إنه عالم مشغول

من العظات الذهبية
لفم الذهب اجلديد
•إن الله ََ -تبارك إسمهَُ -يطل من سمائه
على عاملنا ،فيجده مشغوالً .إنه عالم يجري
بسرعة ،وال يجد وق�ت�ا ً يقف فيه ليفكر إلى
أي��ن ه��و ذاه��ب ،وه��و أي�ض�ا ً عالم صاخب كله
أح��ادي��ث وض��وض��اء ومناقشات وانفعاالت،
وقد فقد هدوءه.

•إن��ه ع��ال��م مشغول على جميع
املستويات،على مستوى ال��دول واألمم
واجلماعات واألف���راد ،ف��األول مشغول
باحلروب والسياسات واإلنقسامات،
وبالفنت والدسائس والتدابير.
واجل �م��اع��ات م�ش�غ��ول��ة بالصراعات
وال �ت �ش��اح��ن ،وب��ال �ث �ق��اف��ات ال �ت��ي تتصادم
وتتزاحم وال تتالحم.
واألف ��راد أيضا مشغولون باملشاكل
األسرية  ،واملشاكل االقتصادية وبالصراع
ف��ي ميادين ال��دراس��ة وال��وظ��ائ��ف والعالقات
اإلجتماعية.
ووسط كل ذلك يقل العمل الروحي أو
ُ
يضعف و َيفتر ،وتختفي العالقه مع الله ،وال
ً
ً
يفكر أحد تفكيرا جديا في مصيره األبدي وال
في اإلستعداد له  .وإن قام للصالة يكون ذلك
بأسلوب شكلي روتيني ال روح فيه ،حتى إن
الله يقول كما قال عن اليهود في وقت ما « :هذا

الشعب يعبدني بشفتيه ،أما قلبه فمبتعد عني
بعيداً».

وي���ق���ف ال��ش��ي��ط��ان م��ب��ت��ه��ج�ا ً
مبشغولية الناس ،مادامت هذه املشغولية

ُتنسيهم أنفسهم ،و ُتنسيهم إلههم ،وال تعطيهم
فرصة للتأمل فيما هو الزم حلياتهم األخرى،
وال تعطيهم فرصة للتأمل حملاسبة أنفسهم،
وإن وج � ��دوا وق��ت��ا ً ل �ل �ه��دوء ي�ش�غ�ل�ه��م بعمل
إضافي أو بدراسة معينة أو بألوان من اللهو
واملتعة والتسلية أو ببحث عن مزيد من الرزق
املادي ،واملهم في كل ذلك أنهم ال يجدون وقتا ً
يتفرغون فيه لله خالقهمُ .مقنعا ً ا ِياهم أن تلك
املشغوليات الزم��ة لهم إجتماعيا ً أو ثقافيا ً أو
ماديا ً لصالح حالهم!
وان إه �ت��م ش�خ��ص ب��ال �ن��واح��ي الدينية،
يدخل معه الشيطان أيضا ً في هذا املجال .فإما
أن يحول له الدين إلى صراعات فكرية وا ِلى
م �ج��ادالت وفلسفة أو ي�ح��ول مسيرة تدينه
إلى نزاع مع الذين يختلفون معه في املذهب،
أو يكتفي بأن يجعله يهتم بإلقاء دراس��ات أو
محاضرات عن السلوك البار دون السير فيه.
ه��ذا يشبه الف�ت��ات الطريق التي توضح
ال �ط��ري��ق دون أن ت�س�ل��ك ف �ي��ه ،أو ه��و يشبه

اإلنسان الوديع يتعامل بسهول ٍة مع كل أحد

1

أجراس املعابد التي تدعوا الناس إلى دخول
املعبد دون أن تدخل هي فيه! ويصبح التدين
كالما ً وال يصير ممارسة أو حياة!
ال تظنوا أن الشيطان ُيغري كل الناس
باخلطية لكي ُيبعدهم عن ال�ل��ه...ك�لا ،فإنه
يتفنن بطرق ع��دة إلبعادهم .املهم عنده أن
فكرهم ال يكون مع الله وال قلبهم أيضا ً فهو
يشغل البعض باملال وكأنه الوسيلة الوحيدة
لسعادته ،ويشغل البعض اآلخر باملناصب
واألل �ق��اب فيسعى إليها بكل جهده ليُشبع
بها رغباته كما أنه قد يشغل آخرين بالعلم
أو بالسياسة فيركزون في ذلك كل آمالهم،
وهو ُيضخم قيمة املشغولية التي يحارب بها
كل أحد ،لكي ال يتبقى له وقت يهدأ فيه إلى
نفسه ،ويفكر في الله وفي احلياة األخرى
واإلستعداد لها...
و ُتصبح املشغولية لونا ً من التخدير
يتوه به اإلنسان عن نفسه ،فال يرى شيئا ً
مهما ً وذا قيمة س��وى ه��ذه املشغولية! أما
حياته الروحية وصفاء قلبه ونقاوته ،فال
يحسب لشئ م��ن ه��ذه حساباً .والشيطان
في كل ذلك ال يكتفي مبشغولياتك احلالية بل
يحاول أن يضيف إليها مشغوليات أخرى
لكي ترتبك ويلهيك عن نفسك .وهو مستعد
أن ُيقدم لك في كل يوم عروضا ً رمبا تكون
سخية تغريك لكي ُتقدم لها أن��ت املزيد من
وقتك وإهتمامك وعاطفتك ،وه�ك��ذا تعيش
في جحيم الرغبات واملشغوليات التي تشعل
مشاعرك وتشغلك.
والعجيب في كل ذلك واملؤلم أيضا ً
أن��ك ال تشعر ب��أن��ك ق��د أخ �ط��أت ف��ي شيء،
وتقول لنفسك :أنا لم أكسر أية وصية من
وصايا الله وال وقعت في الزنا أو النجاسة
أو السرقة أو القتل وما شابه ذلك ،أنا إنسان
أعمل عملي بكل إخالص وأتفرغ له ،حقا ً إنك
كذلك ولكنك لم ُتعط من حياتك وقتا ً لله.
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ل �ي �ك��ن ال��ل��ه ي ��ا أخ� ��ي ف ��ي مقدمة
مش ُغولياتك إن لم يكن هو شاغلك الوحيد،
فعملك ال��روح��ي وص�ل�ت��ك ب��ال�ل��ه ينبغي أن
تكون باستمرار ف��ي مقدمه مشغولياتك .
وف��ي ت��وزي��ع وق�ت��ك واج�ع��ل خ�لاص نفسك
في املقام األول ثم رت��ب باقي مسئولياتك
حسبما تكون أهميتها ،وضع نصب عينيك
باستمرار تلك العبارة اخلالدة «م��اذا ينتفع
اإلن�س��ان لو رب��ح العالم كله وخسر نفسه»
وإن خسرت نفسك م��اذا يكون ل��ك عوضا ً
عنها؟ وك��ل الذين ماتوا وتركوا ه��ذا العالم
ماذا نفعتهم مشغولياتهم؟! وملا تركوا تلك
املشغوليات مبوتهم هل إرتبك العالم أم بقي
كما هو بدونهم؟!
نصيحتي لك :إبدأ يومك بالله في كل
صباح قبل أية مشغولية أخرى ونظم وقتك
بحيث ال تطغي أي��ة مشغولية على الوقت
الذي تقضيه مع الله ،وال تخرج من منزلك
قبل أن ت�ق��وم بكل واج�ب��ات��ك ال��روح�ي��ة وال
تسمح لشيء أن يتفوق على روحياتك مهما
كانت األسباب أو اإلغراءات ،ومهما حوربت
بقيمة وأهمية تلك املعطالت  ..وال يصح أن
تضحي بعالقتك مع الله من أجل أي شيء
أو أي شخص أيا ً كان وضع حياتك الروحيه
قبل كل املشغوليات سواء من جهه الوقت أو
جهه األهمية.
واعلم إنك دائما ً َتصرف حياتك حسب
قيمة كل شيء في نظرك وليس هناك شيء
أك�ث��ر أه�م�ي��ة م��ن م�ص�ي��رك األب� ��دي ،ألن كل
شيء زائ��ل إال البر واخلير والعالقة الطيبة
م��ع ال�ل��ه.وث��ق أن الله سيبارك ك��ل وق��ت إن
أعطيت الباكورة له.

