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  مقدمة السلسلة

  سقوط األرثوذكسية أمام كلمة اهللا
  

  :وعد البابا شنودة بالرد ووفائه بوعده 
بطريرك البابا شنودة الثالث فى االجتماع األسبوعى لغبطة * 

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية الكنيسة القبطية األرثوذكسية ب
 أجاب غبطته بتعليق موجز ١/٤/٢٠٠٩يوم األربعاء . بالقاهرة 

عبادة ا?صنام فى الكنيسة " على سؤالين حول كتابنا 
 بعد شهر ووعد بقراءته والرد عليه وجاء الرد " ا?رثوذكسية

أستاذ الالهوت  – القمص عبد المسيح بسيطجناب   متجسداً فى
 والذى كان الطرف -بمصر  كليات الالهوت األرثوذكسيةالدفاعى ب

والتى أدارتها . اآلخر فى المناظرة التى عقدت بينى وبينه 
 الهواء مباشرة واذيعت على " هناء السمرى" اإلعالمية الالمعة  

من قناة المحور الفضائية يوم الجمعة  )  ساعة٤٨ (ضمن برنامج 
عبادة األصنام "  كتابنا  وكانت المناظرة حول موضوع١/٥/٢٠٠٩

  " .فى الكنيسة األرثوذكسية
  

  :الفشل الذريع فى الرد 
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فى تلك المناظرة فشل جناب القمص عبـد المـسيح بـسيط فـى              * 
  : مواجهتنا أو الرد علينا على األقل ثالث مرات 

حينما فَضحتُ جهله بالكتاب المقدس والذى ظهر فى رده          :  األولى -
 ١١/٤/٢٠٠٩ فى عددها الصادر فـى       سفروزاليوعلينا فى مجلة    

 أبـوكم " : والذى استشهد فيه بقول الرب يسوع المـسيح لليهـود           
 لكـى    )٥٦:٨يـو   " ( إبراهيم تهلل بأن يرى يومى فرأى وفرح        

يدلل جنابه على أن القديسين فى السماء يتابعون ما يحـدث علـى             
األرض ويسمعون من يصلى لهم أو يتشفع بهم حيث فـسر قـول             

 السابق بأن إبراهيم وهو فى السماء رأى المسيح وهو على           المسيح
األرض بينما المعنى الحقيقى الذى قصده المسيح له كل المجد هـو         
أن إبراهيم وهو على األرض رأى يوم المسيح الذى صـلب فيـه             
فداءاً للبشرية قبل حدوثه بالفى عام فى الكبش الذى فدى بـه ابنـه         

  :يح فى كالمه لليهود حيث قال ويؤكد هذا المعنى استطراد المس
   ) .٥٨:٨يو " (  أن يكون إبراهيم أنا كائن قبل " 
حين تحديت جناب القمص أن يذكر آية واحدة من          : والمرة الثانية  -

 فـى " الكتاب المقدس تبرر السجود لغير اهللا فى بيته وكررت كلمة       
د أن ناثان النبى سـجد لـداو      : مرة أخرى للتأكيد فكان رده       " بيته

الملك فعلقت على هذه اإلجابة الخاطئة بأن هذا لم يحدث فى بيـت             
  .اهللا وعجز عن تبرير تلك المغالطة فى الرد 

تحديت جنابه أن يذكر آية واحـدة مـن          : وللمرة الثالثة واألخيرة   -
الكتاب المقدس تبرر تقديم البخور لغير اهللا فى بيته أو حتى خارج            

وات القديسين وتعجبـت لهـذه      بيته فأجاب بأن البخور يرمز لصل     
اإلجابة الغريبة التى تؤيد ما أنادى به من عدم جواز تقديم البخور            
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لغير اهللا وإال صار عبادة اصنام ألن صلوات القديسين التى يرمـز        
  . إليها ال يجوز تقديمها لغير اهللا 

  
  

  :سقوط ا�رثوذكسية أمام كلمة هللا 
اعى للكنيسة األرثوذكـسية    وهكذا سقط أمامنا أستاذ الالهوت الدف     * 

وسقطت معه الكنيسة األرثوذكسية التى يمثلها أمام كلمة اهللا التى          
 وانتهت المناظرة بنصيحتى لـه بـأن        .نستند عليها ونتحدى بها     

  .يدرس الكتاب المقدس جيداً ويفهم آياته بطريقة صحيحة 
وفى تلك المناظرة أيضاً أعلنت أننى سأصدر إن شاء الرب سلسلة           * 

ب حول أخطاء وبدع الكنيسة األرثوذكسية وها هو الرب قد شاء           كت
من " وهو األول فى سلسلة بعنوان      " بدعة الرهبنة   " وها هو كتاب    

والتى أرجـو أن يـستخدمها      " ظالم األرثوذكسية إلى نور المسيح      
الرب فى تفتيح أعين الكثيرين ولمجد اسمه القدوس وامتداد ملكوته          

  .أمين 
  .م ١/٦/٢٠٠٩تحريراً فى 

  حنين عبد المسيح. د
  عبد للرب يسوع المسيح
  باحث فى الكتاب المقدس

  شماس وواعظ سابق بالكنيسة األرثوذكسية
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  تمهيد للسلسلة

وفوق هل الكنيسة األرثوذكسية مقدسة 
  النقد ؟

لكى نجيب على هذا السؤال الخطير يجب أوالً أن نعـرف معنـى           * 
  "مقدس " كلمة 

  
  :معنى كلمة مقدس ∗∗∗∗

 المفهوم المسيحى وبحسب الكتاب المقدس الشئ المقدس هو         فى*
المكرس أو المخصص هللا وعلى سبيل المثال كان رئيس الكهنـة           

