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وداعا ً أبينا وسيدنا ومعلمنا وراعينا قداسة البابا شنودة الثالث

 14نوفمبر 1971

الى اللقاء ..في السماء

الحديث عن مثلث الرحمات ابينا الحبيب قداسة البابا شنودة الثالث حديث طويل
وشيق وممتع وليس له نھاية .فمثلما قال االب القمص انطونيوس ثابت في كلمته
يوم العزاء بكنيسة مار مرقس ”كيف للواحد ان يتحدث عن انسيكلوبيديا في
دقائق معدودة؟“  ،ھذا الكالم حقيقي مائة بالمائة ،فكيف لموسوعة علمية
وروحية ان نلخصھا في عدة صفحات او كلمات.
ان قداسة البابا شنودة نادراً ما يجود الزمان بمثله ،فھو شخصية تتوافر فيھا
صفات عديدة ويتحلى بفضائل روحية كثيرة وشخصيته القوية كانت تجبر
الجميع على احترامه حتى اولئك الذين لم يكونوا يحبونه كانوا يحترمونه فھو
شخصية جديرة باالحترام على كافة المستويات ومن كافة اطياف المجتمع.
كان قداسته يتمتع بذكاء خارق ،وحضور متناھي ،لدرجة انه كان يحتار امامه
كل من يسعده الحظ من االعالميين الجراء حوار تلفزيوني او صحفي معه
للنشر ،فھو الصحفي المتمرس الفاھم الساليب اللف والدوران التي يتبعھا
المحاورون للحصول على المعلومة ،او محاولة وضعه في مواقف حرجة
لتوريطه ،لكنه كان يتروى في االجابة وينتظر بضع ثوان ليفھم مغزى السؤال
وما يدور في ذھن المحاور ،لذلك لم يستطع احد منھم على االطالق ان يوقعه
في شرك اسئلتھم االعالمية التي كثيراً ما تكون مطعمة بالغام ومتفجرات أمنية.
اذكر مرة سأله احدھم في لقاء تلفزيوني عن ازدياد متاعب االقباط بعد ثورة
يناير ،واراد المحاور بخبث ان يورط قداسته في ان يستخرج منه ما يوحي بأن
النظام السابق كان افضل لالقباط من الوضع الحالي ،فوجه كالمه لقداسته قائال
” كانت المعاناة اخف وطأة في عھد النظام السابق؟“ ،لكن قداسته بفراسته
وحضوره السريع قلب الصينية على رأس المحاور في اجابة سريعة وخاطفة
ضحك لھا المتواجدون حيث قال له ”يعني انت بتمدح في النظام السابق“،
وبذلك تفادى الشرك على طريقة ”اتغدى به قبل ان يتعشى بك“.
وفي مرة اخرى سأله احدھم سؤال خبيث قائال :ھل الغير مسيحي كافر؟ فكان
رده الرائع والعميق ھو ”ان ﷲ قد سمح بالتعدد واإلختالف لذا ال يمكن لإلنسان
المؤمن أن يعترض أو يعارض مشيئة ﷲ“ .
كان نبعا ً يتدفق منه الحب للجميع من خالل عظاته وكلماته التي تعبر عن رسالة
حب وسالم كان ينتظرھا الكثيرون من اخوتنا المسلمين قبل المسيحيين ،ليس
في مصر وحدھا بل في كل انحاء العالم ،خاصة عظات ليالي االعياد )الميالد
والقيامة( التي كان يقف فيھا على الكرسي المرقسي ممسكا ً بالصليب وعصا
