻟﻜــﺮﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺼــﺐ ﻗﺪ أﻣﺴــﺖ ﺧﺮاﺑﺎ
ﻓﺎﻧﻈﺮ
واﺷﻔــــﻖ اﻟﻴــــﻮم ﻋﻠﻴــــﻬﺎ ﻓﻬﻰ ﻻ ﺗﺤﻴﺎ ﺑﺪوﻧﻚ

ﻭ ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻧﻘﺸـــﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﺤﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭ
ﺍﺳﺘﻨﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﻛﻴﺮﻟﺲ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻷﻧﺒﺎ ﺷـــﻨﻮﺩﻩ ﺃﺳﻘﻔﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺛﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻤﺎء ﻟﻸﻧﺒﺎ
ﺷـــﻨﻮﺩﻩ ﺑﺎﺑﺎ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴـــﺔ ﺍﻻ ﺃﻥ ﺍﻵﻻﻡ ﺃﺑﺖ ﺃﻥ ﺗﺒﺎﺭﺡ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ
ﺷـــﻨﻮﺩﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﻧﻰ ﺍﻵﻡ ﺍﻟﺸـــﻌﺐ ﺍﻟﻘﺒﻄﻲ ﺑﺄﺟﻤﻌﻪ ﺑﻞ ﺃﻥ
ﺍﻟﺮﺏ ﺳﻤﺢ ﺑﺘﻌﺎﻇﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻵﻡ ﺳﻮﺍء ﺁﻻﻡ ﺍﺿﻄﻬﺎﺩ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ
ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﺿﺪﻫﻢ ﻭﺍﻹﻋﺘـــﺪﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﺑﻞ
ﺍﺿﻄﻬﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ ﻹﻗﺼﺎﺋﻪ
ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻭ ﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻗﺎﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﺩﻳﺮ ﺍﻷﻧﺒﺎ ﺑﻴﺸـــﻮﻯ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺮ ﻟﻤﺪﺓ ﻓﺎﻗﺖ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ .ﻭ ﺃﻋﻄﺎﻧﺎ ﺍﻟﺮﺏ ﺩﺭﻭﺳﺎ
ﻓـــﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺪﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻟﺴـــﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﺫ ﻗﺎﻟﻬﺎ ﻣﺪﻭﻳﺔ " ﺍﻟﺬﻱ ﻻﻳﺤﻠﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻳﺤﻠـــﻪ ﺍﷲ" ﻭ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺍﻥ ﻧﺘﺬﻛﺮ ﺃﻥ " ﺭﺑﻨﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩ ،ﻭﻛﻠﻪ
ﻟﻠﺨﻴﺮ ﻭﻣﺼﻴﺮﻫﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ "
ﺛﻢ ﺟﺎﺋﺖ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺁﻻﻣﻪ ﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺃﻥ ﻳﺸﻌﺮ
ﺑﻬـــﺎ ﺃﺣﺪﺍ ﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﺒﺸـــﺮ ﻣﻦ ﺃﻻﻻﻡ ﻭ ﻇﻞ
ﻳﺒﺬﻝ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍ ﻻ ﻳﻘﻮﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﺃﻇﻬﺮ ﻳﻘﻈﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﺭ
ﺣﺘﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﺆﻳﺪﺍً ﺑﻨﻌﻤﺔ ﺍﻟﺮﺏ
ﻓﻠﻴﻌﻄﻨﺎ ﺍﻟﺮﺏ ﺃﻥ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻗﺪﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﺍﻟﺘﻲ
ﻻ ﺗُﻌﺪ ﻭ ﺑﺎﻷﺧﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻮﻟﺖ ﺍﻷﻟﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﻞ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺭﺟﺎ ٍء ﻣﺘﺠﺪﺩ ﻭ ﻳﻨﻔﻌﻨﺎ ﺍﻟﺮﺏ ﺑﺼﻠﻮﺍﺕ ﺃﺑﻴﻨﺎ
ﺍﻟﻤﺤﺒﻮﺏ ﻣﺜﻠﺚ ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﺕ ﻗﺪﺍﺳﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎ ﺷﻨﻮﺩﻩ ﻣﻊ ﺷﻔﺎﻋﺎﺕ
ﺃﻣﻨﺎ ﺍﻟﻌﺬﺭﺍء ﻭﺍﻟﺪﺓ ﺍﻹﻟﻪ ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍء
ﻭ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﺪﻳﺴﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻘﺪﻳﺴﺎﺕ.
اﻟﻘﺲ  /ﻣﺮﻗﺺ ﻣﺠﻠﻲ