تأمالت عن
قداسة البابا شنوده الثالث

اإلنسان الذي يعرف الصالة القوية ال يعرف الهزمية مطلقا ً

آباء».

كان لقب «بابا» يخص الكرسى اإلسكندرى،
وأما كرسى أنطاكيه فكان ،يسمى «بطريركاً»
وكرسى روما ُيلقب “أسقفا ً” أوحبرا ً .
كلمة بابا هى كلمة مركبة من أب آباء ثم
حتولت إلى أبابا ثم ُخففت إلى بابا  ..ثم إنتقل
لقب بابا من الكرسى اإلسكندرى إلى كرسى
روما.
َنعرف أن بابانا هو «البابا شنوده الثالث»
فمن هو البابا شنوده األول والبابا شنوده
الثانى؟

البابا شنوده األول:
هوالبابا اخلامس واخلمسون من باباوات
اإلسكندرية ترهب بدير أبى مقار وكان خلفا
للبابا قزمان الثانى .
إجتهد فى مقاومة البدع والهرطقات التى
ظهرت فى عهده مثل بدع أبوليناريوس
وأوطاخى وسابليوس وفوتيوس .
كانت له مواقف كثيرة قوية وشجاعة منها:
فرض عليه أحد الوالة ضريبة ( 5000
دينار) ُتدفع سنويا ولم يكن فى إستطاعة البابا
دفعها  ..هرب البابا واختفى فى أحد األديرة
فبدأ الوالى يعذب املسيحيني وينهب الكنائس،
فقرر البابا تسليم نفسه للوالى حتى يكف عن
تعذيب أوالده ،وفرض الوالى ضريبة أكثر من
األولى (  7000دينار ) فلم يستطع أوالده أن

			

حدث أن املطر
لم ينزل مدة طويلة
فجاء الشعب للبابا وطلبوا منه أن
يصلى ويطلب من الله أن مينع عنهم هذا البالء،
وكان هذا احلدث ليلة عيد ،وبعد إنتهاء القداس
هطلت األمطار ففرح اجلميع .

س

والقديس مرقس الرسول هو مؤسس
الكرسى املرقسى فى مصر وحمل خلفائه
لقب «بابا» ومعناه «أبو اآلباء» وكان األنبا
ياروكالس (البابا الثالث عشر) هو أول من
حمل هذا اللقب ،كما هو واضح من التاريخ .
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بطريرك:

كلمة يونانية معناها «رئيس

يجمعوا منها إال
(  4000دينارا ً )
فقط وسلموها
للوالى الذى
أطلق سراح
البابا .

إعتاد البابا أن يذهب إلى دير أبومقار
يوم اخلميس الكبير ،أثناء ذلك الوقت هجم
االعراب على الدير لينهبوه ،فخرج لهم البابا
ووقف أمامهم وطلب منهم أن يأتوا ليقتلوه،
فخاف االعراب من شجاعة البابا وهربوا من
أمام وجهه ،وقام بعد ذلك ببناء احلصون فى
األديرة حلماية أوالده الرهبان .
كانت حياة البابا شنوده األول مملوءة
بجالئل األعمال وبقى على الكرسى املرقسى 11
سنة ،ورقد فى الرب عام  869م.

البابا شنودة الثانى :
هو البابا اخلامس والستون من باباوات
اإلسكندرية  ،ترهب بدير أبو مقار و ُرسم
بطريركا ً فى عهد الظاهر بن احلاكم خلفا ً للبابا
زكريا ،وكانت العادة أن اخلليفة ال يسمح
برسامة البطريرك إال بعد دفع مبلغ ( 6000
دينار) ،وتدخل فى األمر رجل من األقباط إسمه
إبن بكر الذى سعى لدى اخلليفه الذى دفع هذه
الغرامة.
تنيح عام  1047م بعد أن قضى على
الكرسى املرقسى  14سنة.

اخلادم الروحي يحتفظ بطفولته الروحية ...
اخلادم الروحي قدوة وبركة وحياته كلها خدمة
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ليكن اخلير طبعا ً فيك ،وليكن شيئا ً تلقائيا ً ال يحتاج إلى جهـد  ،مثلـه مثـل التنفـس عنـدك

معل ً
كان عمل قداسته هو اما منذ حداثته:

لتع
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مقابله شهر
يحدث
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ُس َم أسقفا ً للم دون أن يغادره.
أسقف للتعليم املسيحي وعم ً عام  .1959ر ِ
يدا لل
عاهد ا
كلية االِكليريكي
لدينية والتربية
ة،
و
ذل
ك
ف
ي
0
3
عندما تنيَّح
بــــا
سبتمبر .1962
يوم األربعاء  1قداسة البابا كيرلس في يوم الث بـــــاويــــتــــه:
الثاء 9
 3أكتوب
املرقسية الكبرى بال ر .ثم جاء حفل تتويج قداسة مارس عام 71
ُ
9
،1
أ
ج
ري
ت
ِ
ا
قاهرة ف
نتخابات
البابا شن
في عهد قداسته متت ي يوم  14نوفمبر عام  ،1971وده للجلوس على كرسي الب البابا اجلديد في
اب
سيا
وب
وية
غير محدود من الشمامسة مة أكثر من  100أسقفا ً مبا في ذلك أصبح البابا رقم ( )117ف في الكاتدرائية
ي
ذل
ف
ك
تا
ي
أ
و
ال
ري
في الكني
قاهرة واإل
ل أسقف لل
خ البطاركة.
أسبو سة القبطية األرثوذكسية .بالر سكندرية وكنائس املهجر .أول شباب ،وحوالى
0
0
0
1
كا
ه
ن
وعدد
ى قدا
عيا ف
غم من
سته اِهتماما خا
مسؤوليات قدا
ي الدير .و ُحب ق
سيامة املئات من الرهبا داسته حلياة الرهبنة أدى إلى ِ سته العديدة إال انه يحاول دائ ً صا خلدمة املرأة
ما ق
انتعاش
ن والرا
ضاء ثالثة أيام
جمهورية مصر العربية وأعا هبات ..وكان أول بطريرك يقو ها في الكنيسة ال
قب
طي
ة،
حي
ث
د تعمير
م بإنشاء
مت في عهده
كما مت إنشاء عدد كبير م عدد كبير من األديرة التي اندثر العديد من األدي
رة
ال
قب
ط
ية
خا
رج
ن ال
ت .ف
كنائس سواء دا
ي عهده زاد عد
كما إهتم قدا
ولم ينسى سته بخدمة القرى التي ليس خل أو خارج جمهورية مصر ال د االيبارشيات،
عربية.
بها خدما
أخوة الر
ب من الفقراء واحملتاجني واأل ت ملدارس األحد
أ
و
و
ع
ظ
وإ
ر
شاد.
سر الت
ي فقدت عائلها أ
لعوامل أخرى.
و افتقرت نتيجة

األس
إهتم قداسته باألسر ا ـــر اجلـــامعية
جلـــامعية واملش

كالت التي

الو
أسس قداسته في عام سائل التعليمية:

تقابل الشباب.

 « 1974ا
وقد احتوى املركز على وسائل ملركز القبطي لو
س
ائ
ل
ا
إلي
ضا
ح»
ع
سينمائية
ديدة سمعية وب
متحركة وشرائط فيديو ,وتس صرية من أفالم
و
جيالت صوتية
صور وخرائط تو
ضي
ح
ية
و
ك
ل
واملناهج التي ٌتدرس في ما يهم الدروس
جميع املراحل
التعليمية.

