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وهي  ،هي تسبحة عبور البحر األمحر "،دألنه باجملد متجَّ ؛فلنسبح اسم الرب" 
جزء من صالة وتسبيح عندما خيرج الكاهن من اهليكل حاماًل اإلجنيل يف عشية وباكر 

"مبارك اآليت باسم الرب إله القوات. فلنسبح الرب ألنه باجملدد   :والقداس اإلهلي قائاًل
ده بصدوو ألن الرب  ؛بل ملكوت السموات ،ليس أرض املوعد ،قد دخلناف ".دقد متجَّ
هو ذاته اجلالس عن ميني اآلب رئيس كهندة   ،واحٍد د السماء واألرض حتت رأٍسوحَّ

فهو  (.16-1: 8عب  – 22: 7عب  – 20: 6اخلريات احلاضرة واملستقبلة )عب 
أفسس )جيمع كل شيء ما يف السموات وما على األرض  -تدبري األزمنة-اآلن حسب 

أن حيل كل امللء وأن يصدا    رَّألن فيه "ُس ؛وقد صار رأس اجلسد الكنيسة (.10: 1
به الكل لنفسه عاماًل الصلح بدم صليبه سواء كان ما على األرض أم ما يف السموات" 

 (.20-19: 1)كولوسي 

 

ىل إ تهوالرد على أصوات األنبا بيشوي وعود ،بود كتاب األب يوئيل املقاري 
يوئيدل   ميكدن   فتاوى الوصر الوسيط، أصبح من الواضح أن أدب األب الراهدب  
 .اء القول عندناشمقارنته باإلسفاف وأسلوب الصحافة املصرية اهلابطة اليت أشاعت فح
يا هو ثالث قضدا  ،ولكن الواضح بشكل   ميكن أن تومى عنه عيين القارئ املسيحي

 أساسية   ميكن أن تغيب أبدًا:
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بدعوى  حتت الشريوة املوسوية َعِضأن يسوع املسيح رب اجملد ُو يه 
دعاء لن كن أن يكسر الشريوة. وحسب هذا ا و  مي ،نه واضح الناموس أو الشريوةأ

يغفدر  ميكن له أن و   .أن يسوع أدخله موهبالرغم من يدخل اللص اليمني الفردوس 
  أن و ،يشفي يف السدبت أن و   (،8للمرأة اليت ُأمسكت يف ذات الفول )يوحنا ص 

فهو أسهل من ملس املرأة الزانيدة   ،ا ملس نازفة الدمالشركة. أمَّيقبل بطرس اجلاحد يف 
ولذلك قدال   ،ل قدميه وهي جنسة حسب الشريوة ألهنا زانيةواليت مسح هلا أن تقبِّ ،له

مل يكن لالبن  ،وحسب الشريوة .ن هي هذه املرأة"َم َمِلَو"لو كان هذا نبيًا َل :الفريسي
 .ىل منزل أبيهإالضال احلق يف الوودة 

"أما أنا  :وغريها يقول 7، 6، 5وصوت املولم وهو جالس على اجلبل يف مىت 
حمبدة   :ويف مقدمة كل ما قال ضد الشريوة ،وهو ما تصرح به الشريوة ،فأقول لكم"

 األعداء. نوم ضد الشريوة.

ت َبِرُضد فقدد   .ن متر، وهي قضية   ميكن أىل جسد املسيحإلنا حتوُّ 
وهدي   ،عليه األنبا شنودة واألنبا بيشوي "نظرية األجساد الثالثدة"  دعاء مبا أطلقبا 

الوعي بدأن املسديح رأس اجلسدد    غياب  فكرة قوبلت بصمت غريب   موىن له إ 
رمت الليتورجيا من أن تساهم يف تأكيد أنندا "جسدد   بل ُحرم الطقس وُح ،الكنيسة

ىل إبل مع مجيع القديسني الذين سدبقونا   ،ليس مع الرب وحده ،واحد وروح واحد"
 ،ىل الوقيدةإوحدث توديل يف بوض الصلوات الطقسية دون الوودة  ."كورة األحياء"

والذبيحة السمائية  ،وحدة السماء واألرض وبذلك أصبحت ليه.إوهو ما سوف نوود 
 ،الثدالوث  "سالمًا وبنيانًا لكنيسة اهلل الواحدة الوحيدة" يف شركة مع :اليت جتمع الكل

 مل تود يف الوعي.

"السالم جلمديوكم"   ما إذا كانوا يولمون أن عندما سألت بوض األخوة عن
حسب شرح القديس -بل  ،حتيٍة جمرد ليس ،ويف كل الصلواتاليت ُتقال يف القداسات 

طلب الدروح القددس    هنأو ،هو عطية الروح القدس -جنيل يوحناإكريلس الكبري يف 
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ن "ايريين باسي" هي زي إفقال كل احلاضرين  ،د ابتداء األواشيليكون مونا وفينا عن
إجابتدهم  وكاندت   ،م عليكمأنا بسلِّ ،أو إزيكم يا مجاعة ،صباح اخلري أو مساء اخلري

 .خيفةنكتة س

وحتدول   ،حىت عن الفهم األرثوذكسي لسر الشكر ،غاب البود السمائيفقد  
ألن "خبدز اهلل   ؛اللسان والقلم عن كتابتها يوف إىل آخر مىل سائل يف دم املرأة ... إ

حييا يب، وأنا أكون فيه )حسب نص ومن يأكلين  ،النازل من فوق الواهب احلياة للوامل
عن اخلطاب املواصدر الدذي    ًابويد، أصبح القبطي واليوناين أيضًا( 6جنيل يوحنا ص إ

 ها.أصبح يفتش عن كلمة لكي يشتم ويتهور يف اهلجوم على األرثوذكسية نفس

البود غياب و ،وغياب مصاحلة السماء مع األرض ،وةيومع سيادة الشر 
وبالذات يف  ،غابت مفاعيل السرائر مبا فيها السر اجمليد الذي يف كل صلواتنا ،السمائي

 ،تركنا طهارة الدنفس لكننا و .ألنفسنا وأجسادنا وأرواحنا" "طهارًة هو صالة القسمة
وهندا  ىل شدريوة موسدى.   إدنا طبوًا وُع ،هارة اجلسدنصدر الفتاوى حول ط ناوبدأ

بل يف الالويدني ويف   ،يف الوهد اجلديد كلهفقط ليس  ،أين جتد جناسة اجلسدنتساءل: 
وكأن كهنوت الرب  ،مل يود هلا أي مكان يف شرح تدبري اخلالص وهي أسفاٌر ،التثنية
دم جيدب أن خيد   -وليس على طقس هارون ،الذي جاء على طقس ملكي صادق-

   أن يسوع كاهن من سبط  ويك ،سرائر الوهد اجلديد حسب شريوة الوهد القدمي
ن ربنا طلع من سبط يهوذا الدذي  أ من سبط يهوذا حسب رسالة الوربانيني اليت تؤكد

وَمدن  ولكن األنبا شنودة واألنبا بيشوي  .(14: 7مل خيدم شريوة الوهد القدمي )عب 
ن كهندوت  أرغم  ،يسوع ويضع نفسه حتت الشريوةيريدون أن يوود الرب لف لفهم 

"أقسم الرب ولن يندم  :نبوة املزموروليس من موسى حسب  ،الرب هو من اهلل اآلب
وعندما  .ىل األبد على طقس ملكي صادق"إنك أنت الكاهن أ)لن يتراجع عن قراره( 

ألب يودود ا بالرغم مدن ذلدك   و ،يردد املرمنون موىن النبوة لألب البطريرك بالذات
وحكم  ،فإن الردة ظاهرة ،البطريرك شنودة الثالث لكي يضع نفسه حتت شريوة موسى

وهو ذاته كهنوت يسدوع   ،عند اهلل الذي منحه كهنوت ملكي صادقهو هذه الردة 
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: 7فرفضه ألنه يريد الكهنوت الالوي املرفوض يف تدبري الوهد اجلديد )عدب   ،املسيح
11)!!! 

 :نادي الرب يسوع وأقول لهُأ

 ،ىل وساطة الشريوةإوطال زمان الردة  ،عن النومة ا بتواد لقد طال ليُل

 هلي،إوطالت عتمة فرض األوضاع اجلسدانية على ما هو 

 ،د يديك املثقوبتان مبسامري الوهد اجلديدُم

 ن تدمهنا ظلمة هذا الدهر.أوأنر بصائر الوميان قبل 

 د. جورج حبيب بباوي 