“ فى حياة التسليم اترك الوقت هلل و ال تحدد له مواعيد  .فهو أدرى بعمله و هو
( مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث )
أكثر معرفة منك بالوقت الصالح ”

“ اِعط من قلبك قبل أن تعطى من جيبك						 ” .
( مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث )
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ﻟﻠﻘﻤﺺ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻷﻧﺒﺎ ﺑﻴﺸﻮﻱ  -ﺑﺎﺭﻳﺲ

ﺳﻤﻌﻨﺎ ﻗﺪﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ
ﻟﻶﺑﺎﺀ ﺍﻟﻜﻬﻨﺔ ﺍﳉﺪﺩ ﻳﻨﺼﺤﻬﻢ ﺃﻥ
ﻳﻬﺘﻤﻮﺍ ﺑﺎﻟﻨﻔــﺲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ .ﻭﻛﻤﺎ
ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﺪﺳﻘﻮﻟﻴﺔ" :ﺇﻥ ﺍﻷﺳﻘﻒ
ﻋﻠﻴــﻪ ﺃﻥ ﻳﻬﺘــﻢ ﺑــﻜﻞ ﺃﺣــﺪ
ﻟﻴﺨﻠﱢﺼــﻪ" .ﺃﻱ )ﺑﺎﻟﻨﻔــﺲ
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ( .ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ
ﺷﻨﻮﺩﻩ :
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ﻫﻮ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﳉﻤﺎﻫﻴﺮ ،ﻭﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ.
ﻳﻌــﻆ ﺍﳉﻤﺎﻫﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ ،ﻭﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﻳﹸﻔﺮﺡ ﻗﻠﺐ ﻃﻔﻠﺔ
ﺼﻴﺼــﺎ ﹰ ﻟﻠﻜﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴــﺔ ﻟﺘﻬﻨﺌﺔ
ﺻﻐﻴــﺮﺓ ﻣﺴــﻠﻤﺔ ﺟــﺎﺀﺕ ﹺ
ﺧ ﱢ
ﻗﺪﺍﺳﺘﻪ ..ﺑﺎﺑﺎ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ.
ﻳﺴــﺎﻓﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﻳﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﳉﻤﺎﻫﻴﺮ ،ﻭﺃﻳﻀﺎ ﹰ
ﻳﻨــﺰﻝ ﻓﻲ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﻫﻮﻧﻮﻟﻮﻟﻮ ﻟﻴﺼﻠﱢــﻲ ﺍﻟﻘﺪﺍﺱ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﳉﻤﺎﻋﺔ ﻻ
ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  ٦ﻋﺎﺋﻼﺕ .ﺑﺎﺑﺎ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ.
ﺟ ﹼ
ــﻼﺀ ﺃﻋﻀــﺎﺀ ﺍﺠﻤﻟﻤــﻊ ﺍﳌﻘــﺪﺱ
ﻳﺠﺘﻤــﻊ ﺑﺎﻷﺣﺒــﺎﺭ ﺍﻷ ﹺ
ﺣﺪ ﹴﺓ
ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﻬﻢ
ﻭﺍﺣﺪ
ﻛﻞ
ﺑﺼﺤــﺔ
ﻣﺠﺘﻤﻌــﲔ ،ﻭﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﻳﻬﺘﻢ
ﹺ
ﻛﺎﻷﻧﺒــﺎ ﺩﻭﻣﺎﺩﻳــﻮﺱ ،ﺍﻷﻧﺒــﺎ ﺃﻏﺮﻳﻐﻮﺭﻳﻮﺱ ،ﺍﻷﻧﺒﺎ ﺃﺛﻨﺎﺳــﻴﻮﺱ،
ﻭﺍﻷﻧﺒﺎ ﻛﺎﺭﺍﺱ ..ﺑﺎﺑﺎ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ.
ﻳﻘﻮﻡ ﻳﻌﻤﻞ ﺳﻴﻤﻨﺎﺭﺍﺕ ﻟﻶﺑﺎﺀ ﻛﻬﻨﺔ ﺍﳌﻬﺠﺮ ﻣﺠﺘﻤﻌﲔ،
ﻭﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﻳﺠﻠﺲ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﹰ ﻟﻴﺴﻤﻊ ﻟﻪ ﻭﻳﺮﺑﺤﻪ
ﻭﻳﻨﺼﺤﻪ ..ﺑﺎﺑﺎ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ.
ﹰ
ﻌﲔ
ﻳ
ﺎ
ﻭﺃﻳﻀ
ﻭﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺗﻪ،
ﻋﻈﺎﺗﻪ
ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﹰ ﻓﻲ
ﹸ ﱢ
ﺇﻣﺮﺃﺓ ﻣﺪﺭﱢﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻛﻠﻴﺮﻳﻜﻴﺔ ..ﺑﺎﺑﺎ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ.
ﹸﻳﺼــ ﹺﺪﺭ  ٣ﻛﺘــﺐ ﻋﻦ )ﺍﳋﺪﻣــﺔ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﻭﺍﳋــﺎﺩﻡ ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ(
ﺨﺼﺺ
ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻓﻴﻬــﺎ ﻋﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴــﺔ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔﹰ ،ﻭﺃﻳﻀــﺎ ﹰ ﻳ ﹸ ﱢ
ﺑﺎﺑﹶﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻦ )ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ( ..ﺑﺎﺑﺎ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ.
ﻳﺼﻠﱢﻲ ﻷﺟﻞ ﻛﻞ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﻓﻲ ﺃﻭﺷــﻴﺔ ﺍﳌﺮﺿﻰ ،ﻭﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﻳﺰﻭﺭ
ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻨﻔﺴﻪ ،ﻭﻳﺴﺄﻝ ﻋﻦ ﺳﻼﻣﺘﻪ ﻭﻳﺪﻫﻨﻪ
ﺑﺎﻟﺰﻳﺖ ﻭﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﺩﺭﺳﺎ ﹰ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﹰ ..ﺑﺎﺑﺎ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ.
ﻳﺴﺎﻓﺮ ﺭﺣﻼﺕ ﺭﻋﻮﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺟﺪﺍ ﹰ )ﺃﻃﻮﻟﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﺳﻨﺔ ٨٩
ﳌﺪﺓ  ٤ﺷــﻬﻮﺭ( ..ﻭﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﻳﺴﺎﻓﺮ ﺭﺣﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﳌﺪﺓ
ﻳﻮﻣﲔ ..ﺑﺎﺑﺎ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ.
ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻜﻮﺭﺍﻻﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ ﻛﺒﻴﺮ،
ﻭﺃﻳﻀــﺎ ﹰ ﹸﻳﻔﺮﺡ ﺑﻄﻔﻞ ﻳﺮﺗﱢﻞ ﻟﻮﺣﺪﻩ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ )ﻓﻲ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ( ﻭﳝﺘﺪﺣﻪ ..ﺑﺎﺑﺎ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ.
ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﹸﺗﻈﻬﺮ ﻛﻴﻒ ﺃﻥ ﻗﺪﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ
ﻫﺬﻩ ﻣﺠﺮﺩ ﱢ
ﺷــﻨﻮﺩﻩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ ﺑﺎﺑــﺎ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ .ﻭﻧﺤــﻦ ﺗﻌﻠﱠﻤﻨﺎ ﻣﻦ
ﺳــﻴﺪﻧﺎ ﺍﻟﺴــﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔــﺲ ﺍﻟﻮﺍﺣــﺪﺓ  ،ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺘﻘــﺎﺩ ..ﻓﻲ
ﺍﻹﻋﺘــﺮﺍﻑ ..ﻟﺪﺭﺟــﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ ﻛﺒﺮ ﺣﺠــﻢ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻓﻲ
ﻓﺮﻧﺴــﺎ )ﺣﻮﺍﻟﻲ  ١١٠ﻋﺎﺋﻠﺔ( ،ﺃﻋﺎﻧﻨﻲ ﺍﷲ ﺃﻥ ﺃﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
)ﻷﻭﻝ ﻣــﺮﺓ( ﻭﻭﺟــﺪﺕ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪﺍ ﹰ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﺸــﻌﺐ
ﻓﺮﻧﺴــﺎ )ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻭﺍ  ٥٠ﺷــﺨﺼﺎ ﹰ( ..ﻭﺃﺑﺤﺚ ﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﻛﻨﻴﺴــﺔ
)ﺭﻏــﻢ ﻗﻠــﺔ ﻋﺪﺩﻫﻢ( .ﻭﺣﺎﻟﻴــﺎ ﹰ ﺃﺩﹾﺭﹺﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺳــﺒﺎﻧﻴﺔ ﻷﺧﺬ
ﺍﻹﻋﺘﺮﺍﻓــﺎﺕ ﺑﺎﻷﺳــﺒﺎﻧﻲ ﻭﺃﻛﻠﱢــﻞ ﺑﺎﻷﺳــﺒﺎﻧﻲ ..ﻭﺍﻟﻜﻨﻴﺴــﺔ
ﺍﻷﺭﺛﻮﺫﻛﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻋﺪﻭﻧﻲ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻲ ﺃﻭﻝ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻟﻨﺎ
ﻓﻲ ﺃﺳــﺒﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ .ﻭﺑﺪﺃ ﺷــﺒﺎﺑﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﺳــﺒﺎﻧﻴﺎ – ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺸــﻬﺮ – ﻓــﻲ ﺗﺮﺟﻤــﺔ ﺍﻷﺟﺒﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻘــﺪﺍﺱ ﺍﻹﻟﻬــﻲ ،ﻭﻛﺘﺎﺏ
»ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸــﻜﺮ« ﻟﻘﺪﺍﺳــﺔ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺳــﺒﺎﻧﻴﺔ .ﻭﻗﺪ ﰎ
ﻋﻤــﻞ ﺃﻭﻝ ﻃﺒﻌﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﺑﺼﻠﻤﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺜﻼﺙ ﻟﻐﺎﺕ )ﻓﺮﻧﺴــﻲ -ﻗﺒﻄﻲ -ﻋﺮﺑﻲ( ﻓﻲ  ٦٦٦ﺻﻔﺤﺔ ﻗﺎﻡ
ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ ﺷﻤﺎﻣﺴﺔ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ،ﻭﺟﺎﺭﻱ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻛﺘﺎﺏ »ﺻﻠﻮﺍﺕ
ﻠﺤــﻦ ﻣﺰﺍﻣﻴــﺮ
ﺃﺳــﺒﻮﻉ ﺍﻵﻻﻡ« ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ ﺣﻴــﺚ ﻧ ﹸ ﱢ
ﺍﻟﺒﺼﺨﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ .ﺇﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ.