وهذا يعنى  " قدس للرب" فى العهد القديم يضع على جبهته عبارة 
ونحن حينما نقول عن    . أن هذا الرجل مكرس ومخصص للرب       

ولعبادته وخدمته  كنيسة ما أنها مقدسة نعنى أنها مخصصة للرب         
  .وتمجيده وحده 

  
  ھل الكنيسة ا�رثوذكسية مقدسة ؟∗∗∗∗
وانطالقاً من هذا المفهوم ومن خالل الواقع العملـى لممارسـات           * 

وطقوس وعقيدة الكنيسة األرثوذكسية نجد بكل وضوح أنها غيـر          
مكرسة أو مخصصة للرب فقط ولعبادته وحده بل مباحة ومتاحـة           

تى يجب أن تكون مخصصة ومقدسـة       آلخرين معه فالممارسات ال   
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للرب تمارس وتقدم على األقل لخمسة أخرين معه وفى عقـر داره     
تماماً مثل الزوجة التى تمارس مع خمسةآخرين       ) بيته أو كنيسته    ( 

إلى جوار زوجها من أقاربه وأحبائه وفى عقر داره كل ما تمارسه            
 فـى   معه وهذا التشبيه ليس من عندياتى بل من مواضـع عديـدة           

الكتاب المقدس فى العهدين مثل أسفار حزقيال وهوشـع ورسـالة           
  .إلخ ... أفسس ورؤيا يوحنا و 

تقـديم البخـور    : وهذه الممارسات هى ممارسات العبـادة مثـل         * 
والسجود والصالة والصوم والصدقة وجميع هـذه الممارسـات ال          
 :تخص الكنيسة األرثوذكسية بها الرب وحده بل تشرك معه فيهـا            

 -) رجال الـدين     (  اإلكليروس – الصور   – القديسين   –صليب  ال
  .الخبز والخمر

  
  :عدم تقديس البخور للرب فى الكنيسة ا�رثوذكسية ∗∗∗∗
على سبيل المثال فالكنيسة األرثوذكسية فى طقوسها خاصة طقس         * 

تبخر بواسطة كهنتها أمام الصليب خاصـة فـى         ! القداس اإللهى   
وأمام القديسين وصورهم فـى     )  توت   ١٧ برمهات و    ١٠( عيديه  

طقس رفع بخور عشية وباكر وأثناء قراءات القداس وأمام البابـا           
واألساقفة فى حالة حضورهم وأمام الخبز والخمـر الموضـوعان          

وإذا رجعنا إلى الكتاب المقدس الذى هو . على مذبحها أثناء القداس 
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ـ          ذى المرجع األخير لجميع المسيحيين بمختلف طوائفهم نجد أن ال
  : وضع طقس أو شريعة البخور هو اهللا بذاته 

ًفت@صنعھا بخ@ورا عط@را ... ً قال الرب لموسى خذ ل@ك أعط@ارا " ً
ًصنعة العطار مملحا نقيا  ًوت@سحق من@ه ناعم@ا وتجع@ل  . ًمقدس@اً

بي@@@ت هللا ف@@@ى ذل@@@ك ( Oجتم@@@اع من@@ه ق@@@دام ال@@@شھادة ف@@@ى خيم@@ة ا
..   يك@@@ون عن@@@دكم ق@@@دس أق@@@داس. حي@@@ث اجتم@@@ع ب@@@ك ) الوق@@@ت

ك@ل م@ن ص@نع  . ًمقدسا لل@ربيكون عندك . W تصنعوا �نفسكم 
  ) . ٣٨-٣٤:٣٠خروج " (مثله ليشمه يقطع من شعبه 

  

وهنا نالحظ أن اهللا يؤكد ثالث مرات على أن يكون البخور مقدساً            * 
بـأن  ) ألنفسكم ( أى مخصصاً له وحده وتوعد من يستخدمه لغيره     

 .يقطع من شعبه 

  
  :كھنة الكنيسة ا�رثوذكسية محرومون من قبل الرب 

وعلى ذلك وبحسب حكم الرب هذا يكون جميع رجال إكليـروس           * 
الكنيسة األرثوذكسية والذين يبخرون لغير الـرب وفـى كنيـسته           

  ) .محرومون من قبل الرب (  مقطوعون من شعبه
ويؤكد الكتاب المقدس على أن البخور هو إشارة ورمز لـصلوات           * 
كما جاء فى سفر  )المؤمنين الحقيقيين الراحلين واألحياء (  قديسينال

ًجام@ات م@ن ذھ@ب ممل@وءة بخ@ورا ھ@ى ... لھ@م ك@ل واح@د " : الرؤيا  

ص@@@عد دخ@@@ان البخ@@@ور م@@@ع " ،  ) ٨:٥رؤي@@@ا " ( ص@@@لوات القدي@@@سين 
   ) .٤:٨رؤيا " ( صلوات القديسين من يد الم�ك أمام هللا 
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 البخور الـذى يـشير إليهـا ألى         فهل يصح أن تقدم الصلوات أو     * 
التى يجب أن   ) بيته  ( شخص مهماً عال شأنه غير اهللا وفى كنيسته         
  .تكون مقدسة ومخصصة له وحده تعالى اسمه 

وهل نستطيع أن نطلق على كنيسة مثل هذه أنها كنيـسة           * 
  !!!مقدسة أم كنيسة مستباحة ومستبيحة ؟
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  مـــدخــل للسلسلة
  ًأرثوذكسية حقا ؟. ة ا�رثوذكسية ھل الكنيس

الطريـق        " تعنـى   " أرثوذكـسية   " على الرغم من أن كلمـة       
إال أن المطلع على تاريخ وعقائد وطقوس وتعاليم الكنيسة         "  المستقيم  

األرثوذكسية يجد أن هذه الكنيسة هى من أكثر الكنائس التى حـادت            
حية المدونـة فـى     عن الطريق المستقيم وعن تعاليم المسيح والمـسي       

