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  �8ـــ��ـــ� 
  آ-, أر+�ذآ)�ُ� وا%ن ُأ�ِ!�

  

A.       BC @ أن ا�� ا- <( =	ء وأ�;      " �	.	 �FC"7ة ��7CAف ا

            1"�C2��C� BC ا���C� GC'ع ا��GC    . و.� ��C اHا 'Cا هJCه

 $CC�)�Kة ا	CC"�BCC وا�أ�%CC	 اKوNد إCCML4'ا أ.�CC* @��CCL . ا

   ) .21-�20:5' 1" ( ا�PK	م 
  

  ا��3ا:�ت 
ولدت فى عائلة أرثوذكسية ونشأت منذ نعومة أظفارى فى الكنيـسة           

 )  بخمارويه بشبرا مـصر    كنيسة مارجرجس ( القبطية األرثوذكسية   
وتعلمت فى مدارس األحد ثم فى فصل إعداد الخدام بهـا ودرسـت             
ومارست عقائدها وطقوسها وحفظت ألحانهـا وتـسبحتها وتعلمـت          
وعلمت لغتها القبطية وقرأت الكثير والكثير جداً من تعاليمها وتاريخها 

 فـى  وكتابات آبائها بكل تدقيق وإهتمام وصرت شماساً وخادماً للكلمة  
مدارس األحد واإلجتماعـات المختلفـة بهـا ثـم أمينـاً إلجتمـاع                                          

المتزوجين حديثاً والمقبلين علـى     " فأميناً إلجتماع    " شباب ثانوى " 
 .ثم واعظاً فى القداسات وحتى سن األربعين  " الزواج

  
  ا�=�وج �; ا1ر+�ذآ)�� 
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وبضع عشرات   ) ى وأوالدى زوجت( وبعد ذلك خرجت ومعى أسرتى      
من الشباب من الكنيسة األرثوذكسية على أثر شهادتى فيهـا للـرب            

  م14/11/1997عظة قداس يوم الجمعة     يسوع المسيح وبالتحديد فى     
والتى أعلنت فيهـا     ) عيد اليوبيل الفضى لجلوس البطريرك الحالى     ( 

يقى أن الرب يسوع المسيح وحده هو رئيس كهنة الكنيسة وملكها الحق          
الذى ينبغى له وحده التكريم والتمجيد والسجود والعبـادة فيهـا دون            

) القديسين(أو المنتقلين   ) اإلكليروس  ( غيره سواء أكان من األحياء      
ورِفضت هذه الشهادة على كافة المستويات من المسئولين بالكنيـسة          
القبطية األرثوذكسية وعلى أثر ذلك خرجت من هذه الكنيسة التى لـم            

 أن يكون معبودها الوحيد هو الرب يسوع المسيح وصرت أعبده           تقبل
بالضبط كما حدث مـع     . وأخدمه وأسجد له وحده خارج هذه الكنيسة        

المولود أعمى فبعدما فتح الرب يسوع عينيه شهد لـه فـى المجمـع              
�<)�F :<)�ع أB>CD أ@�?<�A @�ر?<ً�          " فأخرجوه خارج المجمع    

    Gا ;��>� ;�H>Iأ J� و��ل A�?�� . �>?ب ذاك و�<�ل �<; ه<�    أ
 J>>� ;>>1ؤ� ��>>�: .  BO��>>: ى	وا�<< J>>�:ع �<<� رأ�(>>: J>>� 8<<�ل�

 . )38-35:9يو  "(��8ل أؤ�; :� �� وQR� .J� �S ه� ه� 
را�<V   " وعلق الرب يسوع على هذه الواقعة قائالً عن نفسه أنه هو          

وا�=�اف JI�0 �F(I ��<��� @�ا�<J ا�=�0<�         ... ا�=�اف  
<<<�Fء و:=�?C<<<� و��<<<V أ@<<<�ج @�Y� Zه	:<<< �ا�=�0<<< J>>>ا�

JI�0 ف�RI �CD1 JR3�I اف�وا�= �C4-2:10يو  " ( أ��� (   
وهو ما فعله الرب يسوع معنا تماماً حيث سار أمامنا طوال اإلثنى 

  فلم الراحة  إلى مياه  عشر عاماً الماضية وقادنا إلى مراعى خضر و

2
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حيث وجدنا فيه وفيه وحده تسديد جميع  ) 2-1:23مز ( يعوزنا شئ 
	=$ ه� إ�� وا4( ياجاتنا الروحية والنفسية والجسدية ألن  احت�ا


Xا )> ��1 ا�Jى �� ��Yع *�	و.	F�  7.	 ا��Z"F ا
   .)41:10لو (

ولما كان السبب الرئيسى لخروجنا من األرثوذكسية هو رفضنا لكـل           
مظاهر العبادة والسجود والتمجيد لغير المسيح داخل الكنيسة والتـى          

ى عقيدة وطقس وتعليم هذه الكنيسة وتمثلت فى        تفشت مثل السرطان ف   
  : العبادة والسجود والتبخير للعديد من األصنام وعلى رأسها 

1 .                        Z" F�ا��(��"� وا�2\]�$                  . 2ا
  اHآ "7وس. 4                         ا�F'ر. 3
5 . 72��  ا��Y3 وا

ذا الموضوع بعد بحـث طويـل وقـراءة         لذلك رأيت أن أكتب فى ه     
مستفيضة وصلوات حارة طوال األعوام اإلثنى عشر الماضية وبعـد          

  . تشجيع بل وإلحاح من الكثيرين ممن ناقشت معهم هذا الموضوع 
أسأل الرب يسوع المسيح أن يستخدم هذا البحث لمجد اسمه وأمتـداد            

د مع أبيـه    ملكوته الذى له وحده كل المجد وكل اإلكرام وكل السجو         
  .الصالح بالروح والحق فى كنيسته الحقيقية إلى األبد أمين 

  

 *C"� �* 7F�  أ.	 ا�7ب إ�%_ ا�Jى أ7X=_ *� أرض  " 
�%$ أ7Xى أ*	*�  ا�3A'د�$` _� ��� N) "7X2:20-3. (  

  

  �4"� �3( ا��2"1. د          
4"(                 �5/2/20097�7ًا �� '�� �"( ا )3�  

��2"1 ا�7ب ��'ع ا            
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  ��3دة ا01-�م �V ا��-�)� ا1ر+�ذآ)��
��CFI  

  ا��3Rدة ا��O�=F� �V ا��-�)� ا1ر+�ذآ)�� 

الذى يتأمل فى عقيـدة وطقـوس وممارسـات وتـاريخ الكنيـسة             
األرثوذكسية فى ضوء الكتاب المقدس يجد الكثير والكثير جـداً مـن            

وع المـسيح   مظاهر عبادة األصنام إلى جانب عبادة اإلله الحقيقى يس        
وقد تسربت هذه الممارسـات والطقـوس        ) كنيسته( وفى عقر داره    

الوثنية من العصور الفرعونية وعبر السنين رويداً رويداً إلى الكنيسة          
حتى أصبحت مثل السرطان الـذى       ) خاصة المصرية ( األرثوذكسية  

تفشى فى جسد المريض ووصل إلى حالة ميئوس منهـا وال يمكـن             
 خاصةً وأن المريض ال يقبل النـصح وال العـالج           استئصاله بسهولة 

وينكر أنه مريض ويدعى تمام الصحة والسالمة فى عجرفة وعنـاد           
وقد أدى ذلك إلى استعالن غضب اهللا من السماء على هذه الكنيـسة             

�3	�eC وأ��C� و�C3(ت ا�C �2'ق دون              التى  	� BC��� ا)3
Cfا
B�	��ـ       )25:1رو  (  ا بـى ثـم    زو العر  وتجلى هذا الغضب فى الغ
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الشام ومصــر  (  لبالد الكنائس األرثوذكسية     )1( ) العثمانى  (التركى
على التوالى ألنها لم تتحذر مما سجله  ) أفريقيا والقسطنطينية وشمال

   تاريخ شعب اهللا فـى العهـد القـديم         الوحى اإللهى ألجل إنذارها فى    
 والذى سقط قبلها فى عبادة األصنام وأتى عليه غضب اهللا         ) اليهود  ( 

 ) 25 ،   24مل  2( ثم البابلى    ) 17مل  2( بالغزو والسبى األشورى    
على التوالى وهكذا سنرى أن التاريخ يعيد نفسه وسنشرح ذلك فيمـا            

  .سيأتى  بأكثر تفصيل 
  

 "             >F? �>-\��] ا أن�>OCSI ا^@<�ة أن �>C:أر:� أ ,(� BCR�
��; ... ?��زوا �V ا�3_� آ��Dا I_, ا�)_��� و?BCR�F ا

 B>>>� Bه�aآY>>>� A	>>>وه �>>>b8ا� V>>>� ا�>>>c�d B>>>CD1 Gا �(>>>:
       �>-� �ً�>a� ,+�c ا��1ر ...          �>Fا �3<�ة أو+<�ن آ�>D��I �>�

    BC-� س�Dآ�ن ُأ ...       �ً�>a� BC���>0أ �CR�F? ا��1ر A	C�
... وُآ�D^ ,3	ارD �D_; ا�	:; إC�D, إ��-� أوا@� ا��ه�ر 

  "1و+<<<<<�ن �<<<<<	�Q :<<<<<� أV\�>>>>>3c أه��<<<<<�ا �<<<<<; �3<<<<<�دة ا  
   ) .14-1:10آ� 1(

  

                                           
 . منشورات النور – تيموثى وير – الكنيسة األرثوذكسية فى الماضى والحاضر )1(
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  ��3دة ا�!V� Z�O ا��-�)� ا1ر+�ذآ)��: أوً� 
  

  آ�OO(I j, ��3دة ا�!Z�O إ�V ا��-�)� 

تعيد الكنيسة القبطية األرثوذكسية للصليب مرتين فى العـام األولـى                      
 برمهات والذى يوافق يوم إكتـشاف الملكـة هيالنـة والـدة        10فى  

 فى القرن الرابـع     اإلمبراطور قسطنطين لخشبة الصليب فى أورشليم     
 توت الذى يوافق يوم تدشين الكنيسة التـى         17الميالدى والثانية فى    

وفـى هـذين    . قامت ببنائها فى الموضع الذى وجدت فيه الـصليب          
تمارس فى الكنيسة القبطيـة      ) عالوة على باقى أيام السنة    ( العيدين  

األرثوذكسية كل طقوس العبادة لخشبة الصليب من إيقـاد الـشموع           
مامه والتبخير والسجود له وإنشاد التسابيح والتماجيد وإلقاء التحيـة                  أ
وكأنه إله حى يسمع ويستجيب وكل ذلـك بخـالف          .  إليه    ) السالم (

وبجانب المصلوب الذى يستحق وحده دون سواه العبادة والتى تقدمها          
له الكنيسة األرثوذكسية فى يوم آخر خالف عيدى الصليب أال وهـو            

  . والذى يخصص لإلحتفاء بالمصلوب "  الجمعة العظيمة "يوم 

�CCCCا��	�ZCCCC اKرh'ذآ��CCCC ا��7CCCC"3 ويقــــول * iCCCC2�� :                 ا���CCCC2"�ا

 المعروف أن الملك قسطنطين أمر بتوزيع قطع من خشبة الصليب         [ 

والكنائس التـى احتفظـت     ... المقدس إلى كافة كنائس العالم وقتئذ       

خشبة الـصليب   " بدأ فيها طقس تكريم     بقطعة من الصليب المقدس     

4
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وظل سارياً كما هو حتى بعد فقدان هذه الذخيرة بمـرور           " المقدس  

ها هى كنيستنا ال تزال تحتفظ بالتسابيح والتماجيد الزمن والحوادث و

ولكنها تقدمها اآلن أمام    " لخشبة الصليب المقدس    " التى كانت تقدم    

  )1( ]أى صليب
   

_k ا�_�� ا�-_��� ا�� Z�O!ا� Vإ� ��lI V  
وجدير بالذكر هنا ما جاء فى الكتاب المقدس عن الحيـة النحاسـية                         

والتى رفعها موسى فى البرية لكى كـل         ) التى تشير إلى الصليب   ( 
) 9-6:21عد(من ينظر إليها من الشعب ال يهلك بسم الحيات المحرقة           

�<V ا�3�:<�    آF<� ر�<� ��<V ا�_�<�         " والتى قال عنها الرب يسوع      
      J>� ;�H>: ;� nآ QOC: � V�� ن�(D^ا�; ا ���أن : Vo3-: ا	ه�
���I nن �J ا�_��ة ا:��1� J>D1 ه�<	ا أZ>c اG ا�V>�c B��>R �<	ل        
ا�-J ا��QOC: � V�� ��c آ�I n>� J>� ;�H>: ;>� n<�ن �<J ا�_�<�ة                    

 تلك الحية النحاسية التـى أمـر الـرب          )16-14:3يو  " (  ا��1:�
والتى شفت كثيرين من سم الحيات والتى كانـت         موسى أن يصنعها    

مقدسة سحقها بعد عدة عصور الملك التقى حزقيا ملك يهوذا ألن بنى            
  .إسرائيل كانوا يوقدون لها إلى تلك األيام 

و�n>F ا����pc QO� ...    B�8�(>F ا�; ا�cز �C: Q>O<�ذا         " 
            A�>داود أ� n>F� �� nآ Z(c ب�ا� V-�� V� .   ه<� أزال

                                           
  المسكين القمص متى –الصليب المقدس  )1(
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و_>�c k�   ��n�+�F و��� ا�)�ارى    ا�F��RbIت وآ)� ا  
           V>ا إ��D�>آ n�\ا�V 1ن �-V إ�� �COF� Vا�-_�س ا��

 " ... ��l>>>>_Dن" Q>>>>OI ا1:<<<<�م :��<<<<�ون �C<<<<� ود��ه<<<<� 
وا��!k ����ب و�qbc n� J-� �_: B وA�:�0 ا��V أ�<�           
<<V وآ<<�ن ا�<<�ب �J>>R وFa�c<<� آ<<�ن :=<<�ج آ<<�ن   �� �>>C�

" Q>>>>O� V>>>>O� V أs<<<<�ر و�<<<<rS->>>>: J>>>>� �>>>>3R�: B و�<<<<!
)2n�1:18-7(.  