“ إن دخلت بيت ًا فلتدخل كلمة الرب معك ”
( مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث )
				

مثلث الرحمات قداسة

البابا شنوده الثالث

وشخصيات الكتاب المقدس

ُو ِل��دَ السيد املسيح يف ظروف وبيئة ال تليق بقيمة
املولود .يف ظروف تفتقر لرعاية طفل حديث الوالدة .وكأن
نفس املشهد يتكرر سنة 1923م حينام ُولِد مثلث الرحامت
قداسة البابا شنوده .وكأن املشيئة اإللهية تحاول أن تقرنه
بنفس ظروف السيد املسيحُ .ولِدَ الطفل نظري يف ظروف صعبة
من وفاة أُ ِّم ِهُ .ولِد يتيم األبوين ،ولنتخيل إىل أى درجة ميكن
أن يهتم شخص برعاية طفل غري درجة اهتامم األم بطفلها
املولودُ .ولِد الطفل نظري يف ظروف صعبة مثلام كان الحال مع
السيد املسيح.
تشابهت حياة يوسف الصديق الذي اقرتن اسمه بصفة
النجاح والتفوق مع شخصية الشاب نظري الذي كان ناجحاً
ومتفوقاً يف جميع مراحله التعليمية .حتى أخد درجة
الليسانس يف اآلداب بدرجة “امتياز” .فبالتأكيد كان الله معه
وكان يساعده ويقويه ،وهنا نتذكَّر ما ِقيل عن يوسف الصديق
يف الكتاب املقدس “وكان الرب مع يوسف فكان رجالً ناجحاً”.
داود النبي كان أصغر إخوته ،ورغم ذلك اختاره الله
ليكون راعياً لشعبه ارسائيل .هكذا اختار الله األنبا شنوده
أسقف التعليم وكان األصغر سناً من بني امل ُرشَّ حني لرئاسة
الكنيسة وتم اختياره ليكون راعياً لشعبه ولكنيسته.
سليامن الحكيم الذي قال عنه الكتاب أنه كان أحكم
أهل األرض يف زمانه .اقرتنت صفة الحكمة هذه باسم مثلث
الرحامت قداسة البابا شنوده طول فرتة خدمته كبطريرك
للكنيسة بشهادة كثري من الناس الذين كانوا قريبني من شخص
قداسته.
ما من قائد جاء يف تاريخ شخصيات الكتاب املقدس
مثل شخصية بولس الرسول الذى دافع عن مبادىء اإلميان
املسيحي بكل قوة .فرنى كيف تعامل بولس الرسول بكل
حزم مع خاطىء كورنثوس  ،هذا الذى وقع يف خطية الزنا
(مع زوجة أبيه) فلام سمع بولس الرسول أرسل إىل الشعب
ووبخهم قائالً“ :ا ْع ِزلُوا الْ َخب َ
ِيث ِم ْن بَ ْي ِنك ُْم” (1كو.)13 :5
هكذا كان مثلث الرحامت قداسة البابا شنوده وما اتسمت
به شخصيته من قوة وريادة ودفاعه املستمر عن اإلميان يف