اإلنسان الروحي هو الذي روحه تقود جسده ،وروح الرب يقود روحه
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قداسه البابا شنوده
 . . .وعصر النهضة الكنسية
يحمل قداسته فى أعماقه أحساس
والتزام راهب ،فهو لم يكن يتصور أن
يترك الدير حينما ذهب ا ِليه للرهبنة لوال
أن قداسة البابا كيرلس السادس حينما
استدعاه لحوا ٍر قصير بالبطريركيةَ -عن
طريق أسقف الدير -وفى أثناء الحديث
فوجئ الراهب أنطونيوس السريانى أن
البابا كيرلس يضع يده على رأسه ويقول:
«شنوده أسقفا ً للتعليم بالكنيسة القبطية»
(ثالث مرات).
هذا حدث مع الراهب الذى أحب العزلة
والدير ،بل قضى سنوات فى المغارة ال
يرى ا ِنسانا ً وال يهتم بأن يراه ا ِنسان،
وصار الراهب أنطونيوس السريانى»
األنبا شنوده أسقف التعليم» ،الذى
جال فى أنحاء القاهرة واالِسكندرية
بأسلوب ممي ٍز ومتميز،
والمحافظات ُيعلم
ٍ
ويلقى العظات الروحية أسبوعياً ،ويقوم
بالتدريس فى الكلية اإلكليريكية ،وكلها
عناصر حياة لم تكن فى حسبانه ،وإن
كانت جزءا ً من مواهبه وإمكاناته ،وقد
مثل نيافته الكنيسة فى مؤتمرات دولية
متعددة أظهرت كفاءته وشخصية قداسته
الموسوعية ،وفى يوم  14نوفمبر عام
 1971صار أسقف التعليم بابا وبطريركا ً
لإلسكندرية ،فاتسم عهده بنهضة كنسية
شاملة.

هذه بعض عناصرها:
1 -1قام قداسته بسيامة أكثر من مائة
أسقف ،ومئات الكهنة والرهبان ،وقام
بتقسيم اإليبارشيات لتركيز الرعاية
مما أحدث نهضة واضحة فى كل أرجاء
الكنيسة القبطية .
2 -2قام بتأسيس كنيسة إريتريا بناء
على طلب الرئيس والكهنة هناك ،فسام
لهم خمسة أساقفة ثم البطريرك (أبونا
فيليبس األول) بالكاتدرائية المرقسية
بالقاهرة ثم البطريرك (أبونا أنطونيوس)
فى زيارة خاصة .
3 -3إهتم قداسته بأبناء الكنيسة فى
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المهجر ،فأسس لهم مئات الكنائس فى
قارات الدنيا كلها ،ورسم لهم األساقفه،
والكهنة ليظلوا مرتبطين بالحياة
المسيحية والكنيسة األم والوطن األم.
4 -4شهد عهد قداسته نهضة رهبانية
واضحة ،فتم تعمير األديرة الموجودة
رهبانيا ً ومعمارياً ،فصارت أضخم بكثير
وأسهمت فى نشاطات كثيرة.
5 -5فى عهد قداسته عادت الحياة
الرهبانية ا ِلى أديرة أثرية قديمة مثل دير
األنبا باخوم فى إدفو ،ودير مارجرجس
بالرزيقات ،ودير األنبا باخوميوس
باألقصر ،ودير مارمينا المعلق بأبنوب،
ودير األنبا أنطونيوس بالقدس ،ودير
األنبا أنطونيوس واألنبا موسى األسود
للرهبان بالخرطوم ،ودير األنبا شنوده
بسوهاج ،ودير المالك بالفيوم ،ودير
أبو فانا بملوى كما أسس قداسته دير
مارجرجس بالخطاطبة ...

إنتشار الكنيسه القبطيه في العالم
قداسته هو أول بابا قبطي يسافر إلى
أستراليا ,وأمريكا وكندا ويؤسس فيها
كنائس  ,وقد ذهب إلى أوربا وبالد أخرى
لم يزورها بابا قبطي من قبل ،وأسس
كنائس فيها.
أسس عدة أسقفيات فى أمريكا
وأسقفيتين في استراليا وأسقفيتين في
إفريقيا وأسقفيتين في إيطاليا وأسقفية
في ألمانيا وفى فرنسا وأسقفية في
البرازيل وأخرى فى بوليفيا وفى السويد
وقام بسيامة أربعة أساقفة في المملكة
المتحدة .
كما أسس كنائس في سويسرا,
واليونان ,وقبرص ,وهولندا ,والدنمارك
واورجواى
والمكسيك
وبلجيكا
وجواتيماال.
أما في البالد العربيه فكان أول بابا
قبطي يزور أبو ظبي وقطر ،وألقى هناك
محاضرات ..وفى انتظار بركة

وتشريف قداسته فى الكويت.
واهتم قداسته بالتعليم ،وكان قبل أن
يصبح بابا لألقباط كان أسقفا ً للتعليم
فكان وال زال يعظ ويعلم في القاهرة
واإلسكندرية حيث يحضر إجتماعه
األسبوعي في البلدتين اآلالف ،وقام أيضا ً
بالتعليم في الكلية االِكليريكية وفروعها،
وأيضا ً في معهد الدراسات القبطيه ،كما
أسس فروعا ً للكلية اإلكليريكية في مصر
وفى بالد الغرب.

سيامات الكهنة:
وصل عدد الكهنة في أمريكا إلى أكثر
من  120كاهناً ،هذا غير اآلباء الكهنه في
أستراليا وأوربا وغيرها.
أما عدد الكهنه الذين رسمهم بيديه
الطاهرتين فقد بلغ أكثر من  850كاهناً ،هذا
باإلضافة إلى عدد آخر من الكهنة الرهبان
ومن تمت سيامتهم في اإليبارشيات.
وفى عهد قداسته إزدادت حركه
التعمير في الكنائس وفى األديرة في
القاهرة واإلسكندرية واإليبارشيات,
وزاد عدد األديرة في مصر والسودان
وأورشليم وأوربا وأمريكا وأستراليا,
وزادت الرقعة الزراعية في األديرة
للوصول إلى إكتفائها الذاتي.
واهتم قداسته بالفقراء والمحتاجين
إهتماما خاصاً ،ومن محبته لهم خصص
وقتا ً ليحضر بنفسه لجنة البر في القاهرة
وفى اإلسكندريه كما أولى اهتماما ً
بإحتياجات بعض الكنائس.
وفى العالقات المسكونية كان أول بابا
قبطي يصير أحد رؤساء مجلس الكنائس
العالمي لمدة سبع سنوات  ،وأيضا ً أحد
رؤساء مجلس كنائس الشرق األوسط
لثالث دورات متتابعة ،واهتم بالحوار
الالهوتي مع الكنائس األخرى  ،والتعاون
الدائم مع الكنائس األرثوذكسية الشرقية
القديمة كالسريان األرثوذكس .

الشر .الكمال .
التنازل عن
صورها ،ورفض
رفض
املقاومة هي
بالضرورة فيه
بكلخير فإنه
اخلطيةفيه
الذي ليس
الثراء

أصدر قداسته مجلة الكرازة التي ُتعتبر الناطق األنبا شنوده أسقف التعليم ( قداسة البابا ) وكانت
الرسمي باسم الكنيسة ،كما أن بها أخبار عن تصدر وقتها في صورة كتاب.
اإليبارشيات لالستفادة بخبرات اآلخرين وعن
وفى  1974 /10/5م أصبحت مجلة أسبوعية
املواضيع الروحية والطقسية والالهوتية  ..إلخ.
وظهرت بصورتها احلالية.
كما حتتوى على ركن خاص لألطفال ،وعن
العلوم وأخبار شتى أخرى .
وبعدها صدر العدد األول من مجلة الكرازة
وقد صدر العدد األول من مجلة الكرازة في يناير باللغة االجنليزية في بالد املهجر وتلقفته أيدي
1965ماملوافق1681ش،وكانرئيسحتريرهانيافة الشباب القبطي في كل بالد املهجر.