  
ونالحظ هنا أن الكتاب لم يذكر أن بنى إسرائيل كانوا يعبدون الحيـة             

الـشموع أو البخـور                ( النحاسية بل قال فقط أنهم كانوا يوقدون لها         
ومع ذلك سحقها حزقيا ضمن ما حطمه من األوثان  ) أو ما شابه ذلك

فالذين يتشدقون  فى مملكة شعب اهللا فالعبرة باألفعال وليست باألقوال         
ويدعون أنهم ال يعبدون الـصليب بالكنيـسة بـل يكرمونـه فقـط                               

 ) وكذلك أيضاً الصور والقديسين واإلكليروس والخبـز والخمـر        ( 
بإيقاد الشموع والبخور أمامه بل وأيضاً بالسجود له وتقديم التـسابيح           

بادة أصنام حتـى  له إنما هم يقدمون ع    ) السالم( والتماجيد والتحيات   
ُوِ=�C� )C ا���"�C$ اKرh'ذآ�C* $"�C           لو أنكروا أو جهلوا ذلك ولو       

          � 'Cه �C* lJCه 	*�	أ� �� 	%"�'m�* �"� ـC4     ـ _C 2�Y<"	 ــCـ � ��C'ى ا
	ًA"2= 	%2;� .  

ونالحظ أيضاً أن بنى إسرائيل قد أعطـوا للحيـة النحاسـية اسـماً                         
أنها شخص أو إله حى     أى شخصوها أو تعاملوا معها وك      " نحشتان" 

5
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له اسم يحمل قوة فى ذاته وهو نفس ما تفعله الكنيـسة األرثوذكـسية       
فى كل طقوسها وممارساتها اعتقاداً      " اسم الصليب " حيث تسمى بـ    

منها خطئاً أن هذا االسم له قوة ذاتيـة لمـنح البركـة أو إلخـراج                
وحيـد  الشياطين أو لعمل المعجزات مع أن الكتاب يعلمنا أن االسم ال          

وحده  "اf@  ��'ع ا��C2"1 ا��	7CPى      "الذى له مثل هذه القوة هو       
ولذلك كانت الكنيسة فى عصر الرسل ال تسمى إال به وبـه وحـده                               

ولم نقرأ  ) 10:4 ، 6:3أع   (  "B :)�ع ا�r�(F ا�-�0�ى   ��" 
ألتقياء أنـه قـد     قط فى كل الكتاب عن أى من الرسل أو رجال اهللا ا           

<B :<)�ع ا�r�(>F ا�-�0<�ى        " بـل    " باسم الصليب   "سمى�� "
اB ��ق آn ا�aSI V�� Bا ��B :)�ع       "أنه  الذى كُتب عنه    

  ,>>_I ;>>ا1رض و� V>>O� ;>>ء و��F(>>ا� V>>� ;>>F� �>>3رآ n>>آ
   ) .9:2في  ( "ا1رض

  

 V(ا1ر+�ذآ V�38ا� v8�ا� V� Z�O!�3دة ا��  
 تصليها الكنيسة من أمثلة الطقوس والصلوات والتسابيح والتماجيد التى

  : األرثوذكسية للصليب فى عيده 
ونسجد لـصليبه الخـشبة     أيها المؤمنون فلنسبح الرب يسوع      . [ 1

 نفخر بك أيها الصليب الذى صـلب عليـك         .. المقدسة غير المائتة  
نحملك على أعناقنا أيهـا     .. يسوع ألنه من قبل مثالك صرنا أحراراً        
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السالم لك أيها   خ جهاراً   وبشجاعة نصر . الصليب ناصر المسيحيين    
   )1( )ذكصولوجية عيد الصليب ] ( الصليب

 الذى صلب ربـى عليـه حتـى خلـصنا مـن                         السالم للصليب . [ 2
إطلب من الرب عنا يا سيدى الملك قـسطنطين وهيالنـة           . خطايانا  

   )2( )لحن مرد اإلبركسيس لعيد الصليب ] ( الملكة ليغفر لنا خطايانا
Aو� B" A� Zn  

عجبى على كنيسة تكلم الخشب وتعطيه السالم وتعتبره غير مائت                      * 
ود والبخور والتـسابيح    وتقدم له السج  ) أى حى يسمع ويستجيب     ( 

 أضـلهم  ألن روح الزنى قـد       ....شعبي يسأل خشبه     " والتماجيد
   ) .12:4هو  " ( فزنوا من تحت إلههم

 وعجبى أكثر على كنيسة تتشفع بقسطنطين الذى اضطهد قديسها        * 
  نـ وأذاقه األمرين ونفاه عدة مرات عاألمين أثناسيوس الرسولى

 )خمس مرات على مدى خمـسين عامـاً  (كرسيه البطريركى هو وأوالده     

مبراطور قسطنطين إعادة أريوس الهرطوقى رفضه لطلب اإل بسبب  
  .إلى شركة الكنيسة 

وعجبـى أكثـر وأكثـر علــى كنيـسة تتـشفع بُأنـاس خطــاة                         * 
                مثل قسطنطين وهيالنة لـدى اهللا لتنـال منـه مغفـرة الخطايـا              

ن وهمـا اللـذا   ) أى شفاعة كفارية وليست توسلية كما يـدعون         ( 
أدخالعبادة الصليب إلى الكنيسة عوضاً عن أن تتـشفع بالقـدوس           

                                           
  مراجعة أنبا رافائيل– إصدار كنيسة مارمرقس وخاتم الشهداء –اسئلة حول الصليب  )1(
  للشماس فرج عبد المسيح –خدمة الشماس واأللحان  )2(
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نـال  البار الرب يسوع المسيح الذى بشفاعته وحـده لـدى اآلب ن           
   ) .2-1:2يو 1 ، 5:2تى 1 ( غفران الخطايا والتكفير عنها

  
  ���8� اk:pF�� G ا��OFF� و�V إ+�ه� ا��-�)� 

ـ         زق اهللا مملكتـه              بعد موت اإلمبراطور قسطنطين وفى عهد ابنائه م
إلى شقين األول اإلمبراطورية    ) اإلمبراطورية الرومانية المسيحية    ( 

والثـانى   ) بيزنطيـة ( الرومانية الشرقية وعاصمتها القـسطنطينية      
اإلمبراطورية الرومانية الغربية وعاصمتها روما والحقاً إنشقت أيضاً        

 األول يشمل كنيسة    الكنيسة إلى شقين على أثر مجمع خلقدونية الشق       
اإلسكندرية وكنيسة أنطاكية والشق الثانى يشمل كنيسة القـسطنطينية         

   .)1(إلى جانب كنيسة روما
تماماً كما مزق اهللا مملكة الملك سليمان قديماً بسبب عبادته لألوثـان            

) مملكة إسرائيل   ( المملكة الشمالية   : إلى شقين فى عهد ابنه رحبعام       
وعاصـمتها  ) مملكة يهـوذا  ( مملكة الجنوبية   وعاصمتها السامرة وال  

ألن اهللا كان قد سبق وحذر فى الوصايا  ) 12 ، 11مـل   1( أورشليم  

�C( ذ.C'ب اC�o	ء ��C اC��K	ء             العشر بأنه إله    L� ر'C"&   ويقـصد

   .بالتحديد هنا ذنوب عبادة األصنام 

 "  V��>>>ى أ��أ@<<< �>>>C�] Q>>>� ;>>>�: �. .. و� ;>>>C� �S(>>>I �
أ��8<� ذD<�ب ا%�<�ء      إ�<�w J<�ر     �<�ب إ�VD1     Q>C أ�D ا  �3RIه;  

  . )V� )  " xI7:5-9 ا�1-�ء 

                                           
 . الجزء األول – المصرى  للمؤرخة األرثوذكسية إيريس حبيب–قصة الكنيسة القبطية  )1(
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 �ً�D�+  : �(�-ا�� V� ��\�F�3دة ا��8:)�; وا��

  ا1ر+�ذآ)��
  

  

ا��8:)�; ا%ن �Z�S� ;� Q� nC وإ�V أى اد�� "
I,b�O"  ) 1:5أ:�ب( .   

  
 ) وعلى رأسـهم العـذراء القديـسة مـريم        ( تعتبر عبادة القديسين    

	�C� Nً ا���"�C$       ئكة مـن   والمالL
Cfرًا وا	pC
 أآC3� 7Cq	دات  ا�CPK	م إ.
 $"�Cذآ'hرKفى طقوسها وممارستها وإجتماعاتها بل وعقيدتها أيضاً        ا 

  :وتتمثل فى األتى 
1-        �>>C-� �>>�bة ا�=��:<<� وا����>>bo� �8:<<)�; �-<<�ال��� �bl>>ا��

  :و�-�ال ا�=�ص 
لـيس فقـط طلبـاً      فالكنيسة األرثوذكسية تتشفع بالقديسين والمالئكة      

للمعونة أو السند فى أمر ما أو نوال عطية أو معجزة ما بل وأيـضاً               
أال تكـون بهـذا شـفاعة                        ( طلباً لمغفرة الخطايا ونـوال الخـالص        

كما فى مجمع التسبحة وختام القداسات واالجتماعـات        !! ) كفارية ؟ 
وكما فى صلوات   ( وكما فى لحن الهتنيات الذى يقال فى بداية القداس          

  ) : كثيرة أخرى سنوردها الحقاً 

"�C	ت   * %��C ا�بشفاعات والدة اإلله القديـسة مـريم       [  ونصه هو    

بشفاعات السبعة رؤساء المالئكة    .. يارب أنعم لنا بمغفرة خطايانا      

7
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بـصلوات  .. والطغمات السمائية يارب أنعم لنا بمغفرة خطايانـا         
ول يـارب أنعـم لنا بمغفرة               ناظر اإللـه اإلنجيلى مـرقس الـرس

 وهكذا  )1( ])إلى آخر القديسين الذين يراد التشفع بهم        ... ( خطايانا  
تضع الكنيسة األرثوذكسية العذراء والقديسين والمالئكة فى نفـس         
دائرة المجد الذى يجب أن ينفرد بها الرب يسوع وحـده بـصفته             

اس والذى ننال بشفاعته وحـده  الشفيع والوسيط األوحد بين اهللا والن  
لدى اهللا اآلب غفران الخطايا والتكفير عنها كما ننال بها أيضاً كل            
رحمة ونعمة وعون وكل ما نحتاجه من اهللا اآلب فى حينـه كمـا              

  : يعلمنا الكتاب 
:�?<<� إ�<<J واc<<� وو<<�} واc<<� �<<�; اG وا�-<<�س ا^D<<)�ن  * " 

   "	ى �<<<<	ل J(>>>>bD ��:<<<<� �<<<<; ا��FS<<<<�:<<<<)�ع ا�r�(>>>>F ا�<<<<
 ) VI5:2. (  

  
 " *�>>-O� �>>cأ Y>>�@ا�3<<�ر إن ا r�(>>Fا%ب :<<)�ع ا� �>>-� ��b>>s  

 =� v�>>� �>>D�:��=� رة�>>b8<<}وه<<� آ� �>>D�:�� n>>�  �>>:��=�  n>>آ  
B��R2-1�:1:2("  أ:|ً� ا�(.  