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الرعاية ليلقي كلمته التي ال تتجاوز في مجملھا ما بين  10الى  15دقيقة ،لكن
اسلوبه الشيق في االلقاء كان يجعل المستمع يكاد يحفظ كل كلمة يقولھا قداسته.
كانت رسالته رسالة الحب والسالم دون بث لكراھية أو خصام ،كما انه كان
متمسكا بتقاليد وتعاليم كنيسته االرثوذكسية العريقة ،ولم يحد عنھا قيد انملة،
رغم اختالف البعض معه ،لكنه بحكمته المعھودة ،ومحبته وقلبه الكبير،
ومشاعره الفياضة إستطاع تجاوز كل خالف حتي مع معارضيه ممن إنشقوا
لزعزعة كيان أرثوذكسية الكنيسة في بعض من األمور ،واالمثلة على ذلك
كثيرة وعديدة ،ال مجال ھنا لذكرھا.
قداسة البابا شنودة الثالث كان قويا ً في شخصيته وروحانيته واداراته ،فلم تؤثر
عليه او يتأثر بأي اغراءات ،كما لم يخشى أي تھديدات على اإلطالق مھما
كانت ومھما كان شأن المھددون ،لعل ابرزھا موقفه من مطالبة المطلقين
بالسماح لھم بالزواج ،فوقف بكل قوة ضد كل ما يخالف تعاليم الكتاب المقدس
بأنه ال طالق اال لعلة الزنى ،ومن يتزوج بمطلقة يزني .فما لم يكن سبب الطالق
الزنى ،ال يجوز التصريح بالزواج للطرف المخطيء.
كما أنه كان في نفس الوقت رجل سالم وعلم وتنوير ،ففي زمن حبريته قامت
نھضة كنسية علي مستوي العالم  ،ورغم كل المشاق والمتاعب التي مرت بھا
الكنيسة ويمر بھا االقباط في مصر حاليا علي كل األصعدة من سياسة وتعليم
وأسلمة مناھج وتمييز ديني إال انه كان يبذل اقصى جھده لتجنب الكنيسة في
الداخل والخارج االنزالق في النداءات العنصرية او االضرار بمصالح
وإستقرار مصر او بذر الشقاق والكراھية كما يحدث من بعض المتأسلمين.
قال عنه البعض ،وقولھم حق  ،ان قداسته كان شخصية كاريزماتية غير عادية.
فھو ضابط الجيش المتحمس ،والروحاني المتأمل ،والشاعر المنمق ،والوطني
الغيور ،والكاتب سلس العبارة ،والراھب المتوحد ،واالجتماعي المرح،
والالھوتي المتعمق ،والواعظ المتبسط ،والحكيم الھاديء ،وسريع البديھة غير
المتسرع في األحكام ،والقائد الحازم ،والمحاور طويل البال ،وصاحب القرار
البات .كان متوقد الذھن قوي الحجة عف اللسان حليم الطبع .كان وديعا رقيقا
مع الضعفاء  ،وصلبا عنيدا أمام األقوياء المتغطرسين.
حمل كل مشاكلنا وتحمل الكثير من اجلنا  ،وما لم يستطع حله وھو على
االرض ،الشك انه سيجد له حالً وھو في السماء .نياحا ً لروحك الطاھرة..
صلي واذكرنا امام  ,ليقيم لنا راعيا صالحا يرعانا باالمانة والعدل.
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اضحك مع الناس وال تضحك عليھم