الميداليات التذكارية والشهادات الشرفية
والتقديرية ومفاتيح المدن
التى تسلمها قداسته
كان كثيرا ً ما يقابل قداسته محافظى المدن العالمية ه� �ي� �ئ ��ه ال� � �س �ل��ام وال � �س � �ي� ��اح� ��ة ل � �ع� ��ام  1979م .
ويسلمون ل��ه الميداليات التذكارية ومفاتيح ال�م��دن  + ،فى  1989 /9/ 9م  ،دع��ى الكونجرس األمريكى
وكان ألطف تعليق قاله قداسته عندما سلمه أحد رؤساء قداسته إلفتتاح دورت��ه بالصالة كما إلتقى مع رئيس
المجلس وحضر اللقاء السفير المصرى فى واشنطن ..
المدن مفتاح مدينته هو :
وتسلم قداسته شهادة تقدير لزيارته ُموقعا ً عليها من
«أعــدك أننى لن أفتح المدينة إال فى حضورك» رئيس المجلس ومسئول الوالية.

وقام محافظون آخرون ومؤسسات كثيرة بإعطائه أيـــــام البابا شنوده الثالث:
الشهادات الشرفيه وش�ه��ادات التقدير والميداليات ,
أصدر عمدة سان فرانسيسكو فى الواليات المتحدة
فقد قامت مؤسسة بروننج بأمريكا باختيار قداسته
لجائزة ع��ام  1978م ألفضل واع��ظ ومعلم مسيحى .األمريكية قرارا ً بإطالق إسم “ أيام البابا شنوده الثالث”
وق��د ك��ان س�ب��ب إع �ط��اء ق��داس�ت��ه ل�ه��ذه ال �ج��ائ��زة أن��ه لم على الفتره من  28 - 24أكتوبر من كل عام  ..وذلك
تخليدا ً لذكرى زيارة قداسته للمدينة عام  1989م .
يحدث أن أحدا ً يعظ حوالى خمسين سنة بصورة
مستمرة أسبوعيا ً أللوف من شعبه القبطى وغيرهم،
وقد أطلقت واليات أخرى كثيره على يوم زيارته لها
هذا غير لقاءاته ط��وال األسبوع فى هذه الفترة  .ا ِسم “ يوم البابا شنوده” مثل جرسى سيتى وكليفالند
 +أه � � � � � ��دت إي� � �ط � ��ال� � �ي � ��ا ل� � �ق � ��داس� � �ت � ��ه م � �ي� ��دال � �ي� ��ة وسانت لويس وداالس وستة مدن أخرى .
حاول أن تصل إلى قلب من تكلمه قبل أن تصل إلى عقله ،وثق إنك إن كسبت القلب كسبت العقل أيضا ً
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معلم املسكونة

حسب شهاده جميع كنائس املسكونة
فى بداية رهبنته ا�شرف على مطبعة دير ال�سريان
العامر �أ�صدر «كتاب قوانني القدي�س با�سيليو�س» وقام
بطباعة «�سل�سلة تاريخ البطاركه» لكامل �صالح نخله.
كما قام بفهر�سة و تبويب كل املخطوطات والكتب العربية والأجنبية فى مكتبة الدير ،وو�ضع فى كروت
التبويب ملخ�صاً لكل كتاب .وهذا جعله يطلع على حمتوى كل كتب مكتبة الدير.
وقام قداسة البابا كيرلس السادس املتنيح بسيامته
أسقفا ً لإلكليريكية و املعاهد الدينية والتربية الكنسية،
و ُعرف بأسقف التعليم .وفى سنه  1965تعني قداسته
كأول رئيس لرابطة املعاهد الالهوتية فى الشرق األوسط.
وفى فترة خلو الكرسى املرقسى بعد نياحة قداسه
البابا كيرلس السادس أوفده القائمقام البطريركى ,فى
سبتمبر  1971ليمثل الكنيسة فى احلوار الالهوتى بني
الكنائس األرثوذكسية الشرقية والكنيسة الكاثوليكية
والذى نظمته مجموعه برو أورينتا وحضره كبار
الالهوتيني فى العالم من أرثوذكس وكاثوليك.وكان
موضوع احلوار هو «تعليم القديس كيرلس حول طبيعه
السيد املسيح» .وفى هذا احلوار قدم قداسته صيغة حول
طبيعة السيد املسيح قبلها جميع الالهوتيني الذين كانوا
مشاركني فى احلوار ،واعتمدوها وأصدروا بيانا ً جماعيا ً
بقبولها ،وعلى أساسها ُبنيت جميع االتفاقيات الالهوتية
بني الكنائس األرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية.بالصيغة
اخلطية التى كتبها قداسته بيده ،ووضعها فى برواز علقته
فى مكان بارز لديها هناك وكان هذا أول اتفاق الهوتى
بني عائلتى الكنائس املذكورة منذ مجمع خلقيدونيه سنة
451م.
وقد كرمت قداسته جامعة بون الكاثوليكية بأملانيا
فى  1990-11-17فى إحتفال رائع مدح فيه البروفيسور
دكتورهاينز جوزيف جهود قداسته فى حل اخلالف
الالهوتي الذى نشأ منذ مجمع خلقيدونيه عام 451م ,وقال
عن الصيغة التى وضعها قداسته ،هذه الصيغة أوجدت
املصاحلة بني وجهتى نظر كل من الكنائس األرثوذكسية
غير اخللقيدونية والكنائس اخللقيدونية الكاثوليكية.

وقد حصل قداسته حتى اآلن على 7درجات
دكتوراه فخرية فى الالهوت من أهم كليات العالم
الالهوتية فى العالم.
ومت تكرمي قداسته فى اجلامعة الالهوتية التابعة
للكنيسة األسقفية فى ناشوتا هاوس بأمريكا ،وعند
استالمه للدكتوراه الفخرية بيد العميد رالف ووكر أشار
الى دور قداسته البارز فى اللقاء الالهوتى الذى نظمته
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مجموعة بروأورينتا ودوره الواضح فى مسألة وحدة
االميان بني جميع الكنائس.

ولذا فقد نال قداسته بجدارة
وعن استحقاق لقب» معلم
المسكونه»!!
مثال من كلمات التكرمي لقداسته:
متنح كلية الالهوت الكاثوليكية بجامعة فريدريش
فلهلم ببون مبنطقه الراين العالم الالهوتى والرئيس
األعلى للكنيسة القبطية األرثوذكسية قداسة البابا شنوده
الثالث بابا االِسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية درجة
الدكتوراه الفخرية .
إن قداسته يدرك مدى مسئولية منصبه الرفيع فيما
يتصل بخدمة حتقيق وحدة الكنائس عن طريق زيارات
قداسته للبطريرك املسكونى دميتريوس األول بطريرك
القسطنطنية()1972ولباباروما()1973وبذلكفتحقداسته
الطريق أمام التغلب على االِنقسام بني الكنائس والذى دام
حوالى ألف و خمسمائة عام ،وجعلها غريبة عن بعضها منذ
مجمع خلقيدونيه عام  451م .الذى فيه انفصلت الكنيسة
القبطية االرثوذكسية عن كنيستى بيزنطة وروما.
وفى هذه األثناء امتدت جهود قداسته من أجل حتقيق
وحدة الكنائس فشملت بطريركيات أخرى كبيرة وكنائس
مثل الكنيسة االجنليكانية و الكنائس اإلجنيلية .ومن الواجب
أن نذكرأن قداسته قد اهتم بأن تصبح الكنيسة القبطية
األرثوذكسية عضوا ً فى مجلس الكنائس العاملى.
بالتأكيد أن إجتماعنا هذا لالِحتفال مبنح قداسته
الدكتوراه الفخرية ليس حدثا ً تاريخيا ً باملعنى املذكور
آنفاً ,ولكنه حدث مسكونى .إنه هكذا ،ألننا يجب أن
نراه فى إطار درجات الدكتوراه الفخرية املسكونية التى
منحتها هذه الكلية فى السنوات املاضية .ا ِن الكلية تشكر
قداستكم الستعدادكم لقبول هذا التكرمي والتقدير
وهى تعتبر هذا شرفا ً لها وأنا اعترف بذلك بكل سرور
بصفتى عميدا ً لها.