الكتاب المقدس الذى هو الدستور والمرجع األخير لكافة المـسيحيين          
فقد ابتدعت الكنيسة األرثوذكسية لنفـسها بـدعاً        . بمختلف طوائفهم   

كثيرة واستحدثت تعاليم غربية لم تكن موجودة فى العصور األولـى           
للمسيحية وتراكمت هذه البـدع والتعـاليم الغريبـة فـى الكنيـسة             

ثوذكسية واحتمت تحت جناح التراث بعد أن دخلت من باب تقليد           األر
اآلباء وأبت أن تخرج من باب اإلصالح والمراجعة علـى كلمـة اهللا      
ألن هذا الباب قد تم إغالقه بإحكام منذ زمن بعيد بواسـطة رجـال              

الذين يشهرون سيف الحرمان فى وجـه       ) رجال الدين   ( اإلكليروس  
العتراف بأى خطأ أو إنحراف عـن       كل مصلح أو منذر ويرفضون ا     

الحق فى كبرياء وعجرفة مدعين الكمال واالستقامة والعلم والمعرفة         
  : ولذلك يصدق عليهم قول الرب يسوع المسيح 
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?نك تقول أنى أنا غنى وقLد واسLتغنيت وN حاجLة لLى إلLى شLئ " 
أشير . ولست تعلم أنك أنت الشقى والبئس وفقير وأعمى وعريان 

ًوثيابLLا . ًتLLشترى منLLى ذھبLLا مLLصفى بالنLLار لكLLى تLLستغنى عليLLك أن 
ًبيضا لكى تلبس فa يظھر خزى عريتك وكحل عينيك بكحل لكى 

رؤ " ( ًتبصر ?نى كل من أحبه أوبخه وأؤدبة فكون غيورا وتب 
١٩ -١٧:٣. (   
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    جديدةحوارات

  حول كتبنا السابقة
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   حول كتبنا السابقةة جديدحوارات
  

Wعبادة ا�صنام فى الكنيسة  "حوارات حول كتاب: ًأو
  "ا�رثوذكسية

  رد على القمص مرقس عزيز خليل -١

  " W يكون ھكذا فيكم " 
  ) ٢٦ : ٢٠ مت (

 راعى الكنيسة المعلقة بنشر ردود القمص مرقس عزيز خليلقام 
سة عبادة االصنام فى الكني" كتابى   على بعض ماجاء فى

ادر فى فى عددها الص "الوفد "جريدةفى  " االرثوذكسية
   تحت عنوان٢٥/١٠/٢٠٠٩
 "الكتيبة الطيبية" جريدةوفى  "  )١( كان مبصراً واعماه الشيطان " 

الرد "  وتحت عنوان ٢٠٠٥/ الصادر فى نوفمبر ١٠٥فى عددها رقم 
   " .  )١) ( رجال الدين ( على اإلدعاء بعباده اإلكليروس 

دوده يحاول القمص مرقس عزيز تبرير ممارسات العبادة التى وفى ر
ى رأسها العباده والسجود تقدم لغير اهللا فى الكنيسة االرثوذكسية وعل

وفى اطار ) االكليروس ( واالحياء  ) القدسين ( المنتقلين من  للبشر
رده يسوق القمص مرقس عزيز العديد من األمثلة فى العهد القديم 

 الذين سجدوا لبشر او تقبلوا سجود أخرين لهم ، لبعض رجال اهللا
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ان سجود ابائنا ابراهيم ويعقوب وداود " وعلق على ذلك بقوله  
وموسى امام بشر كان مجرد احترام وتوقير ومن المحال ان نتهم 

وكما . …ايمان هؤالء االنبياء العظام الذين شهد لهم الرب بنفسه 
هم ايضاً تقبلوا من غيرهم سجدوا االنبياء والقديسون لغيرهم فان

  " . السجود ولم يمتنعوا ولم يعتبروا ذلك عباده 
  :ورداً على القمص مرقس عزيز نقول 

    :بين مملكة المسيح والممالك اWخرى*
جاء الرب يسوع المسيح ابن اهللا متجسداً الى عالمنا و أسس مملكته 

يح الخاصة به والتى ضمت ومازالت تضم جميع الذين قبلوا المس
والذين  ) ١٦ : ٢٠رؤ ( وامنوا به كملك الملوك ورب االرباب 

سلموا له حياتهم وقلوبهم ليملك ويسود عليها وقد تنبأ العديد من انبياء 
العهد القديم عن مملكة المسيح القادمة والمصاحبة لمجىء المسيح 

 – ١٣ : ٧ ، ٤٤ : ٢دا ( الملك االتى باسم الرب مثل نبوات دانيال  
  ) ٦ – ٥ : ٢٣ار ( وارميا  ) ١٠ – ٩ : ٩زك ( زكريا و ) ١٤

  .وغيرهم
 وعند ما جاء يوحنا المعمدان ليمهد الطريق امام المسيح الذى سيأتى 
بعده اخذ يكرز فى برية اليهودية ويبشر باقتراب مجىء ملكوت 

توبوا النه قد " قائالً ) مملكة المسيح األتى من السموات ( السموات 
وكذلك المسيح نفسه ابتدأ )  ١ : ٣مت " ( لسموات اقترب ملكوت ا
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النه  توبوا" منادياً ايضاً  ) ٢٣ : ٤مت ( خدمته ببشارة الملكوت هذه 
   . )١٧ : ٤مت ( قد اقترب ملكوت السموات 

  
  : بين نظام ودستور مملكة المسيح وانظمة الممالك ا�خرى* 

ه الذى يميزها وقد وضع المسيح الملك نظاماً ودستوراً خاصا لمملكت
عن الممالك األخرى بل ويميزها ايضاً عن مملكة اهللا فى العهد القديم 