الكثري من املواقف ولعل أشهرها ما جاء يف حادثة دفاعه عن
التقليد األرثو ُذكيس ورفضه السامح بإعطاء ترصيح للزواج
الثاين.
رأينا بولس الرسول ومدى قدرته عىل اإلقناع وقوته يف
التأثري عىل اآلخرين .فرناه أثناء محاكمته كاد أن يقنع امللك
أغريباس بالعقيدة املسيحية .حني قال له القديس :أتؤمن أيها
امللك باألنبياء؟ أنا أعلم أنك تؤمن .فأجابه امللك قائالً“ :بقليل
تقنعني أن أصري مسيحياً” .هكذا كان مثلث الرحامت قداسة
البابا شنوده ومدى قدرته عىل اإلقناع وقوة تأثري كلمته يف
عظته األسبوعية والتي كان يقنع فيها الكثري من
سامعيه بشَ َّتى أمور الحياة الروحية ،والثقافية،
والعلمية.
حتى أبونا ابراهيم ..أخد قداسة البابا الكثري
من شخصيته الهادئة الوديعة املتسامحة .فكنا
نسمع أن قداسة البابا كان يقيض نصف األسبوع
يف الدير مبا فيه من هدوء وسكينة .لعله كان ُي َذكِّر
نفسه دامئاً بحياة الرهبنة ،وحياة النسك والزهد
التى قرر بسببها ترك العامل .واختار النصيب
الصالح.
وأخرياً انطبقت عليه كلامت الكتاب يف إنجيل
معلمنا لوقا “وعندما كملت أيام خدمته مىض إىل
بيته “(لو .)23 :1ورحل البابا شنوده عن عاملنا
لعله يريد أن يكمل خدمته ورعايته لشعبه ُمقدِّ ماً
جميع مطالب شعبه أمام الله ذاته.
ال أكن مبالغاً إذا قلت أنه قلام جاد التاريخ
بشخصي ِة مثل شخصية مثلث الرحامت قداسة
البابا شنوده الثالث ..الله قادر أن يُن ّيح نفسه
الطاهرة ،ويقبل صلواته عنا مع مصاف
القديسني الذين أرضوا الله بأعاملهم
الصالحة.

			
“ إن الصالة هي رعبٌ للشياطين  ،وأقوى سالح ضدهم”.
(مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث )
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“ اإلنسان الروحي هو الذي روحه تقود جسده ،وروح الرب يقود روحه”.
( مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث )
					

ُ
وبالنمو الداخلي وبالفضائل المخفاة غير الظاهرة ” 			
“ اهتم بالروح
( مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث )
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“ اِلق نفسك أمام الرب وصارع معه ،وقل له لست أريد فقط أن تغفر لي
خطيتي ،وإنما أن تنزع من قلبي كل محبة للخطية على اإلطالق”.
( مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث )
					

“ الخادم الروحي ينبغي أن تكون كلمته هي كلمة الرب ولكي يأخذ هذه الكلمة
من الرب يلزمه أن تكون حياته ثابتة في الرب” 						
( مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث )
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“ الذي يحب ذاته هو الذي يسير بها في الطريق الضيق من أجل الرب،
( مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث )
ويحملها الصليب كل يوم ” .
ُ ِّْ

“كن شديد ًا في الضيقة وال تجعلها تحطمك ،بل حطمها أنت بإيمانك” .
( مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث )
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“ إن الصالة هي رعب للشياطين ،وأقوى سالح ضدهم” .
( مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث )
					