ال يصح أن تضحى بعالقتك مع السيد املسيح من أجل أي شئ أو أي شخص أيا ً كان

Á Áف��ي ع ��ام  1972م ،ق��اب��ل قداسته Á Áفي 1990/11/16م ،قابل قداسته
الرئيس معمر القذافى فى ليبيا.
الرئيس األملاني فايتسكر فى أملانيا .
Á Áف ��ي ع� ��ام 1972م ،ق��اب��ل قداسته Á Áف��ى 1994/1/17م ،ق��اب��ل قداسته
الرئيس اللبنانى سليمان فرجنيه فى بيروت .
الرئيس الكينى دانيال آراب موى مرة أخرى
ف��ي ع��ام  1972م ،قابل قداسته الرئيس
فى قصر الرئاسة بكينيا.
السورى حافظ األسد فى دمشق.
Á Áف��ى 1995/4/9م ،ق��اب��ل قداسته
Á Áف��ي 1977/4/18م ،ق��اب��ل قداسته
ال ��رئ� �ي ��س ل �ي �ف �ي��ون ت��رب �ط��رس �ي��ان رئيس
السكرتير العام لألمم املتحده كورت فالدهيم
جمهورية أرمينيا.
فى أمريكا.
Á Áفى 1995 /2/15م ،قابل قداسته
Á Áف��ي 1977/4/20م ،ق��اب��ل قداسته
الرئيس الفرنسي فرانسو ميتران بقصر
الرئيس األمريكي جيمي كارتر فى البيت
األليزيه بباريس.
األبيض بواشنطن.
Á Áف��ي 1978/2/15م ،ق��اب��ل قداسته Á Áف��ي 1995/2/16م ،قابل قداسته
رئ �ي��س ج �م �ه��وري��ة ق �ب��رص ف��اس�ي�ل�ي��و فى
ال��رئ �ي��س ال �س��ودان��ي ج�ع�ف��ر ال �ن �م �ي��رى فى
نيقوسيا.
اخلرطوم.
Á Áفي 1979/2/6م ،قابل قداسته امللكه Á Áف��ى 1995/7/3م ،ق��اب��ل قداسته
ال��رئ�ي��س اللبناني إل �ي��اس ال �ه��راوى بقصر
أليزابيث في قصرها باجنلترا.
الرئاسة فى لبنان.
Á Áف��ي 1979/10/9م ،ق��اب��ل قداسته
الرئيس موى فى كينيا.
Á Áفى يوم 1995/8/21م ،قابل قداسته
الرئيس السابق جلنوب ا ِفريقيا والذي أصبح
Á Áفي 1979/10/16م ،قابل قداسته
نائب الرئيس السيد دى كيرك.
الرئيس موبوتو فى زائير.
Á Áف��ي 1989/9/22م ،ق��اب��ل قداسته Á Áف ��ى ي���وم  1995/8/22م ،قابل
ق��داس�ت��ه ال��رئ�ي��س نيلسون م��ان��دي�لا رئيس
الرئيس األمريكي ج��ورج ب��وش ف��ى البيت
جنوب إفريقيا فى قصره فى بريتوريا.
األبيض .
Á Áف ��ي 1989/12م ،ق��اب��ل قداسته Á Áفى  1995/10/31م ،قابل قداسته
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة
الرئيس األمريكي جيمي كارتر مرة أخرى
اإلمارات فى أبو ظبى.
فى أتالنتا (أمريكا).
الشيطان ُيخدر اإلنسان بحيث ينسى كل شئ ما عدا اخلطية
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قداسته يستحق
وبدون منافس
بدأ مركز المليون لحقوق اإلنسان (جبهة
المليون) حملة لترشيح قداسة البابا شنوده الثالث
لجائزة نوبل للسالم .جاءت الحملة مستندة على
عدة أسباب ذكرها أمين المركز «هاني الجزيري»
في رسالة للحقوقيين والصحفيين والشخصيات
العامة.
فى حديث ممتع فى يوم ،2009 /10/8
مع األستاذ شتيوى عبد الله المحامى ،رئيس
الهيئة القبطية السويدية واألمين العام للشئون
المالية لإلتحاد القبطى األوروبى وعضو الحزب
الديموقراطى المسيحى بالسويد ،سرد سيادته
الخطوات التى اتخذوها لدفع الحملة الدولية
القبطية لمناصرة ترشيح قداسة البابا شنوده
الثالث لجائزة نوبل للسالم هذا العام رغم وجود
قوى صهيونية ُمعارضة من اللوبى اليهودى فى
العالم كله وبخاصة بأمريكا وكندا والغرب  ،نظرا ً
لمواقف قداسته من قضايا فلسطين وتهويد مدينة
القدس  ،ورفض قداسته للذهاب للقدس مع زيارة
السادات التاريخية.
وكانت وجهة نظر قداسته الثاقبة صحيحة
مائة فى المائة وقد تمسك قداسته بقراره ،وكما
إمتنع عن زيارة القدس  ،أصدر قرارا ً لباقى الشعب
القبطى األرثوذكسى بعدم زيارة القدس  ،بل
صرح  :أننا لن ندخل القدس وهى تحت االحتالل
اإلسرائيلى.

وكثيرا ً ما نسمع من رجال اإلعالم والصحافة
المصريون وهم يصفون قداسته بأنه صمام
األمان لمصر كلها  ،ولوال حكمته ومحبته الفائقة
ما استطاع أن ُيجنب هذا البلد مخاطر ومصاعب
كثيرة كان من الممكن أن تؤدى إلى حروب أهلية
ال أحد يعلم مدى خطورتها على جميع المصريين،
وكيف تعامل قداسته بكل حنك ٍة وحكم ٍة فى كل
المواقف الصعبة والمشاكل القاسية التى واجهتنا
كشعب قبطى بمصر باإليمان وقوة الصالة
والهدوء  ،فقد تغلب على كل هذه المصاعب التى
كانت ستحرق األخضر واليابس بمصر.
واجه قداسة البابا المشاكل بالهدوء
والحكم ِة ،وواجه الشر بالمحب ِة والتسامح،
فحاز على حب وإعجاب الجميع  ،ونذكرعلى
المستوى الدولى محبة كل القادة العرب لقداسته
وزيارات الرئيس الراحل ياسر عرفات لقداسته
ومن بعده الرئيس عباس أبو مازن وتقدير
الرئيس بشار األسد لقداسته ومحبته الخالصة
له  ،وتقديرأغلب القادة العرب ،وزيارات األمراء
الخليجيون لمقر قداسته فى الكاتدرائية المرقسية
بالعباسية بالقاهرة ،وأحدثها كان فى هذا الشهر..
وكذلك الداعية اإلسالمى اليمنى والذى أشاد
بقداسته ومواقفه المشرفة وقال  :أنه حقا ً «بابا

العرب».

نعرف أن كل هذه المواقف كانت ستقف فى
كانت مواقف قداسته القوية والصريحة تجاه
التطبيع المصرى اإلسرائيلى فى عهد الرئيس طريق ترشيح قداسته للجائزة ،ولكنا نتعلم من
مبارك أيضا ً  ،مما حاز إعجاب كل المصريين قداسته أن المبدأ هو األهم ونتمسك به مهما
واجهنا من صعوبات ومشاكل.
والعرب.
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اإلنسان العادل صاحب العقل احلر يقول عن احلق أنه حق ولو كان صادرا ً من عدوه ،ويقول عن الباطل أنه
باطل ولو كان صادرا ً من أبيه أو أخيه.