وقد اوضح الرب يسوع . والتى كان دستورها هو الناموس الموسوى 
تميز دستوره الخاص بمملكته فى العهد الجديد عن دستور مملكة اهللا 
فى العهد القديم حينما علق على أهم وصايا الناموس الموسوى 

"       واما انا فاقول لكم...سمعتم ان قيل للقدماء " عبارته الشهيرة ب
مكررا اياها مرراً عديدة مؤكداً انه ما جاء )  ٤٤ ، ٢١ : ٥ مت( 

لينقض الناموس بل ليكمله وليصوغ منه دستوراً جديداً خاصاً بمملكته 
  ) . مملكة العهد الجديد ( الجديدة 

ه ودستوره الخاص بمملكته عن وكذلك اوضح الرب يسوع تميز نظام
دساتير ونظم ممالك األمم االخرى حينما دعا تالميذه الذين كون منهم 

 : ٢١ ، رؤ ٢٠ : ٢افس ( االساس الذى قامت عليه مملكته فيما بعد 
انتم تعلمون ان رؤساء االمم يسودونهم " :  وقال لهم ، )١٤

راد ان يكون  بل من افال يكون هكذا فيكموالعظماء يتسلطون عليهم 
فيكم عظيماً فليكن لكم خادماً ، ومن اراد ان يكون فيكم اوالً فليكن 
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كما ان ابن االنسان لم يأت ليخدم بل ليخُدم وليبذل نفسه . لكم عبداً 
  )٢٨ – ٢٥ : ٢٠مت " ( فدية عن كثيرين 

... على  كرسى موسى جلس الكتبة والفريسيون " : وقال لهم ايضاً 
فيعرضون عصائبهم . لونها لكى ينظرهم الناس وكل اعمالهم يعم

ويحبون المتكأ االول فى الوالئم .. ويعظمون أهداب ثيابهم 
والمجالس االولى فى المجامع والتحيات فى االسواق وان يدعوهم 

 سيدى الن معلكم واحد  سيدى سيدى واما انتم فال تدعواالناس
لى االرض الن اباكم المسيح وانتم جميعاً إخوه  وال تدعوا لكم اباً ع

واحد الذى فى السموات وال تدعوا معلمين الن معلمكم واحد المسيح 
فمن يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه . واكبركم يكون خادماً لكم 

  )٢١ : ٢٣مت " ( يرتفع 

فمن اهم المبادىء التى وضعها المسيح الملك فى دستور ونظام 
على ) االكليروس ( الرعاة مملكته ان ال يتسلط او يسود فيها الخدام 

 "سيدنا .  سيدنا" فيقبلوا منهم ان يدعونهم ) الشعب ( الرعية 
ويسجدون لهم ويقبلون اياديهم وال ان يتخذ الرعاة النفسم المجالس 
األولى فى الكنيسة مثل كرسى البطريرك او األسقف وال يعظموا 

يسة مالبسهم وعمامتهم مثل مالبس البطريرك او االسقف فى الكن
  . االرثوذكسية 

لذلك رفض الرسول بطرس سجود كرنيلوس له مطيعاً لوصية سيده 
  . الملك المسيح وخاضعا لدستور ونظام مملكته 
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قم انا " فعندما سجد كرنيليوس واقعاً عند قدمى بطرس اقامه قائالً 
 ولذلك ايضا اوصى الرسول بطرس  )٥ : ١اع "  ( ايضاً انسان

لى ان يرعوا رعية اهللا ال كمن يسود على  فى رسالته االوةالرعا
   ) . ٤ – ١ : ٥ابط ( األنصبة بل يصيروا أمثلة للرعية 

  : عمى القمص مرقس عزيز وجھله بالكتاب المقدس* 
رجل اهللا التقى مردخاى وقد عمى القمص مرقس عزيز عن قصة 

 سفر استير بأكمله ولم يرى فى الكتاب سوى األمثلة التى والتى تمأل
 من رجال اهللا الذين سجدوا للبشر او قبلوا سجود االًخرين لهم ذكرها

فقد رفض مردخاى السجود لهامان الرجل الثانى بعد . فى العهد القديم
الملك فى مملكة فارس وبسبب رفضه هذا تعرض لمحاولة صلبه 

:  لهه ى كل المملكة فى سبيل تمسكه بوصية اف) اليهود ( وابادة شعبه 
وبسبب رفضه السجود للبشر  "  واياه وحده تعبدللرب الهك تسجد" 

من دون الهه كرمه اهللا وأنقذه هو وشعبه من الموت وأهلك كل أعدائه 
  . الذين تأمروا عليه 

لبشر انما يدين كل سجود ان رفض رجل اهللا التقى مردخاى السجود ل
خرون للبشر فى العهد القديم وباألحرى فى العهد الجديد ولو قدمه اآل

 من رجال اهللا ، فال يصح ان نبرر الزنى الن داود رجل اهللا قد كانوا
زنى وال يجوز ان نحلل تفريط الزوج فى زوجته فى سبيل انقاذه 
لحياته الن ابراهيم رجل اهللا فعل ذلك او نبيح الكذب الن يعقوب رجل 

  الخ .. اهللا كذب على ابيه 
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اب وينفضح ويتضح عمى بصيرة القمص مرقس عزيز وجهله بالكت
وعدم فهمه للمكتوب من تعليله لرفض المالك لسجود يوحنا الرائى له 

يوحنا ظن ان المالك هو السيد المسيح لما " بان ) ٥ ، ٨ : ٢٢رؤ ( 
 راًه عليه من اإلجالل والشرف والبهاء فاراد ان يسجد له كانه إله