قال قداسة البابا شنودة في احدى جلساته الخاصة
مع بعض افراد الشعب انه عندما دخل الدير
تخلى عن اشياء كثيرة في حياته لكنه لم يتخلى
عن الضحك .وقال ايضا "اضحك مع الناس
لكن ال تضحك على الناس".
وكتب الدكتور وسيم السيسي في احد الصحف
المصرية عن روح المرح التي كان يتمتع بھا
قداسة مثلث الرحمات البابا شنودة فقال:
”الشيء الوحيد الذى يتميز به اإلنسان عن باقى
الكائنات الحية ھو الضحك! وليس النطق..
فالببغاء ينطق ،وطائر الـ  Minaكلماته
كاإلنسان ،كذلك العقل ..أى الربط بين األشياء
ومنھا رباط الرأس ،أو العقال ،فالشمبانزى
تعقل ..والغربان تعقل ..لكن روح المرح
والضحك ھى ما تميز اإلنسان حقا ً! وقد أجمع
العلماء على أن روح المرح ھذه تدل على صفاء
النفس ،ونقاء الفكر ،ووضوح الرؤية ،والقدرة
على اتخاذ القرار“.
واشار الدكتور وسيم الى بعض القفشات
الضاحكة لقداسة البابا  ،ومنھا ان قداسته حين
قابل الدكتور صوفى أبوطالب )رئيس مجلس
الشعب في عھد السادات( ،قال له :أنت صوفى
وأنا راھب!
وحين قال له أحد رؤساء الوزراء :أراضى
الوقف سترجع لكم يا قداسة البابا ،كان الرد:
المھم أال تبنوا عليھا مستوطنات ،وتصھينوا
عليھا!
شكا أحدھم للبابا أن زوجته دائما ً تنكت عليه!
فكان الرد :أحسن ما تنكد عليك!
سألوه يوما ً فى نادى الليونز إذا كان يفضل أن
تكون كلمته قبل األكل أو بعده ،كان الرد :المھم
أال يقول الناس ..نحن ال نأكل من كالم البابا!
في مرة وقع قلم البابا من يده ،فالتقطه القمص
بولس باسيلى ،وأراد االحتفاظ به ..فقال له البابا:
ھات القلم ھات ..تروح تكتب مقاالت ،وتقول:
بقلم قداسة البابا!
وفى يوم سأله رجل :يا سيدنا أنا فى السبعين،
وعاوز أتجوز واحدة ..تفتكر يكون سنھا كام؟
قال البابا :على األقل تكون أم أربعة وأربعين!
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التواضع في حياة قداسة البابا شنودة
كان مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة يتمثل بالسيد المسيح له المجد الذي
كان يعمل ويعلم ،فلم يكن قداسته يتكلم عن شيء اال بعد ان يختبره ويجربه
ويمارسه بنفسه .ومن الفضائل الكثيرة التي تحلى بھا فضيلة التواضع
واالتضاع ،فنجده ذات مرة يقول” :اإلنسان المتضع يشعر أنه ال يستحق
شيئا ً ...لذلك فھو يشكر اللﱠـه على كل شيء مھما كان قليالً ،ويفرح به،
شاعراً فى عمق أعماقه أنه ال يستحقه … أما المتكبر ،فإنه على عكس ذلك،
يظن فى نفسه أنه يستحق أشياء كثيرة أكثر مما عنده فيتذمر على ما ھو فيه.
وعن اشتھاء المتكآت االولى ومحبة الرياسات كان يذكر قول القديس
اورسيوس احد خلفاء القديس باخوميوس الكبير الذي قال” :ان الرئاسة
مضرة لالشخاص الذين لم ينضجوا بعد وضرب مثال لذلك فقال :اذا احضرت لبنة لم تحترق بعد بالنارر والقيتھا
في الماء فانھا تذوب اما اذا احترقت بالنار فان القيتھا في الماء فانھا تبقى وتشتد .كذلك الشخص الذي يصل الى
الرئاسة قبل ان ينضج وقبلما يمحص بالنار اي باختبارات الحياة وقبلما تزول منه محبة المجد الباطل فانه
معرض للھالك .كذلك مساكين ھم الناس الذين سيخضعون لرئيس محب للمجد الباطل فانه يضيع نفسه ويضيع
الناس معه بسبب المجد الذي يطلبه منھم.
كثيرون انتقدوا قداسته في حياته بسبب مالبسه المزركشة في قداسات االعياد ومقابالته الرسمية ،ومنھم االخ
المرنم فايز الذي قال على قناة الحياة في برنامج ”الدليل“ ما يلي:
"انا ھاقول حاجة حصلت معي انا شخصياً ،في وقت من االوقات كنت باستغرب من اللبس اللي بيلبسه سيدنا
البابا في التقديس وفي االعياد ،وكان داخلي عالمات استفھام وفكر غير مضبوط ،وناقص الى حد كبير ،وكنت
احمل داخلي شكوى على ھذا المنظر بصورة دائمة الكثر من ثالث او اربع سنوات ،وبعدين في مرة ،شفت
رؤية وليست مجرد حلم ألني كنت مستيقظ وكنت اصلي ،وشفت سيدنا البابا قاعد في غرفة بسيطة جداً مثل
غرف الفالحين وقاعد على االرض على التراب ،على سجادة قديمة وصغيرة ،وقاعد البس لبس فالحي
والحيطان مبيضة بالجير ،والباب خشب زي ابواب المنازل الريفية القديمة ،فانا وقفت على الباب ومستعجب
وھو البس جلبية بسيطة جدا ،وقاعد بوجھه البشوش وضحكته الھادئة المبتسمة ،وبعدين انا خجالن ان ادخل
فطلب مني ان ادخل واقعد ،فقلت له ال انا مشغول انا ماكنتش فاھم انك كدة ،فضحك وقال لي ال@ل@ي ب@را ده ق@دام
الناس ،لكن ده اللي قدام ربنا .ومن ساعتھا تغيرت فكرتي عن حاجات كتيرة في شخصيته وبدأت التفت للعظات
بتاعته بصورة جديدة ،والكالم ده حصل من  16او  17سنة .والموقف ده عمل عندي نقلة ليس مع سيدنا البابا
فقط بل مع اشخاص كثيرون اخرين انا بطلت ابص للظاھر واقيم الظاھر .ﷲ عنده ابعاد في الشخصية الروحية
احنا ال نعرفھا خالص“.