وذكر األستاذ شتيوى بكل إجالل مواقف
اآلباء األساقفة فى تعاونهم فى الحملة ،وكذا
رئيس هيئة أقباط إنجلترا ،ورئيس اإلتحاد
السريانى العالمى ،وعضو الحزب الديموقراطى
المسيحى بالسويد ،وأمين عام اتحاد المنظمات
المسيحية الشرقية بالسويد عن الطائفة
المارونية ،وتدعيم الكاردينال مار نصرالله
صفير (لبنان) ،والكنيسة األرثوذوكسية
بالسويد ،واألستاذ هانى الجزيرى (حملة
المليون) ،وكذلك ال ننسى جهود اإلتحاد القبطى
األوروبى ،والمدير التنفيذى لإلتحاد القبطى
األوروبى ،ومنظمة التجمع القبطى األمريكى،
ومنظمة األقباط األحرار ،واإلتحادات والمنظمات
القبطية الحقوقية بأمريكا وكندا وأستراليا
وأوربا ،ومنهم أقباط إنجلترا والنمسا وألمانيا
وهولندا وفرنسا واليونان ،ومنظمات حقوق
اإلنسان بأمريكا.
إن اسم جائزة نوبل للسالم سيحوز على
الفخر العظيم عندما يقترن باسم قداسة البابا
شنوده الثالث ،وسيكون اسم قداسته التاج
المرصع بالجواهر الثمينة على رأس تاريخ
جائزة نوبل للسالم.

 -3صاحب مقولة “إن مصر ليست وطنا ً
نعيش فيه بل وطنا ً يعيش فينا”..وهى
ليست مجرد شعار يرفعه قداسته ،إنما
هو واقع يعيشه ويعيشه كل من يقتدى
به.
 -4له تأثيره القوي ودوره الحيوي في
التعريف بمبادئ السلم اإلجتماعي،
وضرورة إحالل السالم و التعايش بين
الشعوب.
 -5ألف أكثر من مائة وعشرين كتابا ً تحوى
تعاليم روحية ترشدنا إلى السالم النفسي
والسالم اإلجتماعي و السالم مع اآلخرين
والسالم مع الله ،ومنها أيضا كتب تتكلم
عن السالم مباشرة ولقد ُترجم الكثير
منها الى لغات عديدة.
 -6إهتم بالفقراء فأسس لجنة البر وعممها
في كل مكان لرعاية الفقراء وحل مشاكل
المحتاجين ومساعدة المتقدمين للزواج،
مما يدعم السالم اإلجتماعي.

 -7حصل على جائزة “أعظم واعظ” من
إن قداسة البابا لم يكن ينتظر أو نحن
مؤسسة بورننج األمريكية عام ،1978
أيضا ً أن قداسته سيتزين بجائزة نوبل إنما
والوعظ من شأنه تدعيم الهدوء النفسي
كان قداسته هو الذى سيزينها  ،ويعطيها
الذي يؤدي إلى السالم اإلجتماعي.
معنى وقيم ًة.
 -8حاز على العديد من شهادات الدكتوراه
الفخرية.

حيثيات ترشيح قداسه البابا :
ً
 -1دائما ينادي بالسالم بين أبناء شعبه  -9زار أكثر من  38دولة ينشر فيها تعاليمه
مسلمين ومسيحيين .
التي أساسها السالم.
 -2دائما ً ينشد السالم العالمي من أجل
فلسطين و العراق والسودان ولبنان -10رفض الذهاب للقدس إال مع أخوته
المسلمين ،وبعد أن تعود بلد “السالم”
والبوسنه والهرسك وأفغانستان وكل
(أورشليم ).
بالد العالم .
البعض قد يستريح للخدمة السهلة التي ال تعب فيها وال صعوبة  ،ولكن قوة اخلدمة تظهر في صعوبتها
واحتمال هذه الصعوبة بكل فرح ٍ .
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أول بابا
يستمر ب�ع��د س�ي��ام�ت��ه ف��ي إلقاء
ال� � � ��دروس ب��اإلك �ل �ي��رك �ي��ة وف��ى
إدارتها.
ي� ��ؤس� ��س أك � �ث� ��ر م� ��ن  7ف� ��روع
لإلكليركية ب��داخ��ل ال �ب�لاد وفي
بالد املهجر.
يرأس ويؤسس مجلة أسبوعية،
ويكون عضوا ً بنقابة الصحفيني.
يواظب على إلقاء  3محاضرات
أسبوعيا ً بالقاهرة .واإلسكندريه
بخالف إجتماعاته الشهرية مع
اخلدام و الكهنه واجلمعيات.
منذ  15قرنا ً يزور كرسي روما
وكرسي القسطنطينية.
يؤسس كنائس قبطية أرثوذكسية
في كينيا و زاميبيا وزميبابوي
وجنوب ا ِفريقيا.
يقوم بزيارات إلى بالد إفريقية
لم يزرها أحد الباباوات من قبل
مثل زائير و الكوجنو و غيرها.
يقوم برسامة كهنه أفارقة لرعاية
الكنائس في بالدهم.
يقوم برسامة أساقفة بريطانيني
و ف��رن�س�ي�ين ل��رع��اي��ة رعاياهم
املنضمني إل��ى كنيستنا القبطية
األرثوذكسية.
ُ ي � َك��ون مجمع م �ق��دس للكنيسة
األرثوذكسية في إريتريا.
ي �ق��وم ب��رح�لات رع��وي��ة لزيارة
ك�ن��ائ�س�ن��ا واف �ت �ق��اد األق� �ب ��اط في
أمريكا وأستراليا و أوروبا.
ي� ��ؤس� ��س أدي� � � ��رة ف� ��ي أم��ري��ك��ا
وأستراليا و أملانيا و إيطاليا.
يؤسس فروعا ً للكلية اإلكليريكية
في أمريكا وأستراليا.
ي��ؤس��س أ ٌُس �ق �ف �ي��ات ف��ي أمريكا
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وأس �ت��رال �ي��ا وال �ن �م �س��ا وفرنسا
واِف��ري �ق �ي��ا وأمل��ان �ي��ا وال �ب��رازي��ل
وب��ول�ي�ف�ي��ا وإجن �ل �ت��را والسويد
ويرسم لها أساقفة.
يؤسس معهدا ً للرعاية و معهدا ً
للكتاب املقدس.
ي�ق��وم بتقديس امل �ي��رون املقدس
سبعة مرات.
يصل عدد أعضاء املجمع املقدس
ف ��ي ع��ه��ده ال� ��ى أك��ث��ر م ��ن مائة
ع �ض��واً ،وق ��ام ق��داس�ت��ه بسيامة
أكثر من مائة أسقفا ً بنفسه.
يرسم أساقفة مساعدين ألساقفة
االِبيارشيات.
ُ يعيد طقس رسامة الشماسات،
و ي �ض��ع ط �ق��س خ� ��اص إلق��ام��ة
رئيسات األديرة.
يرسم أسقفا ً عاما للشباب ،هو
ص��اح��ب ال�ن�ي��اف��ه احل �ب��ر اجلليل
األنبا موسى.
ينقل مقر الكرسي املرقسي إلى
دير األنبا رويس ويبنى فيه مقر
بابوي.
يفتح باب مجلة الكنيسة ( مجله
الكرازة) للمرأة ،وأول من أدخل
إم ��رأة ع �ض��وا ً ف��ي امل�ج�ل��س امللي
العام منذ عام  1989وإلى اآلن.
ُ ي�ق�ي��م ح �ف�لات إف �ط��ار رمضانية
ل �ك �ب��ار امل �س �ئ��ول�ين ب��ال��دول��ة منذ
ع ��ام  1986وال� ��ى اآلن باملقر
البابوي ،وتبعته في ذلك معظم
اإليبارشيات مبصر وخارجها .
 يحضر حفالت إفطار رمضانية
تقيمها وزارة األوقاف ،ويشارك
ب �ن �ف �س��ه ف ��ي ج �م �ي��ع امل ��ؤمت ��رات
واألحداث الهامة بالدولة.
ُ ي �ق �ي��م ف ��ي ق�لاي �ت��ه ب��دي��ر األن �ب��ا
من حق الشعب أن يختار راعيه .