   
إذ �-� ر\<�v آ>-C� �B�>} �<� إ?�<�ز ا�<)�Fات :<)�ع ا�<;                * " 

  Gا ...          Dو �>Fcل ر�>-D V�� �FR-ش ا��� Vإ� �8a� �8م�-O�  �>S
 J-�c V� �ًD�� �FRD ) " Z�14:4 ، 16. (   

  
 " * n>>أن آ B>>�� أ�<<�ل k>>_ا� k>>_ا� VF>>�<<� B�>>3Od �<<; ا%ب ��

 B���R:"  ) �:23:16. (    
                                           

 . للشماس فرج عبد المسيح –خدمة الشماس واأللحان  )1(
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2-Y� ظ�>>>>>>>b�cا�     V>>>>>>>� BCI�>>>>>>>8ORو�� Bو0<<<<<<<�ره Bده�(>>>>>>>?
  :ا��3Rدة  دور

فالكنيسة األرثوذكسية تمتلئ بصور القديسين والمالئكـة ومتعلقـاتهم                     
بل وأجساد  ) إلخ  ... وت وحنوط ومياه وستائر ورمال ومالبس       زي( 

) األديـرة والكنـائس     ( أيضاً فى أماكن عبادتها     ) رفاتهم  ( القديسين  
حيث يلجأ لها الشعب إلتماساً للبركة والعون وشفاء األمراض ونـوال        

  . المعجزات ويسجدون أمامها ويوقدون لها الشموع والبخور 
  �B" A و��	ؤل 

تساءل هنا لماذا أخفى اهللا جسد موسى بعد موته ولم يعرف أحد            وإننا ن 
) منازعة  ( مكانه ؟ ولماذا حدثت مخاصمة      ) بنى إسرائيل (من شعبه   

بين إبليس ورئيس المالئكة ميخائيل الذى خاصمه محاجاً عن جـسد           
  موسى ؟ 

ب F� Z(>>c<<�ت ��<<V �3<<� ا�<<�ب �<<V أرض �<<�[    " *
             H>� أرض V>� اء�>Sا� V>� J>-ب ود��ل ا�<��   n>��8� اب

" ��<<, �o<<�ر و�<<R: B<<�ف إD<<)�ن �>>3�A إ�<<V ه<<	ا ا��<<�م 
 ) xI6:34. (   

 " *    v�>>Oإ� B>>0�@ �>>FO� �>>�\�Fا� v�>>\ر n>>�\�=�� �>>أ�
        B>>�c أن :<<�رد �(>>S: B>>� V>>�� �(>>? ;>>� �ً>>?�_�

    ) .J:9:1 ( " ���اء �n ��ل ��-�C�ك ا��ب إ
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  " * ;d�� و���ن Vَ�ّ��ل �V :� ا�; [دم  ه	ا ���ن آ�
  x�c V أ�; �V و} �-V إ�ا\�n إ�V ا��1 و���

�,�� �R� vS-:  و� Bا��8وس � ه VF إ�ا\�n ا
 BCآ�O�BCآ�O� xaS� و� Bه�Dp� � ...  BCORS�

 V-و�� VF\ى ��ا�� BCF\و��ا V�3�� ى�� BC�3��
 BCI�و��-S-� {\�c BC)�ا اVF ا��8وس ��?�

 V3|o� BC�-�Y� ه��OR� Vوا �-. ا���R3�O�V ا%ن 
BCآ�O� xa?و Bه�Dإز BC��; �V وY� ��1ا V�"   

 ) pc7:43-9( .   

  
أال يفهم من الشواهد السابقة أن وضع أجساد القديسين ومتعلقاتهم فى           

ئة إبلـيس الـذى     يدائرة عبادة اهللا ال يتفق مع مشيئته بل يتفق مع مش          
هـا  يريد أن يغوى شعب اهللا لكى تتعلق قلوبهم وأنفسهم وأفكـارهم ب           

            بجانب تعلقهم بالرب ؟ وهكذا يقعـوا فـى خطيـة الزنـا الروحـى        
وبهذا يكون إبليس قد نجـح   ) عبادة آلهة أخرى بجانب اإلله الواحد       ( 

Z>_I  " فى أن يجعل شعب الرب يكسرون أعظـم وأول الوصـايا            
    ;� QCب إ��ا�nو�;  آ Q3O�  nو�;   آ Q(bD  nآ   A	>ك ه��� 

     V>F}Rوا� V>ا1و� �ا���0 Vوهكـذا   )38-37:22مـت    " ( ه 
  . يجلب إبليس على الكنيسة غضب اهللا 
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3- �O!>>>>>ا�<<<<<!���ت وا� B:�>>>>>8I  �8:<<<<<)�; أوO� ات وا01<<<<<�ام  
 BCF�� :  

فمع أن الرب يسوع سبق وعلم بوضوح فى عظـة الجبـل عـن أن           
ينبغى أن تقـدم هللا     ) اركان العبادة   ( الصدقات والصلوات واألصوام    
��<R->0 V, 0<��� �<�         "  عالنية   الذى يرى فى الخفاء ويجازى    

    Q>>-�F: n>>RbI �>>� Q��F>>s ف�>>RI ...   V>>� ى�ى :<<	ك ا�<<��Y>>�
      ��D�� Q:ز�S: ى	ء ه� ا��b=ا� ...    ,�O>0 Vو�� ...  VO>0

� >C}I�  F>0 V�� ....,  ... إ�V أ��Q ا�	ى :�ى �V ا�=�bء   
   ) .18-1:6مت " ( �O-�س Q��1 n� �ًF\�0 ا�	ى �V ا�=�bء 

ية األرثوذكسية تصوم صوماً للرسل وصوماً      ومع ذلك فالكنيسة القبط   
آخر للعذراء بخالف وإلى جانب األصوام التى تـصومها هللا وتـشهد      
الطقوس والصلوات التى تؤدى فيهما على أن هذه األصوام تخصص          

ففـى  . ولـيس هللا    ) الرسل أو العذراء    ( وتقدم لمن تسمى بأسمائهم     
التى تخص الرسل   صوم الرسل تصلى العديد من األلحان والصلوات        

والذى ينتهى بعيد الرسل وكذلك فى صوم العـذراء يمتلـئ طقـس             
الكنيسة األرثوذكسية بكل مظاهر عبادة العذراء من تماجيد وتـسابيح          
تقدم لها وتشفعات باسمها لنوال غفران الخطايـا ودورات بأيقوناتهـا    
والتبخير والسجود أمامها وعمل نهضات بالكنائس باسمها بحيث يكون 

 التركيز واإلهتمام فيها بشخص العذراء إلى جانب بل واكثر مـن            كل
  .شخص الرب يسوع نفسه 

  

9
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  �3<<<<�دة ا��8:<<<<<)�; و�V>>>>>O رأ<<<<<BC ا�R<<<<<	راء �<<<<<�O>>>>>0 Vات ا1?�3<<<<<�  

ومن أمثلة الصلوات التى تصليها الكنيسة القبطية األرثوذكسية للعذراء 
                      والقديسين والمالئكة صـلوات القطـع التـى تـرد فـى األجبيـة                    

  : ومنها ) الصلوات السبعة النهارية والليلية ( 

 أتضرع وبـِك  هيئى لى أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء فإليكِ     * [ 
ة نفسى   أن تساعدينى لئال أخزى وعند مفارق      أستشفع وأياِك أدعو  

وألبـواب  هزمـى   من جسدى احضرى عندى ولمؤامرة األعداء ا      
  ) .صالة الغروب  ] (  يبتلعوا نفسى لئالغلقىا الجحيم

 عبـدك أيتها العذراء الطاهرة أسبلى ظلك السريع المعونة على         * [ 
 رحيمة معينة والدة ينبوع الحياة ملكى وإلهـى         قادرةألنك أم   ... 

  ) .صالة النوم  ] ( يسوع المسيح رجائى
  وإذ قد  إذ قد وضعنا الثقة فيِك ال نخزى بل نخلص        يا والدة اإلله    * [ 

ونتخذ ...  ال نخاف    الكاملةأقتنينا معونتِك وشفاعتك أيتها الطاهرة      
نـسألك  . لنا معونتِك القوية فى كل شئ لتسترنا مثـل التـرس            

 ]                   ونتضرع إليـِك يـا والـدة اإللـه لكـى تخلـصينا بـشفاعتك              
  ) صالة الستار ( 
خدمة األولى من   ال ] ( أنِت هى رجاؤنا  ... يا والدة اإلله العذراء     * [ 

  ) .صالة نصف الليل 
تشفعى من أجل خـالص     يا والدة اإلله يا أم الرحمة والخالص        * [ 

  ) .الخدمة الثانية من صالة نصف الليل  ] ( نفوسنا
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 سيدتنا... أرحمنا يا اهللا كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات         * [ 
  مـريم والـشهيد المكـرم مـارمرقس        الذكيةكلنا العذراء البتول    

اإلنجيلى الرسول وكافة المالئكـة واآلبـاء واألنبيـاء والرسـل           
والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك والمجاهدين الذين       
 ]                         أرضوك بأعمـالهم الـصالحة منـذ آدم إلـى آخـر الـدهور             

  ) .تحليل الكهنة ( 
رهـا مـن    وغي( وهكذا تصلى الكنيسة األرثوذكسية إلـى العـذراء         

وتتشفع بها لنوال ليس فقط غفران الخطايا ) القديسين وهم جميعاً بشر 
. بل وأيضاً الخالص وتضع الثقة فيها وتخاطبها أنِت هـى رجاؤنـا             

وإننا نتسائل أى دور أو مجد يتبقى للرب يسوع المسيح بعد كل هـذا              
وهل يوضع الرجاء وتوضع الثقة فيه وهو اإلله القادر على كل شـئ   

�RO<�ن ا��?<n    " أليس مكتوبـاً    ) العذراء والقديسين   (  البشر   أم فى 
ا�	ى :��VO� n ا^D)�ن و:n>RS ا�l>3� ذرا�<J و�<; ا�<�ب              

 J3O� ��_: " )إن لم يكن هذا هـو زنـا روحـى فمـاذا        و) 5:17إر  
  !!! ؟يكون 

 وا���SF<<� وا��B>>C� B�>>>}R وأ�<<<�م 0<<<�رهB:�>>8I  r   B ا��<<<)�3 -4
 Bوأ?)�ده:  

 ا�<�ب ه<	ا ا<VF و�S<�ى �           أD<�  "فمع أن كالم الرب واضـح       
% J��تأ��I�_-FO� V_�3(I و� �@ ) "  8:42أش. (   

سـاتها وإجتماعاتهـا    اتقدم الكنيسة القبطية األرثوذكسية فى جميع قد      
التسبيح والتمجيد والتعظيم ليس فقط للرب بل أيضاً للعذراء والقديسين          

  ومـن األمثلةوالمالئكة معـه بل وأحياناً قبله وأكثر منه أو بـدونه 
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"  *�(*C> $C	.'ن اC2�H	ن   " الصارخة على ذلك الصالة التى تسمى    
فـى القـرن    ) المسكونى الثالـث    ( والتى وضعت فى مجمع أفسس      

!!! الخامس الميالدى على يد البابا كيرلس األول الملقب بعامود الدين           
 على كرسى اإلسكندرية والذى كتب لإلمبراطورة       24وهو البابا رقم    

 لكـى   )1(زوجة اإلمبراطور ثيئودوسـيوس   ) إيزابل جديدة    ( يودوكيا
نعظمـك يـا أم     : [ وتنص صالة مقدمة قانون اإليمان على       . تؤيده  

النور الحقيقى ونمجدك أيتها العذراء القديسة مريم والدة اإلله ألنـك   
المجد لك يـا سـيدنا      . ولدتى لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا        

. تهليـل الـصديقين     . إكليل الشهداء    . وملكنا المسيح فخر الرسل   
ونالحظ فى هذه الـصالة أن       .... ] غفران الخطايا . ثبات الكنائس   

الكنيسة تعظم وتمجد العذراء أوالً وقبل الرب يسوع والـذى تكتفـى            
وبهذه الصالة التى أدخلها إلـى      . بتمجيده فقط دون التعظيم بعد ذلك       

ل فى القرن الخامس الميالدى     الكنيسة األرثوذكسية البابا كيرلس األو    
فتح الباب على مصراعيه لدخول سيل جارف من التسابيح والتماجيد          
والصلوات ليس للعذراء فقط بل ولكافة القديسين والمالئكة حتى مألت      
طقس الكنيسة وأصبح من الصعب تركيز األنظار على رئيس اإليمان          

  . القديسين ومكمله الرب يسوع فقط بل تتشتت إلى سحابة الشهود من
  
  

                                           
  11 ص– أنبا غريغوريوس –ما بين اإلسكندرية ورما وبيزنطة  )1(
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 " * �-� ���_� A	د ��8ار ه�Clا� ;� ���_إذ �-� 
 ���C(� �-� ���_Fا� �وا�=�� n8+ nح آ��-�

و�-_��� ���!3� �V ا��CSد ا����Fع أ���-� 
��:; إ�V ر\�v ا^:�Fن و��JOF :)�ع�D ;� ى	ا� 

 Z�O!ا� nF�cا Jع أ������Fور ا��ا�) n?أ
ا�b�� G�وا �)�p=��� �ً-�Cى ��F: V� vOS; ��ش 

 A	ه na� J(b-� ��8و�� A��=ا� ;� nF�cى ا	ا� V�
 B��bD V� روا�=Iا و�O�I ��� ) Z�1:2-3. (   

  
و��3دة � :=)�آB أ�c ا���RS� راV� �ً3w ا���ا�� * " 

��\�Fا�� ;� �ًd�� �ً=b�-� A�}-: � �F�� �ً@ا���  n3
  ) .19-18:2آ��w")���Q(F ����أسذه-J ا�S)�ى 

  
حادثة التجلى عندما خطف أنظار بطرس ومن معه من التالميذ          وفى  

منظر موسى وإيليا بجانب الرب يسوع فطلب أن يصنع ثالث مظال           
للرب واحدة ولموسى واحدة وإليليا واحدة واضعاً الجميع فى دائـرة           
واحدة ومركز واحد علق على هذا الوحى اإللهى مستنكراً قائالً عـن            

وعندما جاء صوت   "   �C* @ A	 ��C'ل     <	ل هJا وه' N   " بطرس أنه   
التمجيد من السحابة اختفى موسى وإيليا من المشهد لكى ينصب كـل            
التمجيد على شخص واحد فقط أال وهو الرب يسوع المستحق وحـده            

11
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ــسجود    ــل الـ ــد وكـ ــل التمجيـ ــيم وكـ ــل التعظـ   .كـ
  

 " J>>>R� ;:	>>>س وا��أ�<<<� ��<<< ... A�>>>S� رأوا ;�O?�>>>وا�
;�bا��ا�   JR�  ...    >: س�ن ه<�        ��ل ��<�>�D أن �>�? B>OR� �

<<V واc<<�ة      �Fة و��>>cوا Q>>� ث �{<<�ل�>>+ �-!>>-O� �>>-ه
    Q>ه� :8<�ل ذ� �F�8ل و��: �� BOR: � ة وه��cوا ��O:^و

  BC�>>OO}� ���_>> ,>>D... آ�   �و0<<�ر 0<<�ت �<<; ا�<<)_��
��\ً� ه	ا ه� ا�-V ا�_J� Z�3 ا�RFا و��F آ<�ن ا�<!�ت          

 A�c36-��32:9 " ( و?� :)�ع و. (   
  

  
  دا@n ا��-�)� ا1ر+�ذآ)�� �Csدة �; 

ا��	�ZCC اKرh'ذآ��CC ا��7CC"3 جــدير بالــذكر هنــا مــا يقولــه 
 �CCCC
* iCCCC2��ا��(��CCCC$ اء ا�JCCCCAر "  ا��CCCC� �"��CCCC2 آ
CCCC	ب  ا

@�7CC*– tآ'CC�u"h  "ــذى   [  :12ص ــسى ال ــد الكن إن التقلي
مارسه المؤمنون لتكريم العذراء بـصورته الحاليـة الغـامرة فـى            

خراً نوعـاً مـا إذ ال       الطقوس والـصلوات والتـسابيح بـدأ متـأ        
نستطيع أن نتتبعه إال إلى زمـن مجمـع أفـسس فقـط أى سـنة                

بــراز إم أى منــذ أن بــدأت الكنيــسة تنتبــه إلــى أهميــة 431
وهنـا جـدير بنـا      ... شخصية العذراء القديسة مريم كوالدة اإلله       

أن نقف وقفة قصيرة لكى نستثنى كافة التـسابيح الدخيلـة التـى             
دثين سواء كانت فـى قطـع الـسواعى         دسها بعض المعلمين المح   
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بصلمودية الكيهكية ومعظمها دخـل بعـد القـرن         أو اإل ) األجبية  ( 
الثالث عشر وبعضها أضيف بعد القـرن التاسـع عـشر بـدخول             


�ويضيف ] الطباعة * i2��   .بنفس  ا���2"�ا
كثير من العلماء والكتاب الكنسيين دخلـوا        : [ 28 فى ص  )1(المرجع

ا صفحات كثيرة من الكتب من أوصاف العـذراء         هذا المضمار وملئو  
تبدو فى شكلها وألفاظها وتصاويرها جميلة ولكن يعوزها األنطبـاق          
الالهوتى السليم والحبك المنطقى والمعنوى حتى بعـد قليـل مـن            
الفحص والتأمل تبدو هذه األوصاف خاطئة ومنحرفة أغلبها يعتبـر          

ى تـربط العـذراء بـالرب       إفتئاتاً على العالقة الالهوتية السليمة الت     
يسوع بل وبعضها يضع المسيح موضع العذارء والعذراء موضـع          
المسيح فتتبادل أوصاف كل واحد منهما مع اآلخر فى نفس الصفحة           

  ] .الواحدة مما يشمئز منه الذوق الالهوتى السليم 
وهكذا تمارس كل مظاهر العبادة للعذراء أوالً وللقديسين والمالئكـة          

الرب يسوع المسيح الذى ال يصح أن يوضع له شريك فى ثانياً بجوار 
 وهـو   )11:2فـي   " (  رب �SF<� اG ا%ب    " مجده إذ هو وحده     

 إذ هو االبـن      )9:2في   " ( �J اB �<�ق آ<n ا<B       " وحده الذى   
الوحيد الذى فى حضن اآلب منذ األزل وهو وحده الذى كانـت كـل              

ـ  الخالئق فى السماء وعلى األرض تمجده مع اآلب ف         ا يوحنـا   ى رؤي
   .يد لغيره من المالئكة والقديسين  أو تمجدون أى ذكر

                                           
 . متى المسكين القمص – ثيؤتوكس –كتاب العذراء القديسة مريم  )1(
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وD{�ت وRF, �0ت ��\�� آ�a�c ;:<�ل ا�R<�ش         " 
 وا�_��اD<<<�ت وا�<<<��lخ وآ<<<�ن �<<<�دهB ر�<<<�ات ر�<<<�ات  

 B�>>>>}� ت�!>>>>� ;�O\�>>>>� ه<<<<� وأ�<<<<�ف أ�<<<<�ف k_�(>>>>�
 ا�F<<<	��ح أن :Y@<<<	 ا�8<<<�رة وا�V>>>-o وا�_�F<<<�  ا�=<<<�وف

>>8�O@ n� �V>>� �>>F ا�<<)�Fء وآ<<. وا�8<<�ة وا�SF<<� وا�3�آ<<� 
آ<n �<<�  . و�V>O ا1رض وI_<, ا1رض و�<� �V>>O ا�3_<�     

   �>>O\�� �C�RF>> �>>C��   وف�>>=Oش و��>>Rا� V>>O� v��>>SO� 
ا�3�آ<<� وا���ا�<<� وا�SF<<� وا�<<)O��ن إ�<<V أ�<<� ا�1<<�:;       
         �>Rخ ا1ر���l>�8ل أ��; وا�I �Rت ا1ر��Dا�_��ا ,Dوآ�

 �S>>  "�<<�:; وا �V>>_O إ�<<V أ�<<� ا% وا�l>>R�ون @<<�وا  و
   ) .14-11:5 رو( 

ولعل من أهم األسباب التـى أدت إلـى إنتـشار عبـادة القديـسين               
وخصوصاً العذراء بـين الـشعب األرثوذكـسى هـو الظهـورات            
والمعجزات التى يعتقدون خطئاً بأنها للقديسين وليست من الـشيطان          

  .حتى يغوى شعب اهللا ويوقعهم فى عبادة األصنام 
  

 BCIاpSRرات ا��8:)�; و��C�  اG أم �; ا��l��ن؟�; . 
 u�CCC�
	�"CCC$ و�=w	��CCC � $CCC هJCCCا ا���CCC	B[ ا�  ال ا��;"CCC. 7CCC'رد ا

 $"�	
�  :ا
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الشيطان أن يظهر على شكل مالك يستطيع : أوالً 

  .قديسأو 
� �Z>S    " يعلمنا الكتاب أن الشيطان يمكن أن يظهر فى شكل مالك         

   "أن ا�<<<<�l��ن >>>>�o: J(>>>>bD� JO�>>>>s إ�<<<<J3>>>>s V �<<<<�ك D<<<<�ر      

   ) 14:11كو  2 (
كما يستطيع أن يظهر فى شكل قديس كما ظهر على شكل صـموئيل             

النبى للعرافة التى ذهب إليها الملك شاول لكـى تحـضر لـه روح              

صموئيل ليسأله قبل دخول الحرب بعد أن رفض اهللا رفـضاً قاطعـاً             

ونهائياً أن يتحدث إليه ألنه كان قـد رفـضه ونـزع روحـه منـه                               

:J>>>3�S ا�<<<�ب � �<<<��c1م و�  �Y(>>>�  B>>>Oل s<<<�ول �<<<; ا�<<<�ب  " 

R V>>O �8<<�ل s<<�ول ��l>>�� A�>>�3Rا �ى   �<<�1ور:B و� ���3D1<<�ء 
 �Cإ�� ZذهY� ?�ن �3c�0 أة�ا��C�Y  ) .7-6:28صم " (  وا

                   ويؤكــد الــوحى اإللهــى أن الــذى ســأله شــاول وأجابــه هــو 

  أن أماته فى ولذلك عاقبه اهللا بعد ذلك ب) وليس صموئيل النبى( الجان 

��Fت �sول �=��J�D ا��C� V<� @<�ن ا�<�ب �<; أ?<n               " الحرب

       n>?1 �ً|>:وأ J>>}b_: B>� ى	ب ا�<�ن   آ<�م ا�<�>>Sا� V>إ� J>3Od
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 �JI��Y و�cل ا��OFF� إ�V داود      �H(Oال و�Y(: Bل �; ا��ب    

V(: ;� ) "1 14-13:10أخ (.  

ال يرسل اهللا القديسني إىل األرض ثانية : ثانياً 

            .لريشدوا الناس 
فمن قصة أو مثل الغنى ولعازر ندرك أن اهللا ال يرسل القديسين بعـد        

فقد رفـض   . إنتقالهم إلى األرض ثانية ليظهروا للناس لكى يهدوهم         
طلب الغنى بعد موته وهو فى العذاب الذى طلبه من أبينا إبراهيم بأن             

يـضاً  ليظهر إلخوته ليهديهم فال يذهبوا هم أ      ) القديس  ( يرسل لعازر   
ــذاب  ــى الع <<V وا�3D1<<�ء    " إل�� Bه�>>-� Bاه��إ�<< J>>� ل�>>�

                 BC�>إ� V|>� إذا n>� Bاه��إ�< V>8<�ل � :<� أ�� BC->� ا�RF(��
إن آ��Dا � :)�RFن �; ��8ل �J  وا�c �; ا��1ات :����ن

V وا��3D1ء  ( ��V وا��3D1ء   �� Zُآ� ( �cو� إن ��م وا
   ) .31-29:16لو  ( " ن�; ا��1ات :!���

   .الشيطان يستطيع أيضاً أن يعمل املعجزات: ثاً ثال
إن الشيطان يستطيع أن يعمل المعجزات كالتى تحدث فى الظهورات          

  :ويؤكد ذلك الوحى اإللهى فى شواهد عديدة منها 
  

  " ��:�ت و�Z\�S آ�ذ�� �nF ا��l��ن ��n ��ة* " 
 )2  VI9:2( .  
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 " * �-!:c �F�}� ر [:�ت�D nRS: JDأ Vل�p-I ;� 
و:|n ا�)�آ-�; �VO .  �1رض ��ام ا�-�س)�Fء �Oىا�

-13:13رو("Yن :!-�Y�CR�ىا��ىا1رض ��%:�ت 
14(.  

  
��8م �)_�ء آ	�� وأ��3Dء آ	�� و:R��ن [:�ت * " 

 V�c Z\�Sو� �F�}��ً|:ر:; أ��=Fا �� أ��; ا��O|:"  
) ,�24:24( .  