ال من أن تعدْ ال َّلـه بتغيير نفسك إلى األفضل  ،خذ منه وعد ًا في صالتك أن يغيرك
“ بد ً
( مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث )
إلـى األفضـل		 ”.
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“ اهتم بالروح وبالنمو الداخلي وبالفضائل المخفاة غير الظاهرة ” 			
( مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث )
					

| عدد مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث

اﻟﻘﺮﻋﺔ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﻓﺨﻮﺭﻭﻥ ﺑﺎﻵﺑﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﰎ ﹼ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ،
ﻣﺜﻠﻤــﺎ ﻛﹸﻨﹼﺎ ﻓﺨﻮﺭﻳﻦ ﺑﺎﳋﻤﺴــﺔ ﺍﺨﻤﻟﺘﺎﺭﻳــﻦ ،ﺑﻞ ﻛﹸﻨﹼﺎ
ﻣﺮﺷﺤﺎ .ﻭﻃﺎﳌﺎ ﻗﺪ ﺃﹸﻋ ﹺﻠﻨﺖ
ﻓﺨﻮﺭﻳﻦ ﺑﺎﻟﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ
ﹰ
ﺍﻷﺳــﻤﺎﺀ ﻓــﺈﻥ ﺻﻠﻮﺍﺗﻨــﺎ ﻫــﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﻢ ﻟﻨــﺎ ﺍﻟﺮﺏ
ﺭﺍﻋﻴﺎ ﺻﺎﳊﹰﺎ ،ﻓﺜﻼﺛﺘﻬﻢ
ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﹰ
ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺭﻋﺎﺓ ﺻﺎﳊﲔ.
ﺑﻼ ﺷﻚ
ﹰ

ﺑﻌــﺪ ﻧﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﺷــﻨﻮﺩﻩ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺴــﺆﺍﻝ ﻭﺍﻟﺘﺨﻤﲔ ﻋﻦ
ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺳ ﹸﺘ ﱠ
ﺮﺷﺢ ،ﺛﻢ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺳ ﹸﺘﺴ ﹶﺘﺨﻠﹶﺺ ﻣﻦ
ﺍﳌﺮﺷﺤﲔ ،ﺛﻢ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ
ﺃﻣﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨــﺎﻙ ﻣﻮﺿﻊ ﻟﻠﺘﺨﻤﲔ ﻭﻻ
ﻓــﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ،ﹼ
ﺷــﺨﺼﺎ
ﻟﻠﺘﻮﻗﻊ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺨﻤﻟﺘﺎﺭ
ﹰ
ﺑﻌﻴﻨــﻪ ،ﻓﻘﺪ ﻭﹸ ﹺﺿﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﲔ ﻳﺪﻱ ﺍﻟــﺮﺏ ،ﻭﻣﻦ ﺛ ﹼﹶﻢ ﻓﻼ ﺇﳊﺎﺡ ﻭﻻ
ﻭﺻﺎﻳﺔ ﻭﻻ ﻣﺮﺍﻫﻨﺔ.
ﹼ
ﺍﳌﺮﺷﺤﻮﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳ ﹸﺘﺠﺮﹶﻯ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻘﺮﻋﺔ،
ﺃﻣﺎ
ﹼ
ﻓﻼ ﺷــﻚ ﺃﻧﻬﻢ ﻓﺨــﻮﺭﻭﻥ ﺑﻜﻮﻧﻬﻢ ﺍﺨﻤﻟﺘﺎﺭﻳﻦ ﻣــﻦ ﺑﲔ ﻣﻼﻳﲔ
ﺍﻷﻗﺒﺎﻁ ﻟﻴﺘﻮﻟﹼﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴــﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﻟﻴﺼﺒﺢ ﺃﺣﺪﻫﻢ