بيشوي ب��وادي النطرون نصف
األس�� �ب� ��وع ،و ال �ن �ص��ف اآلخ���ر
يقضيه باملقر البابوي.
أسقف عام يجلس على الكرسي
املرقسي بعد القديس إنيانوس
ال� �ب ��اب ��ا ال� �ث ��ان ��ي ب� �ع ��د ال �ق��دي��س
م��ارم��رق��س ال��رس��ول ،والقديس
م��ارم��رق��س ق ��د رس���م القديس
إن �ي��ان��وس مل�س��اع��دت��ه ف��ي تدبير
أمور الكنيسة أثناء أسفاره.
اُختير لرئاسة مجلس الكنائس
العاملي في فبراير . 1991
اُخ �ت �ي��ر رئ �ي �س �ا ً مل�ج�ل��س كنائس
الشرق األوسط فى عام .1994
أول من يوقع إتفاقيات مشتركة
م� ��ع ال� �ك ��اث ��ول� �ي ��ك وم � ��ع ال � ��روم
األرث� � ��وذك� � ��س وم � ��ع الكنيسة
اإلجن� �ل� �ي� �ك ��ان� �ي ��ة وغ � �ي� ��ره� ��ا من
الكنائس .وصاحب فكره الدعوة
للحوار الالهوتي ،لتعميق روح
احملبه والتسامح و السالم .
ل��ه دور ق��وي وم��ؤث��ر ف��ي حوار
األدي��ان ،مما ُيجسد روح احملبة
وال�ت�س��ام��ح ال�ع��امل��ي ل��دع��م حوار
احلضارات معاجلا ً فكرة الصراع
بني احلضارات ااملختلفة.
إف�ت�ت��ح امل��رك��ز ال�ث�ق��اف��ي القبطي،
وال ��ذي يحتوي على الكثير من
ال�ك�ت��ب ال�ت��ي ُت�ع�ب��ر ع��ن فلسفات
ومذاهب وديانات على اختالفها
ف���ي ك���ل ال� �ع� �ص ��ور مم���ا يعتبر
منارة عاملية لكل باحث وطالب
علم،وأيضا ً يؤكد على السماحة
و قبول اآلخر .
الرب يحفظ لنا حياة قداسته
سنني عديده و أزمنه سامله مديده.
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ال تيأس مهما ً كانت حروب الشيطان قوية  ،قل لنفسك كل هذه مجرد حروب ،وأنا سأثبت في الرب يسوع
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إن

خفة الظل التي ميتلكها قداسة البابا ال تسب
عليه ولكنها تٌسب له ،فهي من أهم األدوات التي
ميتلكها قداسته والتي متنحه قدرا ً عاليا ً من الشعبية
وحب الناس الذي لم يتمتع به غيره من رجال الدين ،
فمن أهم األشياء التي تدعم خفة ظل قداسته و متيزه
هى سرعه بديهته ،وإليُكم بعض املواقف:
1-1فى زيارة الرئيس األمريكي ريجني إلى مصر
وكان ميشي مع الرئيس السادات في املوكب املصري
األمريكي  ،وعندما رأى صف طويل من املواطنني سأل
ريجني السادات عن هذا الصف فقال السادات له :انه
واجب عزاء ،فنزل ريجني إلى الشارع ليسأل فذهب
الى أحد الواقفني في الصف ،وسأله قائال :عزيت؟
ففهم الرجل أن اخلواجه يسأله عن الزيت (الذى يؤكل)
فرد قائالً :ال ...على السمنه !!
2-2في أحد إجتماعاته أرسل له أحد احلاضريني
ورقة يقول له فيها  :يا سيدنا أنا صعيدي وبلديات
قداستك وجاي مصر علشان أسأل سؤال ،إحنا
يوم القيامة هنقوم صعايده زى ماحنا والال إيه ؟!
فرد قداسته قائالً :يوم القيامة هتقوم صعيدى ،بس
ُمعدل.
3-3في أحد عظاته قال قداسته :أثناء األكل واحده
بتعزم بقلب جامد وتقول للضيف :كل من اللحمه
..قال لها أكلت  ..ترد عليه وتقول له :كل تاني ،يقول
لها :صدقيني أكلت حتتني ،تسرع بالقول :ال أكلت
ثالثه بس كل تانى ..

5-5ذات مرة اشتكت سيدة إبنها لقداسته وقالت
له :الواد مكفر سيآتي يا سيدنا أعمل إيه؟ فقال لها
قداسته :طيب انت ليه يكون عندك سيئآت علشان
الواد يكفرها؟!
6-6في لقاء مع الرئيس مبارك جلس فضيلة اإلمام
األكبر وفداسة البابا وبينهما منضده عليها موبايل
،وكان قداسة البابا يرد على املكاملات ،فسأله فضيلة
الشيخ :ياقداسة البابا أليست لي مكاملة؟ فقال قداسته
:ياسيدي التليفون بيضرب جرس..ملا يؤذن رد انت .
7-7في زيارته األولى لإلسكندرية بعد عودته
من رحلة عالجه بأمريكا ،التي دامت ملدة أربعة أشهر
هتف أحد الشباب لقداسته قائالً  :فني البابا فينه عايز
أبوسه في عينيه ،رد قداسته قائالً  :مش االِسكندرانيه
اللي يقولوا الكالم ده ،سيبوه للصعايدة ،وبعدين لو
البابا البس نضاره هاتبوسه إزاي؟!
قداسه البابا رجل يجمع الكثير من الصفات
اجلميلة التي جتعل أي شخص يحبه :
•حكمته فى قيادته للكنيسة .
•لباقته وفصاحته في اللغة العربية واإلجنليزية.
•وطنيته وحبه ملصر.
•خفة دمه وبشاشته.
•قدرته بل وبراعته في الكتابة و الوعظ ،فكل كتبه
حتببك في الله ،وهو ما جعله يحصل على لقب
“أحسن واعظ».
•جرأته وشجاعته ،حتى عندما ينقد فنقده يكون
موضوعيا ً وبناءاً.

فيا ِحدياللقاءاتسألتشابهقداستهعنشخ 
ص
4-4سأله شاب في أحد املرات :ليه ربنا خلق
احليوان قبل اإلنسان؟ أجاب قداسته ربنا خلق تعرفت عليه في املصيف، واتصل بها وخرجت مرة
احليوان قبل اإلنسان علشان احليوان يخدم اإلنسان .معهفهلإعجابهابهصادق ؟!

بعدأنوبخهاقداستهعليطريقتهافيالتعام ل
ويضيف قداسته :مش معنى كده أن الستات
تقول أن الرجل إتخلق قبل الست علشان يخدمها .مع الشاب، وليه أعطته رقم تليفونها ،سألها:إنت
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نحن ال نحارب شخصا ً ولكننا نحارب فكرا ً  ...الفكر ُيرد عليه بالفكر .