فقد سبق المالك واعلم يوحنا بانه مجرد عبد معه ومع إخوته  " معبود
عندما حاول يوحنا ان يسجد له فى ) وليس المسيح االله ( بياء االن

وسبقت المحاولة  ) ١٠ : ١٩رؤ ( المرة األولى التى وردت فى 
والتى فيها كان يعلم  ) ٩ ، ٨ : ٢٢رؤ ( الثانية التى وردت فى 

وليس ) عبد معه ومع اخوته االنبياء ( يوحنا ان الذى امامه هو مالك 
  . د ح االله المعبويالمس

ومن العجيب ان يستشهد القمص مرقص عزيز بالشواهد التى فيها 
يتوعد اهللا بعض االشرار بانه سيجعلهم يسجدون ذالً وانكساراً اما 

لكى يبرر بها سجود الشعب  ) ٩ : ٣رؤ ( ، )  ٣٥ : ٢صم ١(ابنائه
األرثوذكسى لرجال اإلكليروس معترفاً بان ما يحدث فى الكنيسة 

ويجلس على ) او االسقف ( ا يدخل البطريرك األرثوذكسية عندم
كرسى مجده فيتقدم طابور المنبطحين للسجود عند قدميه انما هو 

   .سجود ذل وانكسار عند قدمى بشر
 .  
  : W سجود لغير هللا فى بيته * 
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عن ان يجد مثالً واحداً فى  كل الكتاب القمص مرقص عزيز وعجز 
 ) وأؤكد مرة اخرى فى بيته( للسجود للبشر من دون اهللا فى بيته 

الذى يجب ان يكون مقدساً ومخصصا هللا وحده ولعبادته وحده 
وللسجود أمامه وحده من دون غيره  كما عجز عن ذلك من قبل 

 فى المناظره التى عقدت بينه وبينى جناب القمص عبد المسيح بسيط
قناه المحور الفضائية فى برنامج واذيعت على الهواء مباشرة من 

وهكذا يتوالى سقوط رجال الكنيسة  . ١/٥/٢٠٠٩ فى يوم "اعةس٤٨"
االرثوذكسية امامنا وسقوط األرثوذكسية التى يمثلونها أمام كلمة التى 

  . نستند عليها ونتحدى بها 
واللهنا كل المجد والعبادة والسجود وحده دون غيره فى كنيسته 

  . الحقيقة الى االبد امين 
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  جير الكنيسة المعلقة رد على أ -٢
   )القمص مرقس عزيز(
الذى نـشر فـى      " وفرشوط والفيوم .. األعمى" فى مقال له بعنوان     

القمـص   يستنكر ٦/١٢/٢٠٠٩فى عددها الصادر فى  جريدة الوفـد    
 أن أدعوه راعى الكنيسة المعلقة فى ردى السابق عليـه           مرقس عزيز 

ليـسمح لـى    " : والذى نشرعلى بعض المواقع اإللكترونية ، فيقول        
سيادة الباحث أن أقول له اننى لست راعياً لكنيسة بل أنا كاهن كنيسة             
أو وخادم مذبح الكنيسة فكلمة راعي التقا ل إال على األسقف لـذلك             

وحسنا قال القمص مرقس عزيز انه       " . يحمل األسقف عصا الرعاية   
علقة إذ هو أجير ترك رعيته فى الكنيسة الم        ليس راعياً ألنه هو كذلك    

   :بمصر وهرب إلى المهجر وكما قال الرب يسوع المسيح
الراعى الصالح يبذل  نفسه عن الخراف وأما الذى هو أجير وليس         " 

راعياً الذى ليست الخراف له فيرى الذئب مقـبالً ويتـرك الخـراف      
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فيخطف الذئب الخراف ويبددها وأالجير يهرب النه أجيـر         . ويهرب  
   ) ١٣ – ١١:١٠يو "  ( وال يبالى بالخراف 

  وليسمع القمص مرقس عزيز حكم الـرب علـى الراعـى الباطـل            
ويل للراعـى الباطـل     " الذى يترك الخراف ويتخلى عنها      ) األجير  (

س ذراعه وعلى عينه اليمنى ذراعه تيـب      السيف على   . التارك الغنم   
  ) ١٧:١١زك ( يبساً وعينه اليمنى تكل كلوالً 

عى يقول الكتاب عن بولس الرسول       أما عن دور القس أو األسقف كرا      
 ووعظهم عن كيف تكـون الرعايـة        أنه استدعى قسوس كنيسة أفسس    

هم على أن يرعوا كنيسة اهللا التى أقامهم الـروح القـدس فيهـا              وحض
من ميليتس أرسل إلى أفسس واستدعى قسوس الكنيـسة         " ليرعوها  

لرعيـة  احترزوا اذا النفسكم ولجميـع ا     ... فلما جاء وا اليه قال لهم       
التى اقامكم الروح القدس فيها اساقفة لترعوا كنيسة اهللا التى اقتناها           

   ) ٢٨ – ١٧:٢٠أع " ( بدمه 
ويقـول  . فالقس أو األسقف هما وجهان لعملة واحده هـى الراعـي          

لقد قرأت كلماتك السخيفة هذه     ": القمص مرقس عزير أيضاً فى مقاله       
مص عبـد المـسيح     القمن قبل وأنت تطلب من جناب األب الموقر         

 أن يذكر لك أية واحدة من الكتاب المقدس تبيح السجود لغير اهللا بسيط
فى الكنيسة وتصر على كلمة فى الكنيسة والحقيقةاننى لم أفكر أن أرد            

والتعجب فسأريحك إذا كنت مستعداً أن تـستريح        .... على طلبك هذا  
ـ          دة وان تهدئ بركان الشر الذى فى داخلك، ليتك تعطينـى أيـة واح
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؟ اننى أحدثك بنفس اسلوبك     الكنيسة  ) فى بيت اهللا  (نا أن نصوم  تطلب م 
هل تطلب منا أن نصوم فى بيوتنا وفى أعمالنا ونفطر فى . وكما تقول

الكنيسة ألن الكتاب المقدس لم يقل هذا بحصر اللفـظ؟ لقـد طالبنـا              
الوحى االلهى أن نقف امام اهللا خاشعين رافعين أيادى طاهرة للصالة           

 النص لم يحدد أن يكون ذلك فى الكنيسة فهل  معنـى هـذا أن              ولكن  
وللمرة الثانية وكما فـى مقالـه        " . نصلى فى الكنيسة ونحن نائمون    

 عماه عما جاء فى الكتاب المقدس       القمص مرقس عزيز  يؤكد  السابق  
، ببساطة ألنه مازال أرثوذكسياً أما أنا فقد كنت أعمى مثله           وجهله به 

ولكن األن أبصر ما جاء فى الكتاب عن الصوم         حين كنت أرثوذكسياً    
  . فى بيت اهللا وكذلك الصالة مع رفع األيدى فيه أيضاً
فلما صلى عزرا   : " أما عن الصوم فى بيت اهللا فيقول الوحى االلهى          

واعترف وهو باك وساقط أمام بيت اهللا اجتمع اليه مـن اسـرائيل             
ألن الـشعب بكـى     جماعة  كثيرة جداً من الرجال والنساء واألوالد         

 وذهب الى مخـدع     ثم قام عزرا من أمام بيت اهللا      ..... بكاءاً عظيماً   
شيب فانطلق الى هناك وهو لم يأكل ولم يشرب ماء    يهوحانان بن اليا  

  ) ٢ ،١:١٠عزرا ( النه  كان ينوح بسبب خيانة أهل السبى 
  : وأما عن رفع األيادى فى الصالة فى بيت اهللا فيقول الوحى االلهى

 هوذا باركوا الرب يا عبيد الرب الواقفين فى بيت الرب بالليـالى              "
  ) ٢،١:١٣٤مز" ( ارفعوا أيديكم نحو القدس وباركوا الرب 
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 وأما عن حتمية السجود هللا وحده فى بيته أو بتعبير آخـر الـسجود              
 ان الكنيسة هـى     فأعود وأقول مرة أخرى   للمسيح وحده فى كنيسته،     

 من يؤمن به ملكاً للملوك ورباً لألربـاب  مملكة المسيح التى تضم كل  
) كنيـستة   ( وقد وضع المسيح الملك نظاماً ودستوراً خاصاً لمملكتة         

يختلف عن أنظمة الممالك األخرى والتى تسمح بالسجود للبشر بـل           
ويؤكد ذلك قـول الـرب يـسوع        . وعن مملكة اهللا فى العهد القديم       

  "  أنا فاقول لكم أما... سمعتم أنه قيل  للقدماء" لتالميذه 
  )٤٤،٤٣،٣٩،٣٨،٣٤،٣٣،٣٢،٣١،٢٨،٢٧،٢٢،٢١:٥مت (

انتم تعلمون أن رؤساءاألمم يسودنهم والعظماء " : وقوله لهم أيضاً 
فال يكون هكذا فيكم بل من أراد أن يكون فيكم : يتسلطون عليهم 

عظيماً فليكن لكم خادماً ومن أراد أن يكون فيكم اوالً فليكن  لكم 
نفسه ا أ نا  إبن اإلنسان لم يات ليخدم بل ليخدم ويبذل عبداً ، كم

   ) .٢٨-٢٥: ٢٠مت( "فدية عن كثيرين 
على كرسى موسـى جلـس      " : كما قال الرب يسوع لتالميذه أيضاً       

وكل أعمالهم يعملونها لكى ينظرهم النـاس       .... الكتبة والفريسيون   
  ويحبـون المتكـأ   .. فيعرضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثيـابهم       

األول فى الوالئم والمجالس األولى فـى المجـامع والتحيـات فـى             
وأما أنتم فـال تـدعوا      .سيدى  . األسواق وان يدعوهم الناس سيدى    

سيدى الن معلكم واحد المسيح وأنتم جميعاً أخوة والتدعوا لكم أبـاً            
على االرض ألن أباكم واحد الذى فى السموات والتدعوا معلمين ألن           
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 واكبركم يكون خادماًَ لكم فمن يرفع نفسه يتضع         معلكم واحد المسيح  
  ) ١٢-٢١ ٢٣:مت" ( ومن يضع نفسه يرتفع 

فمن تعاليم المسيح هذه يتضح أنه من أهم المبادئ التى وضعها فـى             
نظام  ود ستور مملكته اى كنيسته هي أن اليتسلط او يـسود فيهـا               

   :على الشعب فيقبلوا منهم أن يدعونهم) االكليروس (المسئولون 
ويسجدون لهم ويقبلون أياديهم وال أن يتخذ  رجال         . "سيدنا.  سيدنا   "

ألنفسهم المجالس األولى فى الكنيسة مثل      ) رجال الدين   ( اإلكليروس  
كرسى البطريك أو األسقف وال يعظموا مالبـسهم وعمـامتهم مثـل        

  . مالبس البطريك أو األسقف فى الكنيسة االرثوذكسية
سول تلميذ الملك المسيح سجود كرنيليوس       لذلك فقد رفض بطرس الر    

مطيعا وصية سيده وخاضعا لدستور ونظام مملكته فعند ما سـجد            له
 " قم أنا أيضاً انسان" : كرنيليوس واقعا عند قدمى بطرس أقامة قائال    

 ولذلك أيضاً أوصى الرسول بطرس الرعاة فى رسالته         )٢٥:١٠أع  (
لى األنصبة بل يـصيرون     األولى أن يرعوا رعيةاهللا ال كمن يسود ع       