ﺑﺎﺑﺎ ﺍﻷﻗﺒﺎﻁ ،ﻭﻳﺪﺧﻠﻮﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳــﺦ ﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﺃﺑﻮﺍﺑﻪ ،ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻛﻼ ﹰ
ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻬﻤــﻮﻡ ،ﺑﻞ ﻭﻣﺮﺗﻌــﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴــﻪ ﺍﻟﻘﺮﻋﺔ،
ﻣﻨﻬــﻢ ﹰ
ﻓﻴﺘﺤﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴــﺌﻮﻟﻴﺎﺕ ﺍﳉﺴــﺎﻡ ﻭﻳﺼﺒﺢ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﹰ ﺃﻣﺎﻡ
ﺳــﻴﺘﺒﻮﺃ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﷲ ﻭﺍﻟﻜﻨﻴﺴــﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳــﺦ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘــﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﹼ
ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺴــﺎﻭﺭﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
ﺍﻟﻌﺮﺵ ﺍﳌﺮﻗﺴــﻲ؛ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻛﻼ ﹰ ﻣﻨﻬﻢ ﹰ
ﻭﺍﻟﺸــﻜﻮﻙ ﺣﻮﻝ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴــﻪ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻋﺔ،
ﺭﻓﻀﺎ ﻟﻪ ﻣــﻦ ﺍﷲ ،ﺃﻭ ﺍﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﻬﺬﻩ
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻟــﻚ ﻳﹸﻌــ ﹼﺪ ﹰ
ﺍﻟﺮﺗﺒــﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣــﺔ ،ﻭﻛﻴــﻒ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﻴﺎ ﻣــﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻈﻞ ،ﻭﻗﺪ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻮﺿﻊ ﺷــﻔﻘﺔ ﺃﻭ ﺷﻤﺎﺗﺔ ﻟﻠﺒﻌﺾ ،ﻭﻟﻜﻦ
ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺘﻬــﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﺯﺍﻫﺪﻭﻥ ﻓــﻲ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﻣﺴــﺘﻌﺪﻭﻥ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﺍﳌﺴــﺌﻮﻟﻴﺔ ﺑﺸﺠﺎﻋﺔ
ﻭﺍﺗﻀﺎﻉ.
ﺃﻳﻀﺎ
ﺳﻴﺘﻘ ﹼﺪﻡ ﻃﻔﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ – ﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﺑﺎﻟﻘﺮﻋﺔ ﹰ
– ﻭﻫــﻮ ﻣﻐﻤﺾ ﺍﻟﻌﻴﻨﲔ ﻟﺘﻤﺘﺪ ﺃﺻﺎﺑﻌﻪ ﺍﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ،ﻭﺍﳌﹸﺪﻭﱠﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺳــﻤﺎﺀ
ﺍﳌﺮﺷــﺤﲔ ﺍﻟﺜﻼﺛــﺔ ،ﻟﺘﻠﺘﻘــﻂ ﺇﺣﺪﺍﻫــﺎ .ﻭﻟﻴــﺲ ﻟﻠﻘﺮﻋــﺔ

