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 سيدنا أب اآلباء قداسة البابا تواضروس الثاين

 أطلب بركة الرب منكم 

صدر من قداستكم خبصوص مراكز التعليم واملطبوعاا،  اااء   البيان الذي  
حرارة االهتاما، الا  مار    وأنا أقصد   ةمثل كأس ماء منعش يف صيف شديد احلرار

حياة وخدماة وشاها ة   فتطال   من آٍن آلخروال تزال تتأاج عامًا  40عليها قرابة 
 أشخاص بعضهم رقد يف الرب.

مواع لقلب اهلل نفسه  ملٌف ملف التاريخ املعاصر  فهو  فتحعيد ال أريد أن أ 
الذي  أن تعبري "خمالف للتعليم"  ولكنين أكتفي هنا بأن أسجِّل ما نؤمن به مجيعًا  وهو

هو تعبري سياسي من خملفا، حقبة تسال  االااا     يتم توايهه إىل أشخاٍص بعينهم 
 عريب على احلياة السياسية يف مصر  وال ينتمي إىل الالهو، األرثوذكسي.االشتراكي ال

ا  مزاج ناشر االهتا والتعليم املخالف طبقًا هلذا التعبري هو التعليم الذي حيد ه 
 .؛ ألنه ال حيد  ما أمساه "خمالفة" على عناصر الشرح الالهويت األرثوذكساي ومروِّاه

على التحديد العقيدي أواًل  وقائم على ثابت عندنا  هو الالتعليم الوغينٌّ عن البيان أن 
صلواتنا وقرارا، اجملامع املسكونية أو املكانية ال  تقبلاها  على كتابا، اآلباء ثانيًا  و

 نا القبطية.كنيست

اخلالف على موضوع اخلطية األصلية  هو خالٌف تارخيٌي حبت  مل ُيدَرس إن  
عندنا بكفاية. والثابت تارخييًا أن الشرق األرثوذكسي اختلف مع الغارب الالتايين   

 خبصوص هذا املوضوع منذ القرن اخلامس وما بعده.
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يٌّ أيضًا نشاأ  واجلدل حول صحة تعبري "االستحالة اجلوهرية" هو ادٌل تارخي 
منذ أن اعتمد جممع ترنت يف القرن السا س هذا التعبري بعد عدة قارارا، ساابقة يف   

غائب متامًا من مفار ا،  عدة جمامع غربية. أما ما هو ثابت عندنا  فهو أن هذا التعبري 
 كل الليتورايا، األرثوذكسية.

ن وهو أن َما أكتب هذا لكي ألفت النظر إىل ما هو أساسي يف املوضوع  أال  
مل يدرس التاريخ وال الالهو،  بل اكتفى مبا هو عائم على سطح الثقافاة القبطياة    

َمان  بذاته هو أصبح هو َمن حيد  ما إذا كان هذا التعليم خمالف أ  أنه ليس كذلك. و
أال قداستكم أناتم   هلا يشعل مواقع معينة على شبكة التواصل االاتماعي  ال هدف 

 واروراءه  لكي يا من   وإمنا هي الستار الذي يتخفون قضيتهمفقضية التعليم ليست 
بعد رقا  األنبا   أن يفوزوا مبركٍز فقدوه إىل األبدمن خالله الكنيسة إىل انقسا  يتوقون 

شنو ة الثالث ني ح اهلل نفسه يف أورشليم السمائية  والذي أطلب له الرمحة كل ياو    
 بطش باملؤمنني.  فما كان منه إال أن يف غفلٍةالكهنو، من اختلس فقد ترك لنا 

ه بيان قداستكم مناذ  أن طلبت احلوار الذي أشار إلي  وال أزال  لقد سبق يل
  وأظن أن قداستكم على علم مبا احلوار مع امليكروفونا،هم فض لوا   ولكنأربعني عامًا

 .حدث

ذين األخوة الا ال بلي القمص مىت املسكني  وومن َق  مل حيدث أن ُسئلت أنا
 ُيشَتمون كل يو  يف أي موضوع خاص بالتعليم.

لقد رفض األنبا شنو ة الثالث املوااهة بيين وبني األنبا بيشوي أما  آباء اجملمع 
 كم تعلمون سبب الرفض.املقدس  ولعل

إن هجو  األنبا بيشوي على "تأله اإلنسان"  ووصفه تعليم اآلباء بأنه كارثاة  
ميس الكنائس األرثوذكسية ال  قبلت جممع إمنا كربى  وقبل ذلك بأنه هرطقة بيزنطية  

 ومل يعد بعد موضوعًا قبطيًا فق . 451خلقيدونية 
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الكل   عند إن نداء قداستكم هو نداء احملبة والصدق واألمانة  لعله يد صدى
حىت يغلق باب االهتاما، متامًا  ويصدر صفٌح عا  عن الكل بتوقياع اآلبااءا األنباا    

ون ساند مان ي األنبا بنيامني؛ ألن هؤالء هم  –األنبا أرميا  –األنبا موسى  –بيشوي 
 األنبا بيشوي فيما يفعل  وهو أمر ال خيفى على قداستكم.

القدوس  القا ر وحده أن يفتح القلوب حنن نضع نداء قداستكم أما  الثالوث 
 على فيضان احملبة اإلهلية.

 أراو أن تذكرين يف صلواتكم أما  عرش النعمة.

 ابنكم     

 اورج حبيب بباوي       