كذلكبكاءالسيداملسيحمنأجللعازر(يو )11:35.
مقلتليش خرجتوا مع بعض تتكلموا في إيه!
أماعنمسبباتالدموعكماذكر أيضا ً،فهيالتجارب
بتتكلموا في إن الشيروبيم أعظم أم السيرافيم؟
إعقلي.
والضيقات واآلالم والكوارث وبخاصة لو شعر
وضحكات قداسته كثيرة فال تكا د متر اإلنسانبالتخليأوإنهاعقوبةبسببخطاياه..
محاضرةأومناسبةإالويكونهناكاجلديدالذي
وهنا يدخل في البكاء عامل روحي سببه شعور
يضيفه قداسته من فكاهات ومرح أبوي في الرد اإلنسان أن النعمة قد فارقته,أو أن الله بدأ يسلمه
علي تساؤالت الناس ،ولكنها ضحكات حتمل في إلي أيدي أعدائه..فيحزن لذلك ويبكي..فأحيانا يبكي
ال ًونصيحةأبوية.
طياتهاتأم ً
توبة وندما ً ،وأحيان ا ً يبكي في عتاب مع الله..ولعل
:

ه

قداست
ل

يقو
ع

الدمو
وعن
هذا ما فعله داود في جتاربه وضيقاته,حينما قال في
 الدموعأعمقمنكلتأمالتنا،فيهااحلب,والتأثر، املزمور“ :ملاذا يارب تقف بعيدا ًملاذا تختفي في أزمنه
ورِقة القلب وحساسيته ،واحلنو,ورمبا احلزن ,الضيق” (مز.)10:1
أيضاً...وطوبالسيداملسيحالبكاء،فقال:
كذلك من مسببات البكاء ،الشعور بالعجز، إذ
“طوباكمأيهاالباكوناآلن,ألنكمستضحكون”
يقول قداسته: الذي يشعر بقوته وقدرته وسيطرته
)لو)6:21 .علي املواقف رمبا من الصعب أن يبكي وهو في هذا
				
الشعور..لكنيبكيالذييشعرفيأعماقهبأنهعاجز ,
أماعنأنواعالدموع،كماذكرقداسته:
أوغيرقادرعليالتصرفالسليم,أوحائرأمامإشكال،
دموعاملشاركة وهيدموعألجلاآلخرين.
حينئذيبكي إذليسأمامهسويالبكاء،وقديصليفي
أومعاآلخرين” بكاءمعالباكني” (رو .)12:15بكائهطالب ا ًحالًومعونةمنالقادرعليكلشيء.

وبـكــــاء
فــرحــ ًا مــع الـفـرحـيـن
ً
مــع الـبـاكـيـــن
بكيقداستهفأبكيالجميع ،هكذاضحكفأضحكالجميع،إذ ُيعرفعنقداستهسرعةالبديهة مصحوب ة
سئلعنالصفةالمشترك ِةبينالخادمنظيرجيدوالراهبأنطونيوسالسرياني
بخفةالظلحتيأنهعندما ُ
واألسقفثمالبطريركالبابا شنوده قال( :دونتردد)« :روحالمرح».
وكذلك في إحدي إحتفاالت الكنيسة األرثوذكسية بعيد جلوسه قال:« فيه حاجتين مقدرش أقاومهم
األطفالوالضحك.»..
أماعنخفةظلهوسرعةبديهتهوإجادتهإستخدامالكلمات،فاألمثلةعليذلك
كثيرة  ،حتي أن قداسته قال أيضا ً  :»الناس إفتكروا إني لما هابقي بطريرك
هابطلضحك.. مقدرتش».
والباباالُيلقيالنكاتبالطريقةالمعتادةإذيقومباستخدامهافيالردعل 
ي
األسئله التي  ُتطرح عليه في اإلجتماعات فتخرج النكتة حسب السؤال ورد
الفعلعندالرد.
اخلادم الروحي له باستمرار شعور باال ِنسحاق وعدم االستحقاق .
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باقة من عبارات قداسة البابا
الذهبية

عجيب أن املتدينني يخجلون
+
ٌ
م��ن ت��دي��ن��ه��م بينما اخل��اط��ئ��ون
تكون لهم اجل��رأة واجل��س��ارة في
أخطائهم،وفى انتقادهم لألعمال
الروحية .
 +إجلأ إلى الصالة ،ألنك بدونها لن
تخلص .
 +اخلادم الروحي ينبغي أن تكون
كلمته هي كلمة الرب ،ولكي يأخذ
هذه الكلمة من الرب يلزمه أن تكون
حياته ثابتة في الرب .
 +إن دخلت بيتا ً فلتدخل كلمة الرب
معك .
 +ليس جناح اخلدمة في كثرة
ع��دد املخدومني ،وإمن��ا في الذين
غيرت اخلدمة حياتهم وأوصلتهم
إلى الرب يسوع.
 +ا ِهتم بالروح وبالنمو الداخلي
وبالفضائل املخفاة غير الظاهرة .
 +الكنيسة األول��ى متيزت بالفكر
الواحد ألنها كانت كنيسة متضعة

تخضع لفكر قادتها .
 +بعض الناس يظنون أن املبادئ
املسيحية مثاليات من يستطيع
تنفيذها ؟ !! أما اخل��ادم الروحي
فيقدم املثاليات منفذة عمليا ً في
حياته .
 +ا ِحترم رأى من تكلمه مهما كنت
ضده .
 +م��ن مشكالت اخل��دم��ة  ،تقدمي
املفاهيم الشخصية وليس تعاليم
الكنيسة .
 +اخلدمة هي املدرس األول قبل أن
تكون ال��درس  ,وهى حياه تنتقل
من شخص إلى آخر أو إلى آخرين.
 +الذي يحب ذاته هو الذي يسير
بها في الطريق الضيق من أجل
الرب ،ويُحَ ملها الصليب كل يوم.
 +اإلنسان البار يشتهى املوت مثل
ما يشتهى احلياة.
 +التكريس ه��و من��و احل��ب حتى

يصبح القلب كله ل��ل��رب اإلل���ه ,
وال��وق��ت كله للرب ف��ي مناجاته
وخدمته.
 +كانت كلمة القديس بطرس يوم
اخل��م��س�ين حت��م��ل ق���وة ً ,وحتمل
روح���اً ,وحتمل أي��ض�ا ً لسامعيها
قدرة على التنفيذ.
 +لكي حتتفظ بتواضعك ا ِحتفظ
باستمرار بتلمذتك  ,وإن شعرت
أنك صرت معلما ً وأصبحت فوق
التلمذة ،اع��رف جيدا ً أن��ك بدأت
تسقط في الكبرياء .
 +ينبغي أن تعالج األسباب قبل
النتائج .
 +الثراء الذي ليس فيه خير فإنه
بالضرورة فيه الشر.
 +إنا جعلت لنفسي مبدأ أعيش به،
وهو أن أجعل املشاكل خارج نفسي
وليس داخل نفسي .
 +ك��ل جليات ل��ه داود ينتظره،
وينتصر عليه باسم رب اجلنود .

تسايل مسيحية
أفقيـــا
.3مطلع ترنيمة همسة حب لقداسة البابا «معكوسة».
.2طبيعة الله-أب.
.1البابا شنودة في الرهبنة-للتوجع.
.5اول كتاب مطبوع ينشر لقداسة البابا شنودة الثالث.
.4نصف صدفة  -نصف وباء-ينهب.
 .7قصيدة تفوه بها قداسة البابا شنودة الثالث في وفاة املتنيح حبيب
		
.6ألجلي-تكلم-انسانة قدمت توبة من القلب.
جرجس.8 .كاهن يعيش معه صموئيل النبي وهو
.9االله -للتوجع.
صغير-املضيء «مبعثرة».
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«.10مصر ليست وطنا نعيش فيه بل وطن ( »...من
1
اقوال قداسة البابا شنودة الثالث) .11 .قصيدة خالدة
عن الكنيسة لقداسة البابا شنودة الثالث «معكوسة»
2

رأسيـــا ً

3

 .1وظيفة البابا شنودة الثالث قبل البطريركية.
.2توجعها «معكوسة»-نصف يرعى.
.3للتفقيط «معكوسة»  -الهواء.
.4جتدها في يدوخ -شهرتي -نصف شجرة.
.5القدماء”معكوسة” -نصف لفائفه «معكوسة»
.6يالحق-الذي له السلطة «مبعثرة».
.7قادم -حيوان بري داجن.
.8اجلفاف «معكوسة»  -ارفض «معكوسة».
.9دير ينتمي اليه قداسة البابا شنودة الثالث.
.10ميزان« ...برية شهيت»  -الحظ.
.11دك – قصيدة لقداسة البابا شنودة الثالث
«معكوسة»
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ا ِلق نفسك أمام الرب وصارع معه ،وقل له :لست أريد فقط أن تغفر لي خطيتي ،وإمنا أن تنزع من قلبي كل
محبة للخطية على اإلطالق