   ) .٤-١: ٥ بط١( لة للرعيةأمث
وإللهنا ملك الملوك ورب األرباب كل المجد والعبادة والسجود وحده           

  .دون غيره فى كنيسته الحقيقية إلى األبد أمين
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   بباويدكتور جورج حبيبال رد على -٣
  

 جورج/ الدكتور  حينما فتحت بريدى اإللكترونى ووجدت رداً للعالمة        

 عبادة األصنام فـى   "  أستاذ الالهوت األرثوذكسى على كتابى       بيبح

شعرت بسعادة غامرة وبنجاح كبير لم أشـعر         " الكنيسة األرثوذكسية 

 بأنه  ١/٤/٢٠٠٩فى يوم   البابا شنودة الثالث    بهما حينما أعلن غبطة     

األنبـا بيـشوى    سيرد على كتابى هذا وال عندما قام كل من نيافـة            
ة القبطية األرثوذكسية وأستاذ الالهوت الدفاعى      سكرتير مجمع الكنيس  

أستاذ الالهوت الدفاعى أيضاً    القمص عبد المسيح بسيط     بها وجناب   

بالرد على عبر الفضائيات والصحف فجميعهم فـى كفـة والعالمـة                              

جورج حبيب فى كفة أخرى من ميزان العلم الالهوتى وبالتأكيـد           . د

ب هى األثقل واألرجح بما ال يقاس أو يقارن         جورج حبي . شخصية د 

جورج حبيب مع ضعفى فإنى     .  د ن اختالف أو إتفاق   وبغض النظر ع  

أجلَّه واحترمه فقد كان لكتاباته وفكره أثر كبير فى فكـرى وحيـاتى             

وخدمتى وشهادتى للرب يسوع المسيح سواء داخل أو خارج الكنيسة          

أتها فـى حيـاتى كتابـه       وكان من أهم الكتب التى قر     . األرثوذكسية  

القديس أثناسيوس الرسولى فى مواجهة التراث الدينى غير   " الشهير  
جورج فكر القديس أثناسيوس فى . والذى وضع فيه د  " األرثوذكـسى 

مواجهة مدعى العلم الالهوتى من قادة الكنيسة القبطية األرثوذكـسية          
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لقـادة  "  ال ": جورج أحد القالئل الذين قالوا .  دويكفى أن . لحاليين  ا

الكنيسة القبطية األرثوذكسية وقبلوا أن يدفعوا الثمن فى سبيل كلمـة           

الحق وشهادة يسوع المسيح ولم يتجنبوا الصدام والمواجهة حرصـاً          

على مركزهم األدبى فى الكنيسة أو لقمة العيش أو حتى الخدمة فـى             

  .اإلكليريكية والكنيسة 

رجـالً  : " ثقله حيـث كـان      فقديماً لم يتجنب القديس استفانوس بكل       
فإذ كان مملوءاً إيماناً وقـوة   ... مملوءاً من اإليمان والروح القدس      

   ) .٨ ، ٥:٩أع  ( "ات عظيمة فى الشعب كان يصنع عجائب وآي
ادة الدينيين أو يتحلـى     لم يتجنب استفانوس الصدام والمواجهة مع الق      

هادة للحـق    حرصاً على استمرار خدمته وهروباً من الش       بحكمة زائفة 

وليسوع المسيح اإلله العظيم الذى يستحق وحده أن تقدم له فى كـل             

العصور أفضل الذبائح من أبكار الغنم ومـن سـمانها ابتـداءاً مـن          

استفانوس أول ذبيحة ومروراً بأثناسيوس ووصوالً إلى جورج حبيب         

) بابل أم الزوانى  ( كنيسة االسمية   وغيرهم الكثيرين من ذبحوا داخل ال     

 كلمة اهللا وألجل الشهادة التى كانت عندهم وكان لسان حـالهم            ألجل

لست احتسب لشئ وال نفس ثمينة عندى حتى أتمم بفـرح           " جميعاً  
سعى والخدمة التى أخذتها من الرب يسوع ألشهد ببشارة نعمة اهللا           

 "  
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   ) .٢٤:٢٠أع ( 
  :البخور للرب وحده *

ـ     / أما بخصوص ما جاء فى رد دكتور       عفى جورج حبيب علـى ض

أما البخـور   : [ جورج  . يقول د  " البخوروماذا عن   "  عنوان   وتحت
أى " ترتيـب   " عاصر أن القداسـات وكـل       فقد غاب عن الوعى الم    

طقوس الكنيسة هو وليمة العريس السمائى التى تجمع كل المفـديين           
الذين رحلوا والذين الزالوا على قيد الحياة حيث يجلس الرب علـى            

ه الملكة وعن يساره المدعوين وحول المائـدة        رأس المائدة وعن يمين   
هذا هو طقس أو ترتيب جسد المـسيح الكنيـسة          . المالئكة والشعب   

ويقدم البخور لكل هؤالء وللشعب الحاضر الشريك أو الشركاء فـى           
وليمة المسيح له المجد الكل يقدم لـه البخـور الن الكـون المـادى               

دى هو فى ناسوت الرب     المنظور لم يستبعد من الفداء وألن ما هو ما        
نفسه وقد تجلى بالنور األزلى غير المخلوق وألن هذا ليس قاصـراً            

يـو  " ( على الرب وحده بل يجمع كل أبناء اهللا المتفرقين إلى واحد            
٥٢:١١. [ (   

على أن ) جورج حبيب / باالختالف مع الدكتور ( وأننى أعود وأؤكد 

د الوحى اإللهى فى    فيؤك. البخور هو قدس اقداس للرب وللرب وحده      

سفر الرؤيا على أن البخور يقدم مع الترنيم والتسبيح فقط للذى ذبـح             
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وليس لغيـره سـواء     ) أى دفع دمه ثمناً لشرائنا      ( واشترانا هللا بدمه    