ﻣﺆﺷــﺮﺍﺕ ﺃﻭﻟﻰ ،ﺑﻞ ﻓﻲ ﳊﻈﺔ ﺧﺎﻃﻔــﺔ ،ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻳﺘﻮﻗﻒ
ﻓﻴﻬــﺎ ،ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﻨــﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺳــﻬﻢ ﺍﻟﻄﻴــﺮ  .ﻳﻨﻄﻠﻖ ﺻﻮﺕ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻘــﺎﻡ ﻛﺎﻟﺮﻋﺪ ﻟﻴﻌﻠﻦ ﺍﻻﺳــﻢ ﺍﺨﻤﻟﺘــﺎﺭ ،ﻟﺘﺤﺪﺙ ﺻﺪﻣﺔ
ﻭﻟﻴﺘﺤﻮﻝ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺳــﺤﺎﺑﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﺒﻬﺠﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ
ﺍﻟﻔــﺮﺡ،
ﹼ
ﺍﻟﺼﻴــﺎﺡ ﻭﺍﻟﺰﻏﺎﺭﻳــﺪ ﻭﺍﻟﺘﻠﻮﻳــﺢ ﻭﺍﻟﻬﺘﺎﻓــﺎﺕ ،ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﻌﻠــﻦ
ﺑﺤﻤﺎﺳــﺔ ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ ﺍﻟﻨﻈﻴﺮ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﳌﻦ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ
ﺍﻟﺮﺏ ،ﻟﻴﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺮﺳﻲ ﺍﳌﺮﻗﺴﻲ ﻗﺎﺋﻠﲔ" :ﻗﺒﻠﻨﺎ ﻳﺎﺭﺏ
ﺑﻔﺮﺡ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﺮﺗﻪ"
ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻳﺒﻬﺮﻫﻢ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﻳﻐﺸﺎﻫﻢ ﺍﻟﻔﻀﻮﻝ،
ﻷﻥ ﺷﻴ ﹰﺌﺎ ﻧﺎﺩﺭ ﺍﳊﺪﻭﺙ ﻣﺰﻣﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻻ ﻳﻬﻤﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻳﻜــﻮﻥ ﺍﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻙ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ،ﻓﻬﻮ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻜﻞ
ﻭﻣﺤــﺐ ﻟﻬﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺎﺑــﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺇﺧﻮﺗﻨﺎ ﺍﳌﺴــﻠﻤﲔ ﻫﺬﺍ
ﺍﳊــﺪﺙ ﻣﺘﻌﺠﺒﲔ ﺑﺴــﺒﺐ ﺍﻫﺘﻤــﺎﻡ ﺍﻷﻗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺒﺎﻟــﻎ ﺑﺎﻷﻣﺮ،
ﻻﺳــﻴﻤﺎ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻄﻴــﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﺪﺙ .
ﹸﻳﺴــﻤﻰ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ
ﺗﻠــﻚ
ﻭﻣــﺎ ﺃﺭﻫﺐ ﻭﺃﺧﻄﺮ
ﹼ
ﺑﻄﺮﻳﺮﻙ ﺍﻷﻗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸــﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﺌــﺔ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻬﻢ
ﻋﻈﻤﺎﺀ ﻭﻣﺤﺒﻮﺑﻮﻥ ﻭﺟﺪﻳﺮﻭﻥ ﺑﺎﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ،ﻭﺛﻼﺛﺘﻬﻢ ﻳﺘﻤﻨﻮﻥ
ﺃﻻ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ،ﻭﻫﻢ ﻳﺼﻠﻮﻥ ﺑﺤﺮﺍﺭﺓ "ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﻫﻲ
ﺍﻷﻃﻮﻝ ﻭﺍﻷﻋﺠﺐ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻗﺎﺋﻠﲔ" :ﻟﺘﻜﻦ ﻣﺸﻴﺌﺘﻚ"
ﻛﻠﻨــﺎ ﺍﻻﻥ ﻧﻬﻨــﺊ ﺃﻧﻔﺴــﻨﺎ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺑﻨــﺎ ﻟﻨﻴﺎﻓﺔ ﺍﻻﻧﺒﺎ
ﺗﺎﻭﺿــﺮﻭﺱ ﻟﻴﺼﺒــﺢ ﺍﻟﺒﺎﺑــﺎ ﺗﺎﻭﺿــﺮﻭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧــﻰ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﺍﳌﺌﺔ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ .
ﻭﻗﻴﻞ ﺇﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ  ١١٧ﻭﺍﻟﺒﺎﺑﺎ  ١١٨ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻄﺮﻙ ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ
ﺭﻗــﻢ ﻭﻫﻮ ﺍﻻﻧﺒﺎ ﺑﺎﺧﻮﻣﻴــﻮﺱ  ...ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟــﻢ ﺑﹸﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﺑﺔ
ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻜﻢ ﻭﻛﻢ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴــﺔ ..ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻛﻠﻪ ﻳﺘﻌﻠﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﻰ  ..ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺣﺪ
ﻳﺸﺘﺮﻯ ﺍﺻﻮﺍﺕ ﻭﻻ ﺍﺣﺪ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺎ ﻭﻻ ﺍﻋﻼﻧﺎﺕ
ﺍﳌﺮﺷــﺤﲔ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻭﻗﺒﻠﻬﻢ ﺍﻟﺴــﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﺘﺴﺎﺑﻘﻮﻥ
ﻟﻜــﻰ ﻳﻬﺮﺑــﻮﺍ ..ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟــﺬﻯ ﻳﺨﺘــﺎﺭﻩ ﺍﷲ ﻣﻨﺎ ..ﻛﻠﻨﺎ
ﺳــﻮﻑ ﻧﻜﻮﻥ ﲢــﺖ ﻗﺪﻣﻴــﻪ ...ﻭﻫــﻢ ﻛﺎﻧــﻮﺍ ﺟﻤﻴﻌــﺎ ﺭﻋﺎﺓ
ﻭﻛﻞ ﺳﻮﻑ ﻳﺨﺪﻡ ﻓﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ.
ﺻﺎﳊﲔ ،ﹴ

ﺍﻷﻧﺒﺎ ﻣﻜﺎﺭﻳﻮﺱ  -ﺍﻷﺳﻘﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ

