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الـصادر   ٢١/٢٢كاتب املقال الوارد يف الصفحة السادسة مبجلة الكرازة يف عددها           يعرف    
أنه غري   "قصة ماكس ميشيل  "حتت عنوان   أن ما خيصين فيما ورد       ٢٣/٦/٢٠٠٦ اجلمعة   بالقاهرة يف 

  .صحيح على اإلطالق
، أي  يقف ضـد روح احلـق     أنه كاذب من الدرجة األوىل، وإنه       ويعرف كاتب هذا املقال     

 شرائط الكاسيت   تروأن ز سبق  وما ورد ذا املقال من كذب ليس غريباً علينا؛ ألنه           . الروح القدس 
    ج منها شريطاً ال يزال يبـاع مبركـز الـصوتيات    اخلاصة مبحاضرات الكلية اإلكلرييكية بطنطا، ودب

د هلم أن يدركوا أن الـرد        ال ب  ،لعقولوال شك أنه حىت ضعاف ا     .  باألنبا رويس بالقاهرة   تواملرئيا
هو رد بصوت احملاضر كاتب هذه      على الشيخ الشعراوي يف حماضرة خاصة بطلبة الكلية اإلكلرييكية          

ضمن طلبة   ببساطة مل يكن حاضراً    يسمع أحد صوته؛ ألنه      ، وليس الشيخ الشعراوي الذي مل     السطور
 من سياقها   اقتطاعهادبلجتها و مت  فقد  ،  الكلماتا  ، أم وبالطبع، الصوت هو صويت   . الكلية اإلكلرييكية 

 يف حماولة   )وهو ذات أسلوب الشيطان يف اإلصحاح الثالث من سفر التكوين         (ووضعها يف سياق آخر     
  .لإليهام بأن هذه الكلمات هي كلمايت

  ؟" طالباً يف كليتنا اإلكلرييكية"كنت  -فقط  -ملاذا توقف كاتب املقال عند أنين 
  املسائي بالقاهرة؟ القسم - أنين كنت وكيالً للكلية اإلكلرييكية كاتب املقاليذكر ملاذا مل   
 أنين كنت أستاذاً لالهوت املقارن والعقيدي بإكلرييكية طنطا يف          كاتب املقال ملاذا مل يذكر      

  م؟١٩٨٣ حىت ١٩٧٣السنوات من 
التناول دون حماكمة، ودون     أن األنبا شنودة أصدر قراراً مبنعي من          كاتب املقال  ملاذا مل يذكر    

  الئحة اام، ودون دفاع عن النفس، وما تزال الوثائق اخلاصة ذا القرار موجودة حىت اآلن؟
 لكي أعمل يف جامعة برمنجهام، مث انتقلـت للعمـل           ١٩٨٢لقد غادرت مصر يف أكتوبر      

 عـام   ذ من د املسيحية جبامعة نوتنجهام كلية القديس يوحنا املعمدان، حيث كنت أُدرس تاريخ العقائ          
  . أنين انضممت إىل الكنيسة األجنليكانية– خطأً – وهو ما جعل البعض يعتقد ٢٠٠٢ حىت ١٩٨٢

يف وعندما تركت التدريس، أصبحت عميداً ملعهد الالهوت األرثوذكسي جبامعة كمربيدج           
، وهي الفترة اليت توليت فيها شئون املعهد بتفـويض مـن            ٢٠٠٤ حىت عام    ٢٠٠٢من عام   الفترة  

أساقفة الكنائس األرثوذكسية، وبطلب خاص من مثلث الرمحات املطران أنطوين بلوم رئيس أساقفة             
  . بطريركية موسكو األرثوذكسية–الكنيسة الروسية 

           ح رفض مـن رو   كل هذه احلقائق داس عليها الشيطان أستاذ الكذب ومعلم الكذب، لكي ي
  .احلق، الروح القدس



 عشت حتت مظلة    كنينلو،   أخرى غري الكنيسة القبطية    كنيسةأية  مل أنضم إىل    أعلن أنين   إنين  
 بطريركية موسكو منذ أن رحلت من مصر بعد طردي من الكنيسة القبطية             –الكنيسة األرثوذكسية   

  . املطران أنطوين بلوممير ومع الراحل الكاألرثوذكسومنعي من التناول، ولكين خدمت مع األساقفة 
 وأعـيش   ،ألعمل مدرساً جبامعات الواليات املتحـدة      ٢٠٠٤لقد تركت بريطانيا يف أبريل      

، وأعمل مـع جممـع القـساوسة        إنطاكية بطريركية   –حتت مظلة كنيسة الروم األرثوذكس      حالياً  
  .األرثوذكس إلقامة معهد أرثوذكسي على غرار معهد كامربيدج

 ذلك أيـضاً    إن كان طالباً، و  - فقط   –أنين كنت   الكالم عند حد    ف   أن يق  ليس من الالئق  
اخلوف من ذكر احلقائق، واإلصرار على ممارسة القتل الروحـي خـصوصاً            مفهوماً يف إطار    يكون  

، ن والراهبات والقـسوس   رهباالوهناك رصيد كبري من حوادث القتل هذه، ويشهد على ذلك بعض            
 ولكـن . ألن القتلى معروفني على طول مصر وعرضها       ذلك،   وإن كنا يف غري حاجة إىل التدليل على       

أنه ليس من الالئق ارتداء مالبس كهنوت املسيح ألجل اسـتخدامها يف خدمـة              ما نؤكد عليه هو     
  .الشيطان

لقد حاول كل من األنبا شنودة واألنبا بيشوي مساوميت على الكتابة ضد الراحـل الكـرمي                
واشترك معي يف هذا الرفض الراحل الكرمي مثلث الرمحات         ، ولكنين رفضت، بل     القمص مىت املسكني  

 وليس أدل على ما نقـول       .األنبا أغريغوريوس، الذي حنن أشد ما يكون إىل نشر مذكراته الشخصية          
  .تؤكد على صحة ما نقولمن أن ننشر هنا صورةً ألحد خطاباته لنا 

راب الكنيـسة آت ال     فإن خ وحىت على أمواهلا    ،  عندما يسيطر الكذب على أحوال الكنيسة     
  .حمالة

  .رحم اهللا اآلباء الذين عاشوا للحق
  دكتور

  جورج حبيب بباوي
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