تعزيات

تذكارات

انتقلت من عالمنا الفاني المتنيحة

ذكرى االربعين للمتنيح

ايلين عريان نخلة
والدة الدكتور كمال شحاتة زوج السيدة فاتن ،وجدة
مونيكا وجوزيف .نياحا لروحھا الطاھرة وعزاء
Mob: 07766710403
لالسرة.
انتقلت من عالمنا الفاني المتنيحة

تھاني حليم
والدة مجدي رفلة زوج السيدة رندة ،ورأفت رفلة
زوج السيدة ايناس ،وجدة مونيكا وكيرلس بكنيسة
مار مرقس بلندن .نياحا لروحھا وعزاء لالسرة.
Mob: 07838483065

تعزية
نقدم التعزية في انتقال مثلث الرحمات قداسة البابا
شنودة الثالث القربائه بالجسد االستاذ رزق ث@اب@ت
وزوجته سوزان واوالده عماد وريمون ،واالس@ت@اذ
ع@@ادل ب@@ول@@س وزوج@@ت@@ه واوالده س@@ارة وس@@ان@@دي
بكنيسة مار مرقس بلندن.

عدلي جورج
زوج السيدة سعاد ووالد عاطف وسلوى وسھير
وجودت وسامية وايفا وايفون وجورج ،تقيم االسرة
القداس االلھي يوم  4ابريل بكنيسة مار مرقس
بلندن .نياحا لروحه وعزاء لالسرة.
Tel: 020 72216897

اذكر يارب مرضى شعبك
أجرى الشماس منير صادق زوج السيدة أمال
من كنيسة السيدة العذراء واالنبا شنودة بكرويدون
عملية جراحية صلواتنا وتمنياتنا له بالشفاء.
Tel: 020 85588992

طعام الفقير للعيد
نعود فنذكركم باقتراب ع@ي@د ال@ق@ي@ام@ة ،ف@ال ت@ن@س@وا
اخوة الرب الفقراء وال@م@س@اك@ي@ن الدخ@ال ال@ب@ھ@ج@ة
على قلوبھم من خالل عطاياك@م  .اتص@ل@وا ب@ن@ا ف@ي
”الرسالة االخبارية“ ولكم جزيل الشكر.
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