يسمح اهللا للشيطان بالظهور ىف أحالم أو " :رابعاً

  .مل آيات وعجائب ليمتحن شعبه ويعغريها
لكى يرى هل تتعلق قلوبهم بالشخص الذى يظهر لهم الشيطان علـى            
شكله أو يعمل باسمه وبصورته آيات وعجائب أم ستظل قلوبهم معلقة           

  .بالرب وحده 
  

 " * B��c �3 أوD Q�[:� ، وأ���ك  �FOcإذا ��م �� و
 ا��<� آQ>FO     ا��S�1<�  و�� �c+, ا%:<� أو       أ���S�أو  

>>>C-�� �\�>>>�  : �>>>C��RI B>>>� ى�أ@<<< �>>>C�] وراء Zه	>>>-�
 أو ا�_<<��B ذ�<<V  Qو3RD<<�ه� �<<� �F(>>I ��<<�م ذ�<<Q ا�-3<<    

BO_ا�   ،  B�Cب إ��1ن ا� B�-_�F:  ��V       3<�ن_I n>ه B>OR: 
    (>bDأ nو�; آ B���O� nآ ;� B�Cب إ��ب  ا��وراء ا�< B�

  B�Cون إ���(>I     8<�ن�I A�>:و  ، وإ ،    �>}b_I A�:�>0نو  ،

14
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  ، و�<<<<<<<<J ، وإ:<<<<<<<<�3RI A<<<<<<<<�ون  و�RF(>>>>>>>>I JI�>>>>>>>>0ن 
  ) �OI " ) xI1:13-4!�8ن

  

 عمل الضالل ملـن ال يـصدق        يرسل اهللا : خامساً

  .احلق
  

 " *  nFنا����l�        Z\�Sة ، و��:�ت و��� n�� ،  �>آ�ذ� 
 >>� ، B>>+^ا �>>R:�@ n>>و��V ;����>>Cا  ا��>>O38: B>>� B>>CD1 ، 

              BC�>إ� n>���_3� ا�_O=: V>�c k<!�ا وn>?1 ه<	ا 
 n>>F� Gا  ا�<<|�لا���!>>: V>>�c ، ب	ا��<<>>�� V ان�>>: 

<<�وا    n>>� ، k>>_ا ا����!>>: B>>� ;:	>>ا� �>>�F?B+^�>>�"   
)2vI9:2-12(  

  
للذين ) مثل الظهورات والمعجزات الكاذبة ( يرسل اهللا عمل الضالل 

ال يصدقون حق الكتاب الذى يؤكد على أن الشفيع األوحد عند اهللا 
  اآلب هو الرب يسوع وهو وحده اإلله غير المحدود الموجود معنا 

يس غيره سواء ويسمع صلواتنا ويستجيبها فى كل زمان ومكان إذ ل
استطاع أن يقول ) وعلى رأسهم العذراء ( من المالئكة أو القديسين 
8D|�ء B آn ا1:�م إ�V اه� أ�R� �D " قبل رحيله عن األرض
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فجميعهم محدودون وال يمكن أن يسمعونا  ) 20:28مت " (  ا��ه�
فى كل مكان نتواجد فيه إذ هم فى السماء ونقلوا إلى الراحة األبدية 

  . عن متاعب األرض ومشاكلها وأوجاعها بعيداً
 "   �Rد� nآ Gا r(F� �<; ��<�BCD وا�F<�ت � :�<�ن          و

                �>R� �>F�� �>?اخ و� و�ن و� 0<p>c و� :��ن �R� �F��
  �� Vوال يتركون لنـا   )4:21رو " (   �<|, 1ن ا��1ر ا1و� 

D{<�وا إ�<�CD V:<�      ا " سوى سيرتهم العطرة فقط لنتمثل بإيمـانهم      

CI��   ) .7:13عب  " (  ��:�OaF�� BBCD�Fا

 "  I B� ا�-<)�ء �<�        إن ;�>� �O�FSا� �C�:أ V��R   V>O� V?�@

 B-oال لنتشفع بهـم أو نقـدم لهـم الـسجود       )8:1نش   " ( أ+�ر ا� 
والبخور والتسبيح والتمجيد والتعظيم والعبادة التى يـستحقها الـرب          

  .يسوع وحده مع أبيه الصالح بالروح والحق 
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 �ًa��+ :�3دة ا�!�ر� )  n�+�Fا�� �ًa:�cو(  
  �V ا��-�)� ا1ر+�ذآ)��

  

   آ)� ا���0� ا��D�a� �; ا���0:� ا�lR� �V ا��-�)� ا1ر+�ذآ)��
  

7pA�  ا�'P"$ ا�q	."$ *� ا�'P	�	 ا
� I�_-� �ً�aFI Q� �-!Iً� �0رة �� �V>� �F ا�<)�Fء            " 

�; ��ق و�<� �<V ا1رض �<; أ<nb و�<� �<V ا�F<�ء �<;           
; و� �3RIه; V>D1 أD<� ا�<�ب       � I .  C� �S(I_, ا1رض   

        n�Sا� Vا��-�ء و� V� ب ا%��ء�Dر أ���8 ذ��w Jإ� QCإ�
0-� إD�(cً� إ�V   �� �; ا�	:; :V-D�|o3 وأ    ا�x��a وا��ا 

   . )xI7:5-10 " ( أ��ف �; �_V3 وV}��c و�0:�ى 
  

) 6-4:20خر  (بالرغم من وضوح الوصية الثانية من الوصايا العشر         
) فى دائرة العبادة  ( عدم صنع الصور والتماثيل      والتى تحض أوالً على   

  .وثانياً عدم السجود أو التعبد لها 
) صور المسيح والقديسين  (إال أنه منذ العصور المبكرة دخلت الصور        

إلى الكنائس األرثوذكسية بالتدريج حتى إمتألت بها ومؤخراً وبالتحديد 
 ذلك التماثيل   فى عصر البابا الحالى دخلت التماثيل أيضاً وتشهد على        

  ) .كنيسة القديس سمعان بالمقطم بالقاهرة ( المنحوته بجدران 
  

  آ�OO(I j, ��3دة ا�!�ر إ�V ا��-�)� ا1ر+�ذآ)�� ؟

لعل من أسوأ العصور التى أنتشرت بها الصور فى الكنيسة القبطية و
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 على كرسى 23البابا رقم  ( )1(األرثوذكسية هو عصر البابا ثاؤفيلوس
فى أواخر القرن الرابع والذى أثار حملة إضطهاد ضد ) اإلسكندرية 

الوثنيين وحرض المسيحيين بمصر على اإلستيالء على معابدهم 
الوثنية وتحويلها إلى كنائس عنوة بما فيها من أثار وثنية فهاجموها 
باإلسكندرية وأخذوا بعض تماثيلها العارية وطافوا يستهزئون بها فى 

هات عنيفة مع الوثنيين مات فيها كثيرون الشوارع مما أدى إلى مواج
 وأدى ذلك فيما بعد إلى دخول الكثير من الوثنيين فى )2(من الطرفين

المسيحية ليس عن إقتناع بل عن خوف من إضطهاد األقباط 
حتفظ الكثير منهم لهم ولذلك ا) غلبية فى ذلك الوقت األ( األرثوذكس 

ببعض من أثار آلهتهم القديمة مثل التماثيل والصور والتى كانوا سبباً 
رئيسياً فى دخولها إلى الكنائس فيما بعد ويؤكد ذلك التطابق التام بين 
بعض صور آلهة المصريين القدماء واأليقونات القديمة بالكنائس 

�%$ إ�t�Yاألرثوذكسية مثل Hرة ا'P اإلله وهى تحمل طفلها 
� JAراءحورس وتطابقها مع  $�7hKا $.'��Kوهى تحمل طفلها  ا
�G 4'رسالـرب يسوع وكذلك Hرة ا'P وهـو يطعن بالحربة 
ا��K'.$ والمصور على شكل تنين وتطابقها مع  اإلله ست إلـه الشر

                                           
 .اً هو البابا الذى قام بحرم القديس يوحنا فم الذهب ظلماً وحسد )1(
 378 إيريس حبيب المصرى الجزء األول ص–قصة الكنيسة القبطية للمؤرخة األرثوذكسية  )2(
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� �(�t ='ر="'س $�7hKولم يقف األمر عند حد تسلل  . )1(ا
لكنيسة بل أيضاً بعض الممارسات الصور من مصر القديمة إلى ا

الوثنية التى تصحبها مثل إيقاد الشموع أمامها والتبخير والسجود لها 
إلخ مما نراه بوضوح األن فى ... وطلب المعونة والصالة أمامها 

الكنيسة األرثوذكسية والذى تجزر وتوغل فيها وأصبح فى صلب 
  .ستئصاله إطقسها بل وعقيدتها مما يصعب 

  
  ا1ر+�ذآ)�� �O!�ر �V ا��-�)� ا��3=�� 

وما يسبقه من طقس ) أثناء البولس واإلبركسيس ( ففى طقس القداس 
بعد أن يبخر أمام ) القس ( رفع بخور عشية وباكر نجد الكاهن 

الهيكل هللا يبخر أمام أيقونة القديسة العذراء ويصلى لها معطياً إياها 
بية نحو صحن الكنيسة ثم يتجه إلى الناحية الغر) التحية ( السالم 

الملئ بالصور األخرى للقديسين والمالئكة ويبخر ويصلى إليهم                  
ثم إلى الناحية القبلية حيث صورة القديس يوحنا المعمدان فيبخر 

   .)2(ويصلى أمامها

                                           
  71 ، 62 إيريس حبيب المصرى ص–ظل الخيرات العديدة  )1(
إصدار جمعية أبناء الكنيسة القبطية األرثوذكسية طبعة ) كتاب القداسات الثالثة ( الخوالجى  )2(

 م 1936
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  ���C-�)� ا1ر+�ذآ)�� :_�ر��ن ا�!�رر?�ل أ��8Iء �; ا�
 فقد رفض وجود الصور بالكنيسة وألن اهللا ال يترك نفسه بال شاهد

ا��	�Z القرن الثانى والثالث كما يقول بالهوتيين الالعديد من أكبر 

 7"3��
�اKرh'ذآ�� ا* i2��كان تمادى  : [  ا���2"�ا

الغنوسيين فى توقير األيقونات وتكريمها بالتبخير أمامها منذ 

 على منتصف القرن الثانى سبباً فى إثارة المؤمنين وإجماع رأيهم

مهاجمة الصور وتحريمها تحريماً قاطعاً فى الكنيسة وقد قاد هذه 

الحركة كل الهوتيى القرن الثانى والثالث على وجه العموم وعلى 

 من إيرينيئوس وترتليان وأوريجانوس وجيروم وأغسطينوسرأسهم 

  .بعدهم 

كان بعضهم يقول أنه يكفى ما عاناه الرب من ذلة اإلتضاع فى 
 وأخذ شكل العبد وال يليق أن نرسمه بهذه الصورة عملية التجسد

   ) ].687حياة الصالة األرثوذكسية ص ( ألن هذا إمعان فى تحقيره

�ويضيف * i2�� )1(أيضاً فى نفس المرجع السابق  ا���2"�ا
بسبب ذيوع األخبار عن المعجزات : [  قائالً 699 ، 697وفى ص

هون ناحية تقديس التى تتم بواسطة األيقونات بدأ العامة يتج
األيقونات لدرجة العبادة الصنمية مما حدا ببعض األساقفة أنفسهم 
أن يرفضوا األيقونات ويحطموها مثل األسقف سيرينوس أسقف 

                                           
 . المسكين القمص متى –ثوذكسية حياة الصالة األر )1(
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وباختصار شديد نقول أن تاريخ تصوير األشخاص لدى ... مرسيليا 
األقباط يمتد ليلتحم بطقس فرعونى سحيق فى القدم فقد حرص 

توفى  على رسم صورة دقيقة للشخص العظيم المالكهنة القدامى
  ] . أو كاهناً عظيماً أو أميراً سواء كان ملكاً

وجدير بالذكر هنا ما يقوله الوحى اإللهى محذراً من صنع صورة أو            
تمثال هللا ألن هذا سيؤدى الحقاً إلى عبادتها والسجود لها فى حد ذاتها             

آB>�FO ا�<�ب     " الحقاًوهو ما حدث بالفعل فى الكنيسة األرثوذكسية        
   {���Rن �0ت   ا�-�ر�; و B�Dوا    آ�م وأ�>I B>� ;>و�� ، 
   n� �0رة�I�0      ا�>OFRI أن Bآ�ي أ�	ا� A�CR� Bآ�وأ@3  J>� 
�<�b�c{�ا  .....  Sc<�  ، وآ��c�>� VO� J3       ا�lR� ، ا���FOت 

 V �� :�م آB�FO ا��ب �<    �0رة��I B� B�D�وا     . B�(bD1?�ا  
��aFI B�(b  و�OFRIا bID1)�وا�cر:Z �; و} ا�-�ر ���   

   "و3RI<�ه�  ���o� و�I�_-���  ....   �>C� �S(>I ، �0رة ��aل  
  ) .24-12:4تث ( 

فالرب يسوع هو أروع جماالً من بنى البشر ومهما حـاول الرسـام             
والتى تعـدت األلـف     ( تجميل الصورة التى يتخيلها له وهو بالجسد        

فهى ال تخرج عن كونهـا      ) شكل حتى اآلن فى مختلف بلدان العالم        
 وليس  )8-5:2فى  ( به الناسفى شكل العبد وفى ش    صورة له وهو    

اG روح وا�<	:; :<)�Sون        " فى مجده اإللهى الروحى األخاذ    
   ) . 24:4يو " ( ا �J ���3�وح وا�_Vo3-: k أن :)�Sو
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ومــن بــين رجــال اهللا األتقيــاء الــذين حــاربوا أيــضاً وجــود                      
                   القــديس أبيفــانيوس  األيقونــات بالكنــائس فــى القــرن الرابــع 

ــالميس  ــقف س ــتاراً                               ) م403-315 ( أس ــزق س ــذى م وال
نسج عليه وجـه المـسيح بكنيـسة فـى إحـدى قـرى فلـسطين                                     

  اإلمبــراطور ليــون الثالث البيزنطـىوكذلك رجـل اهللا التقـى 
لكنائس األرثوذكـسية    الذى شن هجوماً ضد األيقونات با      األرثوذكسى

والتى عادت مرة أخرى للكنـائس       ) م780-726( فى القرن الثامن    
اإلمبراطـور  م وكذلك أيـضاً     780 عام   اإلمبراطورة إيرينى على يد   

 علـى  الذى قام بهجـوم جديـد        األرمنى األرثوذكسى ليون الخامس   
ولكن لألسـف عـادت     ) م  843-815( األيقونات فى القرن التاسع     

 عـام  اإلمبراطورة البيزنطية ثيـؤدورا ة أخرى على يد     األيقونات مر 
   .)1(م 843

وهكذا نرى أنه فى كل عصر كانت توجد فيه إيزابل جديـدة ترعـى    
 ،  19:18مـل 1( األوثان وتعول أنبياء البعـل وأنبيـاء الـسوارى          

يقيم اهللا أيضاً إيليا جديد يقف فى وجهها صارخاً فى           ) 23-20:2رؤ
 ؟ إن آ<�ن ا�<�ب       ا�b<����; ن ��;   �RI V�� V�c  �?" : الشعب  

 Gه� اA�R3I��A�R3I�� nR321:18مل 1" (   ، وإن آ�ن ا� (  .  
  

     ;:�>>>>CRا� V>>>>� ة�>>>>cوا J3R>>>>s �>>>>� Gت ا���>>>>RI ) �>>>>:�Sوا� B:�>>>>8ا� (  
فكما حمى اهللا مملكة يهوذا فى العهد القديم فى عصر الملك حزقيا من             

                                           
 . إصدار منشورات النور – تيموثى وير –الكنيسة األرثوذكسية فى الماضى والحاضر  )1(
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الغزو والسبى األشورى بينما سقطت أمامه مملكة إسرائيل لضلوعها         
فى عبادة األوثان حيث ساروا  )  ملكاً متواليين19 (مع جميع ملوكها 

جميعهم فى طريق أول ملك لهم وهو يربعام ابن نباط الـذى جعـل              
إسرائيل يخطئ فقد كانت مملكة يهوذا أكثر تقوى من مملكة إسرائيل           

  إذ كان يقوم بها بين الحين واآلخـر ملـوكاً أتقياء مثل آسا
صنام فى مملكة يهوذا بما فيها     ويهوشافاط وحزقيا الذى حطم جميع األ     

الحية النحاسية التى أمر الرب موسى بصنعها ألن بنى إسرائيل كانوا           
يوقدون لها إلى تلك األيام وعصى حزقيا على ملـك أشـور الـذى              

 ألف مـن    185حاصر أورشليم العاصمة ولكن اهللا أرسل مالكاً قتل         
كـة  جيش سنحريب األشورى ولم يستطع هزيمة حزقيا أو غزو ممل         

وعلى نفس المنوال سقطت البالد والكنـائس األرثوذكـسية         . يهوذا  
الشرقية القديمة وأنكسرت أمام الغزو العربـى فـى القـرن الـسابع       

لضلوعها فى عبادة األصنام بالكنائس حيث فـتح العـرب سـوريا                         
ــسية (  ــة األرثوذك ــسة أنطاكي ــث كني ــسطين  ) حي ــث( وفل                     حي

ــ ــسيةكنيـ ــليم األرثوذكـ ــصر  ) سة أورشـ ــث( ومـ                                 حيـ
 عام فقط ثم شـمال  15فى أقل من     ) كنيسة اإلسكندرية األرثوذكسية  

 عام 50وفى غضون  ) وهى تابعة أيضاً لكنيسة اإلسكندرية( أفريقيا  
الكنيـسة البيزنطيـة     حيـث ( أصبحوا على أبـواب القـسطنطينية       

ولكنهم لم يستطيعوا فتحها حيث حماها اهللا فـى ذلـك       ) األرثوذكسية
الوقت بسبب رجال اهللا األتقياء الـذين حـاربوا عبـادة األيقونـات                             

القديس إبيفانيوس واإلمبراطـور ليـون      بالكنائس أمثال   ) الصور  ( 
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 وعلى الـرغم    )1( كما ذكرنا سالفاً     الثالث واإلمبراطور ليون الخامس   
 بثبات طيلة ثمانية قرون أمام الغزو العربى اإلسالمى من أنها صمدت  

  على يــد) العثمانى ( فما لبثت أن سقطت الحقاً أمام الغزو التركى 
وتحولـت أكبـر   ) م  1453( محمد الخامس فى القرن الخامس عشر       

إلى مسجد مـع     ) كاتدرائية أجيا صوفيا  ( كاتدرائية أرثوذكسية فيها    
سبب عودتهـا إلـى األوثـان والـصور         ا من الكنائس ب   العديد غيره 

اإلمبراطـورة ثيـؤدورا                         بالكنائس على يد أبـاطرة أشـرار أمثـال          
سالفة الذكر وهو ما حدث بعينه قديماً لمملكة يهوذا          ) إيزابل جديدة ( 

التى نجت من الغزو األشورى ولكنها سقطت الحقاً على يـد الغـزو       
                 شرار أعادوا إليها األصـنام مـن بعـد         والسبى البابلى بسبب ملوك أ    

 الذى لم يكتفـى  منسى الملك الشرير وعلى رأسهم  الملك التقى حزقيا  
باألصنام خارج هيكل أورشليم فصنع تمثاالً لسارية ووضعه فى بيت          

مما أثار غضب اهللا وسبى الشعب إلـى بابـل                         ) هيكل أورشليم   ( اهللا  
وهكذا نجد أن تاريخ شـعب اهللا القـديم اليهـودى                       ) 25:24مل  2( 
يتكرر مرة أخرى وبنفس الصورة مع شـعب اهللا         ) وعقوبة اهللا لهم    ( 

  .نفسه فالتاريخ يعيد ) المسيحيين األرثوذكسيين ( الجديد 
  

 Vه<B أw<�روD   ...  و�-�J>I  �<; ا�J>�-� q�>o        ورذل��أى ا�<�ب    
   v�� �F��Cإ�  D���wأ ، V BCO�d��Y� .    v�>� �F� Bه��wأ �DY�

�3R>>s BC}�>>wأ ��3<<w �>>�Y� ، ..أ�ا�<< �>>F:�� �>>أ� B>>CDو� ىإ 

                                           
  منشورات النور – تيموثى وير -الكنيسة األرثوذكسية فى الماضى والحاضر  )1(
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j آ�. [@�BCI و�O�YIا �C	Aا �b�-�ا �� ��BC��  .�O8!��ة 
 �>>cد وا�>>�:�>>bأ�  Bه�م ا+-<<�ن ر�<<�ة ، �<<�� أن 0<<=p>>C:و ، 

BC���BCFO   ) .xI19:32،21،28- 30  (  وا��ب 
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  ���ر:� :J(bD ��Rا 
 ,Dآ� jوآ� �:�Sوا� B:�8ا� ;:�CRا� V� �3دة ا01-�م�

  Gا ���8�  
  

 @�)��  )1()ا�"%'د ( �	ر�x ا�ZAp ا
 )�)n��	ر�x ا�ZAp ا

)�"""�2�  )2()ا

المملكة الموحدة لليهـود حتـى      . 1

    )4مل 1( ان عصر سليم

ــة  . 1 ــة الرومانيـ اإلمبراطوريـ

المسيحية الموحدة فـى عـصر      

  .قسطنطين 

سقوط سليمان فى عبادة األصنام     . 2

   )8-1:11مل 1( 

سقوط قـسطنطين فـى عبـادة       . 2

  .الصليب 

مملكة إلى شـقين    لتمزيق اهللا ل  . 3

كعقوبة لسليمان فى عهـد ابنـه                   

   ) .13-9:11مل 1( 

 لإلمبراطوريـة إلـى     تمزيق اهللا . 3

قين كعقوبة لقسطنطين فى عهد     ش

  .ه ابنائ

ورى للمملكة الشمالية   الغزو األش . 4

لتوغلها فـى عبـادة     ) إسرائيل( 

   ) .17مل 2( األصنام 

الغزو العربى اإلسـالمى للـبالد      . 4

األرثوذكسية فى الشام وأفريقيـا     

لتوغلهـا فــى عبـادة األصــنام   

  .بالكنائس 

  

                                           
 سفرى الملوك األول والثانى من العهد القديم )1(
  منشورات النور– تيموثى وير -فى الماضى والحاضر الكنيسة األرثوذكسية كتاب  )2(

20
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لمملكـة الجنوبيـة               حماية اهللا ل  . 5
من الغـزو األشـورى               ) يهوذا  ( 
لوجود ملوك   ) 19 ،   18مل  2( 

أتقياء حطموا األوثان بهـا مثـل                    
  )آسا ويهوشافاط وحزقيا ( 

حمايـة اهللا للقــسطنطينية مــن  . 5
الغزو العربـى لوجـود أتقيـاء       

حطموا الصور بالكنـائس مثـل                     
ــث  (  ــون الثال ــانيوس ولي أبيف

  ) .والخامس
ــة               . 6 ــة الجنوبي ــوع المملك وق

الحقــاً فــى عبــادة ) يهــوذا ( 
األصنام على يد ملـوك أشـرار                 

   ) 21مل 2( مثل منسى 

وقوع القسطنطينية الحقـاً فـى      . 6
عبادة الصور بالكنائس على يـد      
أباطرة أشرار مثل اإلمبراطـورة     

  .ثيؤدورا 
عقوبة اهللا للمملكـة الجنوبيـة      . 7

بالغزو البابلى وسـقوطها هـى      
   )25 ، 24مل 2( أيضاً 

عقوبة اهللا للقسطنطينية بـالغزو     . 7
وسـقوطها  ) العثمانى  ( التركى  

  .هى أيضاً 

هذا وال تقتصر عقوبة اهللا للشعوب التى تعبد األصنام بجانـب اإللـه         
األمراض وغيرهـا    الحقيقى بغزو األعداء واالحتالل فقط بل أيضاً ب       

  :من الضربات كما يتضح من الشواهد األتية 
 �<<!�ت ا�<<�ب إ�Q>>C ، وI<<!-� ا�_<<�F(>>I    �>>� kآ-<<, إن * " 

J>>>�-�� ، J ، وVo!>>>I إ�<<<V وA�:�>>>0 و�F? q>>>b_I<<<� ��ا\<<<|    
      VO� J�Rو� �F� �� ���F�;�:�!Fا�      Q>�O� أ�� �  .  �D�>�

   ) .@26:15�  Q���s ) "أ�D ا��ب 
 " *  ��S(I           n>FRI 3<�ه� ، و�RI و� ، BC�C�%  BC��>F�Yآ    n>� ، 

 �(>>>�Iو B�3<<<�هIBC��!>>>D3<<<�ون أRIو ، B>>>�Cب إ��3<<<�رك ا�<<<�� 
� �I<�ن �<)8��     .  ا�F�ض �<; ��<-�B       ز:nأوو��ءك ،    @p3ك

   )26-24:23 @�  "(   أر�VQ �����و� 
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 �ًRوس : را���O) ر?�ل ا��:;( ��3دة ا^آ �ا��-�) V�
  ا1ر+�ذآ)��

  

  �{�ه� ��3دة ا^آ�O�وس �V ا��-�)� ا1ر+�ذآ)��

لدين       (   يصل توقير اإلكليروس          وعلى رأسهم البطريرك        )   رجال ا
واألساقفة فى الكنيسة األرثوذكسية إلى حد العبادة بكل مظاهرها من                           

امهم والتبخير لهم وتوجيه األلحان والصلوات                 سجود حتى األرض أم        
والتمجيد والتعظيم لهم ضمن طقوس العبادة بالكنيسة وعلى رأسها                      
القداس وحديثاً وفى عصر البابا الحالى تم تكريس وترسيخ اإلحتفال                          

وبصورة لم يسبق       )   خاصة عيد رهبنته وعيد جلوسه        (   بأعياد البابا       
اإلهتمام بهذين العيدين يفوق           لها مثيل فى العصور السابقة وأصبح            

اإلهتمام بأى أعياد أخرى حتى األعياد السيدية الصغرى والكبرى                                   
وفى هذين العيدين تقدم           ]   التى تخص السيد الرب يسوع المسيح            [   

لعبادة السابق ذكرها بطريقة صارخة فجة                         للبطريرك كل مظاهر ا
بابا األنظار     حيث يخطف المجد والتعظيم الذى تسبغه الكنيسة على ال                

ويصعب توجيهها بعد إلى أى شخص آخر حتى المسيح نفسه رئيس                   
 :كهنة الكنيسة وملكها وعريسها الحقيقى ولعل هذا يذكرنا بقول الكتاب

   "                       JDأ V�c �3دًاR� أو �ًCإ� V��: �� nآ VO� �bI�Fا�
OS:       JDإ J(bD ًا�C}� Gا nه�� V� v  Jإ�   " )4:2 تس  2( 
.   
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  V ا1ر+�ذآ)Vأ�Oa� �; ا��v8 ا�38�
ومن أمثلـة طقـوس عبـادة اإلكليـروس فـى الكنيـسة القبطيـة                           

   : )1(األرثوذكسية
 *  �� "   !C"� 	f y. "         ويقال فى بداية القداس لتمجيد البطريرك فـى

يا كل حكماء إسرائيل صناع خيوط الذهب أصنعوا        : [ حالة حضوره   
 البابـا   قدس رئيس الكهنة  األثوباً هارونياً الئقاً بكرامة كهنوت أبينا       

بركة بطريركنا األب المكرم رئيس     ..... حبيب المسيح   ) فالن  ( أنبا  
تحل ) فالن  ( بركة أسقفنا األب المكرم أنبا      ) .... فالن  ( الكهنة أنبا   

   ] .على هذا الشعب كله آمين
 * �� الذى يتلوه الشماس مخاطباً الشعب خالل ا��GL� "7"3 ه"�	 " 

وحضور " القداس " وفى بداية " رفع البخور " ى طقس صالة الشكر ف
أطلبوا لكى يرحمنا اهللا ويتراءف علينا ويستجيب لنا [ البطريرك 

أبينا ويعيننا ويرد عنا كل التجارب ويديم إيماننا بسؤاالت وصلوات 
المكرم المثلث الغبطة أبى اآلباء وراعى الرعاه رئيس رؤساء كهنتنا 

نوت ملكى صادق وهارون خليفة مارمرقس الراعى الحقيقى كمثل كه
ها من بالد الرسول بابا وبطريرك المدينة العظمى اإلسكندرية وما ل

   ] . )فالن(رئيس اآلباء والبابا أنبا )  مرات3(حبيب المسيح القديس 
  

                                           
 . الشماس فرج عبد المسيح –خدمة الشماس واأللحان  )1(
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 *   �C�:            يصلى فى بداية القداس بعد صـالة الـشكر    " �C�* 'C	ر�'  " 
 اإلكرام أبونا وموالنا وسيدنا بابا بطريرك     األقدس الكلى   الطوباوى  [ 

المدينة العظمى اإلسكندرية وليبيا والخمس مدن والحبشة وأفريقيـا         
 أبو اآلباء راعى الرعاة رئيس رؤسـاء كهنتنـا  وجميع أرض مصر   

سـيدنا  ثالث عشر الحواريين وقاضى المسكونة فلتكن سنوه عديدة         
   ] . يا رب أحفظه لسنين كثيرة يا سيدرئيس كهنتنا

طقس التبخيـر والـسجود للبطريـرك فـى الكنيـسة القبطيـة             * 
:  فى رفع بخور باكر وعشية وأثناء القراءات فى القداس األرثوذكسية

إذا كان البطريـرك أو المطـران أو األسـقف حاضـراً يعطيـه                                [ 
ثم  ) يبخر أمامه ثالث مرات   أى  ( البخور ثالث أيادى    ) أى القس   ( 

أطلب من  :  ويقول له    وهو منحنى ) فى يد البطريرك    ( لصليب  يقبل ا 
   .)1( ]المسيح عنا ليغفر لنا خطايانا

االثنى عشر فضيلة التى للروح القدس المكتوبـة فـى الكتـاب           * [ 
المقدس تحل على رأس أبينا القديس رئـيس الكهنـة البابـا أنبـا                            

لمرتل إلـى ذكـر اسـم       وعندما يصل ا  ) لحن الفضائل    ] ( ) فالن( 
 وجميع الشمامـسة يجاوبونـه      يخضع بهامته أمام سيادته   البطريرك  

  .بصوت واحد قائلين آمين 

                                           
 . جمعية أبناء الكنيسة القبطية األرثوذكسية المركزية –القداسات الثالثة  )1(
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r�(Fك وا��:�; ا�3��� �ا1ر+�ذآ)� �ا��-�)  

وهكذا نرى أن الكنيسة األرثوذكسية ال تكتفى بعبادة البشر المنتقلين    * 
أيـضاً ضـمن    ) اإلكليـروس   ( بل واألحياء   ) العذراء والقديسين   ( 

طقوس عبادتها للرب يسوع ولعل هذا يذكرنا بعبادة الفراعنة األحياء          
بجوار اآللهة األخرى فى مـصر القديمـة والعجيـب أن الكنيـسة             

بينما يـدعو   " رئيس رؤساء الكهنـة " األرثوذكسية تدعو البطريرك  
 ،  17:2عـب   ( فقـط    " رئيس الكهنة " الكتاب المقدس الرب يسوع     

14:4 ، 10:5 ، 1:8. (   
ومن العجيب أيضاً أن تـدعو الكنيـسة األرثوذكـسية البطريـرك                                    

 "   	C.	وأ� 	.)"Cf "      ن يدعى رجال   رغم وصية الرب يسوع لتالميذه الذي
  : أنهـم خلفـائهم والتـى قـال لهـم فيهـا              اإلكليروس األرثوذكس 

  

 "          ;��(>:�bوا� �ا���3< v>O? V>�� V>وآ<n أ�VO� ...   BC��>F آ�
:I V>>>�� �>>>CD�OFR-{<<<�هB ا�-<<<�س ��R��<<<�ن �<<<!�\BC3 و:F}R<<<�ن  
            V>ا1و� v��>SFوا� B\��>ا� V>� ا1ول Y>��Fو:_�3ن ا�  BC���+ أه�اب
�<<V ا�SF<<��� وا��_�<<�ت �<<V ا1<<�اق وأن :<<���هB ا�-<<�س <<��ى    

��ى        ��>�<B واc<� ا�r�(>F وأFO     B�>D 1ن �Rىأ�� أI �� B�D<���ا 
        >O� �ً>أ� B>�� ا���>I أ@<�ة و� �ًR�F?    ى	ا�< �>cوا Bا1رض 1ن أ�<�آ V

 و� ���Iا ��FOR; 1ن �B�FOR وا�c ا�r�(F وأآ3<�آV�       B ا�)�Fات 
          �>bI�: J(>bD �|>: ;و� �|�: J(bD ���: ;F� B�� �ًن @�د���: "

 ) ,�1:23-12( .   
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فأين الكنيسة األرثوذكسية وطقسها من هذه الوصية التى أوصى بهـا           
وأين  ) 4:1يه  " ( السيد الوحيد" الرب يسوع والذى يلقبه الكتاب بـ 

رجال اإلكليروس بالكنيسة األرثوذكسية من وصـية الـرب يـسوع           
ــذه  أFORI B�>>D<<�ن أن ا�<<	:; :_<<)�3ن رؤ<<�ء اB>>�1     " : لتالمي

    B��>� ا	ن ه���: �� BC�O� ن��O(�: BC\�F}� وأن BCDدو�(:
�n �; أراد أن :�<�ن �<��F�}� B<ً� :�<�ن ��<B @�د�<ً� و�<; أراد                    

���B أوً� :��ن ���FSO ��3ًا 1ن ا�; ا^D)�ن �<Y>: Bت   أن :!��  
   ) 45-42:10مر " (   آ�a�:;�3	ل bD)J �;�ُ�=َ�م �n �َ�=ِ�م و�

وأين طقس الكنيسة األرثوذكسية وقبول رجال اإلكليروس بها التبخير         
أمامهم والسجود لهم من موقف بطرس الذى رفض سجود كرنيليوس          

)             مثل كرنيليوس   ( أيضاً إنسان   ) رس  أى بط ( له موضحاً السبب أنه     
 "  V>>O� �ً>>Rوا� �S>>�F<<� د@<<n ��<<�س ا<<�JO38 آ��O�D<<�س و

  " ����<<<<J>>>>���Y� J ��<<<<�س �<<<<�\ً� �<<<<B أD<<<<� أ:<<<<|ً� إD<<<<)�ن      
   ) .26-25:10أع ( 

وكذلك رفض المالك لسجود يوحنا له معلالً ذلك بأنه هو أيضاً عبـد             
ا�<	ى آ<�ن :-{<� و:<)�F        أc�: �>D-<�     " مثل يوحنا وباقى األنبياء     

 V>>>O?أ�<<<�م ر �S>>><<<RF, وD{<<<�ت @<<<�رت 1 ;�>>>cا و	ه<<<
 �3� VD1 nRbI � �}Dأ V� ا ��8ل	ه V-:�: ى آ�ن	ك ا��Fا�
�QR و�� إ@�QI ا��3D1ء وا�	:; :_b{�ن أ�<�ال 3D<�ة ه<	ا        

G �S   )9-8:22رؤ" (  ا����ب  أ
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 أعظـم   فالكنيسة األرثوذكسية تتعامل مع رجال اإلكليروس على أنهم       
أمثـال  ( وأعظم من المالئكـة     ) أمثال بطرس الرسول    ( من البشر   

فإذا كان اإلكليروس فى الكنيسة األرثوذكسية أعظم من     ) مالك الرؤيا   
والمالئكة فماذا يكونون سوى آلهة ينبغـى       ) الرسل واألنبياء   ( البشر  

وهذا ما تفعلـه    ) وأحياناً أعظم منه    ( لهم السجود مثلهم مثل المسيح      
لكنيسة األرثوذكسية بكل وضـوح وفجاجـة وبـال أدنـى خجـل                                   ا

وعقر داره ويدعون   ) كنيسته  ( أو توارى وفى بيت عريسها المسيح       
                          :بعد كل هذا أنه فقط تكريم واحتـرام وهنـا نـذكر قـول الكتـاب               

 "      �>>CF� ,_(>>و� ,>>Oأآ �>>�Dاpأة ا��>>Fا� k>>:�d Q�	>>آ

  )20:30أم " (  �OF, أ+Fً��, ���و�
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  ��3دة ا�=p3 وا�=F� �V ا��-�)� ا1ر+�ذآ)��: @��)ً� 
  

  ���8ة ا^�_��� �V ��ء ا����ب ا��8Fس 
التنـاول أو   ( تعتقد الكنيسة األرثوذكسية بأن مادتى عـشاء الـرب          

صالة ) الكاهن  ( يتحوالن بعد أن يصلى عليهما القس       ) اإلفخارستيا  
 ويتم التعامل معهما على أنهمـا       )1( إلى جسد ودم الرب يسوع     القداس

الرب اإلله يسوع المسيح بلحمه ودمه وتقدم لهما طقوس العبادة قبـل            
وبعد التحول المزعوم مع أن الرب يسوع حينما تكلـم عـن األكـل              
والشرب من جسده ودمه فى الحديث المـدون فـى إنجيـل يوحنـا              

ا�_<k ا�_<k  أ�<�ل ��<B إن �<B               " اإلصحاح السادس والذى قال فيه    
           B��>� ة�>�c B>�� v�>O� J>ا د����lIن و�(D^ا ?)� ا�; ا�OآYI .

