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توضيح
وردت لنا تساؤالت عن اعالن تم توزيعة في فناء بعض كنائسنا من أفراد غير معروفني ويحمل عنوان
'فرصة روحية مع االب مكاري يونان بكاليفورنيا'وعلية صورة لكاهن معروف يخدم في منطقة وسط
البلد بالقاهرة ويعلن عن اجتماعات تنظمها هيئة غير ارثوذكسية بفندق في منطقة أورانج كاونتي.لذا
 :اود توضيح اآلتي
 -١انني قمت بالتواصل مع قداسة البابا تاوضروس ونيافة االنبا رافائيل األسقف العام املشرف
علي منطقة وسط البلد بالقاهرة لالستفسار عن هذا االمر .رد نيافة االنبا رافائيل بالنص التالي
"القس مكاري اليتكلم معي اال برسالة علي املوبايل والاعرف عنة شيئا ومقاطعني" .ورد قداسة البابا
"بالنص التالي"سوف افحص املوضوع مع الكاهن الذي صارت تصرفاتة غير مقبولة
 -٢إيبارشية لوس انجلوس لم توجة دعوة للقس مكاري يونان إلقامة اجتماعات بااليبارشية التزاما
بقرار أساقفة امريكا الشمالية.كما ليس لم يصلنا اي ش• بخصوص ما يقال عن إقامة حفل تكريم
للقس مكاري يونان
 -٣واضح ان هذة االجتماعات خارجة عن النظام الكنسي األرثوذكسي وتنظمها هيئات وتدعو لها
قنوات فضائية وأفراد خارج الكنيسة االرثوذكسية
 -٤ان كان االب القس مكاري يونان الزال يعتبر نفسة كاهن بالكنيسة القبطية االرثوذكسية فانه بهذة
التصرفات يكون مخالفا للقوانني الكنسية التالية
أ -القانون رقم  ١٥من قوانني الرسل الذي يمنع ترك الكاهن ملكان خدمتة والذهاب للخدمة في مكان
اخر بدون إذن اسقفة
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ب-قرار املجمع املقدس الصادر في جلسة  ١٩٩٧/٦/١٤والذي تم التاكيد علية بجلسة املجمع املقدس
يوم  ١٩٩٨/٦/٦والذي يمنع ذهاب كهنة الكنيسة الي موتمرات يدعو لها البروتستانت االباذن من
قداسة البابا مباشرة
ج-مخالفة النظام الذي وضعة قداسة البابا تاوضروس الثاني لتنظيم سفر االباء الكهنة للخارج
د -مخالفة قوانني الكنيسة العديدة والتقليد املستقر بها بان تكون خدمة اي كاهن بموافقة اسقف
االيبارشية
 -٥نثق ان الهنا الصالح يحفظ كنيستة وشعبة من كل عثرة وتشويش
 -٦نثق في وعي شعبنا القبطي العظيم في رفضة لكل املحاوالت املخادعة إلحداث انقسام وتشويش
داخل الكنيسة وحرص الشعب علي املحافظة علي إيمان كنيستة القبطية االرثوذكسية الحبيبة
وقوانينها
 -٧يحزنني شخصيا ان اري التحول الواضح في خدمة االب القس مكاري يونان في السنوات
االخيرة من جهة سالمة التعليم والحرص علي السلوك الكنسي امللتزم .اصلي ان نعمة اللة ترشدة ان
ينائي بنفسة وتاريخ خدمتة ان يتحول الي اداة تستغلها بعض الهيئات والقنوات الفضائية الغير
ارثوذكسية إلحداث انقسامات وتشويش داخل كنيستنا الحبيبة  .وأود ان يتذكر قول القديس
بولس"ليكن كل ش• بلياقة وبحسب ترتيب ١كو  ٤٠ : ١٤وان مثل هذة األمور التمجد املسيح الهنا
الن كما يذكر القديس بولس "الن اللة ليس إلة تشويش بل إلة سالم كما في جميع كنائس القديسني
" ١كو ٣٣ :١٤
ويتذكر قول يعقوب الرسول"وثمر البر يزرع في السالم من الذين يفعلون السالم" يع ٣:١٨
.الرب يعطيك ان ترجع ان تخدم في سالم ليكون لك ثمر البر
نصلي ان يحفظ الرب الهنا كنيستة املقدسة وشعبها ويحميها بيمينة القوية بشفاعة والدة القديسة
مريم وجميع القديسني وسحابة الشهود املحيطة بناوصلوات ابينا الحبيب قداسة البابا تاوضروس
الثاني
االنبا سرابيون