                    V>� J>Fأ�� �>Dوأ �ة أ��:<�>�c J>O� V>ب د��l>:ى و�(? nآY: ;�
�<;  . 1ن ?)�ى �Yآ<k>c n ود�<l>� V�ب k>c             . ا���م ا1@��   

:Yآn ?)�ى و:l�ب د�V� ,3a: V وأJ>�� �D آF<� أر<V-O ا%ب     
ه<	ا ه<� ا�=Y: ;F� .    p>3آV� ��_: �C� V-O ا�_V وأVc �D ��%ب    

�<;  . ا�	ى pDل �; ا�)�Fء ��v آF<� أآ<n [�<�ؤآB ا�F<; و�<��Iا           
لـم   ) . 58-53:6يـو  " (  :Yآn ه	ا ا�=J>DY� p>3 :_�<� إ�<V ا�1<�      

يقصد الرب مطلقاً أن أكل جسده وشرب دمه هنا يتم باألكل والشرب            
بل أوضح ما   ) ل  التناو ( من الخبز والخمر المقدمان فى عشاء الرب      

                                           
  المسكينالقمص متى –اإلفخارستيا والقداس  )1(
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أ�D ه� @p3 ا�_�<�ة �<; :n>38         : " نفس الحديث قائالً    يقصده فى   
�S: �� Vإ���R: �� V� ;�H: ;35:6يو"(  ا��ًاع و� (.  

أى أن األكل المقصود يكون باإلقبال إلى المسيح والشرب المقـصود           
  " ��_<<n ا�F:^�� r�(>>F<<�ن �<<B���>>O� V    " يكــون باإليمــان  

لشرب الحرفى بالفم ويؤكد ذلـك الـرب         وليس باألكل وا   )17:3فأ(
  : يسوع فى نفس الحديث أيضاً قائالً 

�c J<�ة أ��:<�     آn �; :�ى ا��; و:�I J� ;�H<�ن �<         * " 
   ) .40:6:�  " ( وأ�D أ��V� JF ا���م ا1@��

  
 " *      Vب د��l:ى و�(? nآY: ;�    �Dوأ �ة أ��:��c J�

  ) .54:6:�  " ( أ��V� JF ا���م ا1@��

  
اآليتين السابقتين يتضح أن نوال الحياة األبدية والقيامـة         ومن مطابقة   

تكون برؤية االبن    ) 40:6يو  ( فى اليوم اآلخير بحسب اآلية األولى       
بأكل جـسده وشـرب    ) 54:6يو ( واإليمان به وبحسب اآلية الثانية   

إذاً رؤية االبن واإليمان به هما بعينهما ما يقصده الرب يسوع           . دمه  
  . والشرب من دمه باألكل من جسده

ومن البديهى أن رؤية االبن المقصودة هنا ليست بالـضرورة هـى            
الرؤيا بالعين الجسدية بل بعين اإليمان أى اإليمان به بصفته ابن اهللا            
  وليس مجرد إنسان أو نبى وبهذا يكون لصلبه وفداؤه لنا قيمة كافيـة
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بدية والقيامة  بل وأكثر من كافية فى عين اهللا اآلب ننال بها الحياة األ           
فى اليوم األخير ويؤكد هذه الحقيقة أيضاً الرب يـسوع فـى نفـس              
الحديث ورداً على كثيرون من تالميذه إذ سمعوا ما يقوله عن أكـل             

جسده وشرب دمه وقالوا إن هذا الكالم صعب من يقـدر أن يـسمعه                     
لمعنى فرد عليهم الرب يسوع مؤكداً أنه ال يقصد مطلقاً ا ) 60:6يو ( 

الحرفى أو المادى أو الجسدى لألكل والشرب بل المعنـى الروحـى            
يعطى حياة  ( بل الروح هو الذى يحيى    ومؤكداً أن الجسد ال يفيد شيئاً       
وأن جسد ابن اإلنسان لن يظل بـصفة        ) أبدية ويقيم فى اليوم األخير      

دائمة على األرض بل سيأتى الوقت الذى يرون فيه ابـن اإلنـسان             
ده إلى حيث كان أوالً أى إلى السماء ولـن يبقـى  فـى              صاعداً بجس 

  متناول المؤمنين به سوى روحه وكالمـه الـذى هـو روح وحيـاة        
   

إن ه<	ا ا��<�م   : ��8ل آ�a�ون �; >���I	A ، إذ <�RFا         " 
 �B>>OR :<<)�ع �<<� J(>>bD أن  :<<)ZR>>0JRF �<<; :8<<�ر أن  

  B>>C� ا ، �8<<�ل	ه<< V>>O� ون��	>>�: A	>>���I : Bآ�>>aR: ا	أه<<
ا��وح  �أو��ن رأ:�B ا�; ا^D)�ن ���0ا إ�x�c V آ�ن 

ا��<�م ا�<	ي    . أ�� ا�s ��b: �� �(S<���  . :_��ه� ا�	ي  
                            أآJ>>>>>� B>>>>>�FO ه<<<<<� روح و�c<<<<<�ة و��<<<<<; �<<<<<-�B �<<<<<�م      

   ) .�H: .  ) " �:60:6-64-�ن� 
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وقد فهم بطرس ما يقصده الرب بالضبط وأن األكل من جسد الـرب             
) والقيامة فى اليوم األخيـر      ( والشرب من دمه لنوال الحياة األبدية       

:               ل الرب واإليمان به حيث قال للرب فـى آخـر الحـوار              هما بقبو 
  " �-<<<�كآ<<<�م ا�_�<<<�ة ا��1:<<<� ؟ ; D<<<	هZ، إ�<<<V �<<<:<<<� رب" 
  ) . 68:6يو  (
  

  ��ب ��; ا�r!b و��lء ا

فاإليمان بكالم المسيح ورسالته التى تتوجت بصلبه وفداؤه لنا وقبولنا          
له يهبنا السلطان أن نصير أوالد اهللا ويصير المسيح ساكناً فينا بروحه  
وهذا يحدث معنا مرة واحدة وإلى األبد وال نحتاج أن نأخذ المـسيح             

نحتـاج إلـى    مجدداً مراراً وتكراراً فى كل تناول إذ أنه ال يفقَد منا ف           
ذبحه مجدداً على مذبح الكنيسة األرثوذكسية فى كل قـداس لنأكلـه            

�8<<�ن ��B:�>>8 ?<<)� :<<)�ع ا�r�(>>F  " مجــدداً� ;>>_D ة�>>�

�8<�;           ... وا�cةFا�1<� ا� V>إ� nFأآ �� �cن وا���8� JD1 " 
  ) 14-10:10عب (

          :وحينما أعطى الرب يسوع الخبز لتالميذه فى العشاء األخيـر قـال           

"       B>�O?1 ر�(>>�Fا ه<� ?<)�ى ا�	ا ه<<�>Oوا آ	ا @<�R->>0أ

 أى لإلحتفال بذكرى كسر جـسده   ) .24:11كو  1 ( " ه	ا �	آ�ى 
على الصليب والذى كان جالساً به معهم فى هذا العشاء ولم يدخل فى             
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أفواههم بالحرف والذى لم يكن أيضاً قد كسر علـى الـصليب بعـد              
ـ        ه<	A ا��<Yس ه<V       " ىوحينما أعطاهم الكأس قال لهم بنفس المعن

   "ا�CR<<<� ا�V��>>>� �>>>:�S أ�R->>>0ا ه<<<	ا آ>>>s �>>>FO���B �<<<	آ�ى 

   ) .25:11كو 1( 
ويكرر الرب يسوع كلمة لذكرى للتأكيد على أن عشاء الـرب هـو             
لإلحتفال بذكرى فداؤه لنا ونوالنا الخالص به وأكد الرب هذا المعنى           

 الفصح  حينما أطلق على هذا العشاء فى بداية جلسته مع تالميذه كلمة          
!n>3� B�R� r أن أV>D1 B�Y>I         آn ه	ا ا��Cs]  bة ا�C�s, أن    "  :قائالً

  " آ<<<�O� V>>>� n>>>F�: V>>>�c �>>>R� J>>>-� n<<<�ت اV>>>D]      G �أ�<<<�ل ��<<<B إ 
ومن المعروف أن أكل الفـصح كـان يتكـرر           ) 16-15:22 لو   (

لإلحتفال بذكرى الخالص من الهـالك بواسـطة المـالك المهلـك            
 ولم يكن مصحوباً فى كل مرة     والخروج من العبودية فى أرض مصر     

ونحن أيـضاً نقتنـى     ) الخالص والحرية  (فس الحدثين حلول بتكرار ن  
الخالص والحرية من عبوديـة إبلـيس مـرة    المسيح فى قلوبنا وننال  

واحدة باإليمان بالمسيح وقبوله مخلصاً وفاديـاً لنـا ونحتفـل بهـذا             

  الخالص فى كل مرة نتناول فيها 
  

V� �F=وا� p3=�3دة ا�� V(ا1ر+�ذآ V�38ا� v8�ا�   

وتتضح بصورة جلية عبادة الخبز والخمر فى طقـس القـداس فـى             
التبخير والسجود لهما فحينما يعود الكاهن بعد التبخيـر فـى وسـط             

26
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فى سر بخور البولس وكذلك فى      ) والخبز  ( الشعب يبخر أمام الكأس     
ـ            ول بداية صلوات التقديس أيضاً وقبل التحول المزعوم أما بعد التح

                                   ) مشيراً إلى الخبز  " (الجسد المقدس   : " المزعوم وعندما يقول الكاهن     

   ZAp���n(ك ا��2(س  : " �"7د ا )n�.  "    والدم : " ثم يقول الكاهن
 وهو يسجد لهمـا إلـى     "و�C(*_ ا���7C@     "  �"7د ا�ZAp    الكريم  
ئم من األموات هو عـن       ناسيين أن جسد الرب الممجد القا      )1(األرض

ـ           علـى شـكل                          ايمين اآلب فى السماء كمـا رآه يوحنـا فـى الرؤي
ولـيس علـى األرض                      ) 6:5رؤ  " ( @�وف ��\B آJDY �	��ح     " 
  ).على مذبح الكنيسة األرثوذكسية ( 
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                           
 . القس كيرلس كيرلس –القداسات الثالثة  )1(
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�FI�@  
  ��; ا�)���:� وا1ر+�ذآ)��

لت عبادات األصنام من العصور الفرعونية إلى       وهكذا نرى كيف تسل   
الكنيسة األرثوذكسية وعلى رأسها الكنيسة المصرية رويـداً رويـداً          

 أصنام كبـرى              �C2X$ وعبر العصور وتوغلت واستقرت فيها عبادة       
 )  الخبز والخمـر   – اإلكليروس   – الصور   – القديسين   –الصليب  ( 

  .أال وهو التماثيل  مؤخراً اoنبخالف صنم آخر موجود 
آC	ن  " ولعل هذا يذكرنا بما قاله الرب يسوع للمرأة السامرية قـديماً            

  _ِ�$�2X       _ِC�يـو   " (  �t"C هC' زو=C_ِ      اoن أزواج وا�JCى 

18:4. (   
ولعل هذا هو ما يعوق عمل الروح القدس فى الشهادة والكرازة لغير            

 الذى من   المسيحيين من خالل الكنيسة األرثوذكسية ألن الروح القدس       
وح ا�_<k ا�<	ى �<;        ر " أهم أعماله الشهادة للرب يسوع وتمجيده     

    ka3-: ا%ب �-� �  �C   V>� �Cl>:        �ً|>:أ B�>Dون أ�Cl>Iو  ...
   ) .14:16 ، 27 ، 26:15يو  ( " :VD�SFذاك 

هذا الروح ال يستطيع أن يعمل بالشهادة والكرازة من خالل كنيـسة            
ده وتشرك معه فى هـذا      تهدر مجد الرب الذى ينبغى أن ينفرد به وح        

27
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المجال خمسة أصنام فالسامرية لم تستطيع أن تشهد وتكـرز بـالرب            
إال بعد توبتها عن ماضيها الذى أرتبطت فيه بخمسة عالوة على الذى            

  . كان معها مؤخراً وقبولها لكالم الرب لها 
وصالتى إلى الرب يسوع الذى فتح عينى المولود أعمـى قـديماً أن             

 الكثيرين حتى يروه فى مجده الذى ينفرد به وحده كاالبن           يفتح عيون 

ورأ:-<� �A�>S    "  :الوحيد األزلى هللا اآلب فيصبح لـسان حـالهم          

   ) .14:1يو  " ( ��Sًا آ��c�� �F �; ا%ب
وعندئذ سيشهدون له ويكرزون باسمه ويسجدون له وحده كما فعـل           

د لـه   المولود أعمى الذى بعد أن شهد للرب يسوع فى المجمع سـج           
ــابن اهللا   ــه ك ــه ب ــاً إيمان ــع معلن ــارج المجم ــد ( خ ) .                                الوحي

�ا�<<<� وا�SF<<<� وا�<<<)O��ن إ�<<<V أ�<<<�    ا�<<<	ى �<<<J وا�3�آ<<<� وا��  " 

  .آمين   )13:5رؤ ( "��:;ا%
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