ولما أخذ  " الملكة التى عن يمينه أو المدعويين أو المالئكة أو الشعب           
شـيخاً أمـام    السفر خرت األربعة الحيوانات واألربعة والعـشرون        

الخروف ولهم كل واحد قيثارات وجامات ذهب مملوءة بخوراً هـو           
صلوات القديسين وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق أنـت          
أن تأخذ السفر وتفتح ختومه ألنك ذبحت واشتريتنا هللا بدمك من كل            
قبيله ولسان وشعب وأمة وجعلتنا إللهنا ملوكاً وكهنة فسنملك على          

ظرت وسمعت صوت مالئكة كثيـرين حـول العـرش          ون. األرض  
والحيوانات والشيوخ وكان عددهم ربوات ربـوات وألـوف ألـوف          
قائلين بصوت عظيم مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القـدرة           
والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة وكل خليقة مما فى       

مـا فيهـا    السماء وعلى األرض وتحت األرض وما على البحر كل          
سمعتها قائلة للجالس على العرش وللخـروف البركـة والكرامـة           

وكانت الحيوانات األربعة تقـول     . والمجد والسلطان إلى أبد األبدين      
والشيوخ األربعة والعشرون خروا وسجدوا للحى إلـى أبـد          . أمين  

   ) .١٤-٨:٥رؤ " ( األبدين 
أخرى حيـث   ويؤكد الوحى اإللهى نفس الحقيقة فى نفس السفر مرة          

وجاء مالك آخر ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب          " : يقول  
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وأعطى بخوراً كثيراً لكى يقدم مع صلوات القديسين جميعهم علـى           
مذبج الذهب الذى أمام العرش فصعد دخان البخـور مـع صـلوات             

   ) .٤-٣:٨رؤ " ( القديسين من يد المالك أمام اهللا 
 لغير اهللا سواء مـن    ) وات القديسين   وال صل ( فال يجوز تقديم البخور     

وإال صار  ) الصلبان واأليقونات   (  أو المقدسات    المنتقلين أو األحياء    

فالبخور قدس  ) . بلغة الكتاب المقدس    ( عبادة أصنام أو زنى روحى      

أقداس للرب فقط كما أن العالقة الزوجية هـى للعـريس فقـط دون              

  ) .المدعوين ( أقاربه وأحباءه 

مع الكنيسة يجب أن تتجه أنظار الجميع إلى رئيس اإليمان          فحينما تجت 

إذ لنا سحابة من الـشهود      " ومكمله يسوع وليس إلى سحابة الشهود       
مقدار هذه محيطة بنا لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة           
ولنخاطر بالصبر فى الجهاد والموضوع أمامنا ناظرين إلى رئـيس          

 اجل السرور الموضوع أمامه أحتمل      اإليمان ومكمله يسوع الذى من    
فتفكروا فـى   . الصليب مستهيناً بالخزى فجلس فى يمين غرس اهللا         

الذى أحتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لئال تكلوا وتخوروا           
   ) . ٣-١:١٢عب " ( فى نفوسكم 

وحينما تبدأ العبادة والسجود والتمجيد فى الكنيسة يجب أن ينفرد الرب 

فعندما بدأ صوت التمجيد    . هد كما حدث فى واقعة التجلى       وحده بالمش 
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يصدر من السحابة اختفى من المشهد كل من موسى وإيليـا وأنفـرد             

وصار صوت من الـسحابة     " الرب يسوع بالمجد الذى يستحقه وحده       
قائالً هذا هو ابنى الحبيب له اسمعوا ولما كان الصوت وجد يـسوع                                            

   ) .٣٦-٣٥:٩لو " ( وحده 
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  "بدعة الرھبنة" حول كتابنا حوارات: ًثانيا
 

   رد على جناب القمص متياس نصر منقريوس-١
  "محاكمة آباء الرھبنة المضللين"

  
أرجعوا . من أيام آبائكم حدتم عن فرائضى ولم تحفظوھا " 

  ) ٧:٣م� " ( ّإلى أرجع إليكم قال رب الجنود 

                                                                                                    
 راعـى كنيـسة العـذراء       القمص متياس نصر منقريوس   قام جناب   

جريدة الكتيبـة   " والبابا كيرلس بزرائب عزبة النخل والمشرف على        
 أوثق" تحت عنوان    "  بدعة الرهبنة  "بنشر رد على كتابى      " الطيبية

وذلـك يـوم الثالثـاء الموافـق        "  البراهين فى ضحد أفكار حنين      
" الكتيبــــة الطبيــــة "  علــــى موقــــع ١٣/١٠/٢٠٠٩

www.katibatibia.com        على االنترنت وفى رده يحاول جنابه أن 
يثبت أن الرهبنة ليست بدعة وأنها من أصول المسيحية ورداً علـى            

نابه وفيما يلى سأضع تعاليم وسير آباء الرهبنة ومعلميها األوائل فى ج
مقارنة مع تعاليم المعلم الصالح الرب يسوع المسيح ورسله األطهار          
وسيتضح جلياً التناقض الصارخ بين الرهبنة والمسيحية وسينفـضح         
فساد بدعة الرهبنة والتى أثمرت الكثير من الرهبان المرضى نفـسياً           

ن والمكبوتين جنسياً بل والشواذ فى مختلف العصور خاصة والمتطرفي
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فى العصر الذهبى للرهبنة فى القرنين الرابع والخامس وهكذا يتضح          
كيف اضرت الرهبنة بالكنيسة إذ قدمت لها قيادات غير صالحة وهو           

فى صراع األساقفة الرهبـان علـى كرسـى         ما نراه اآلن بوضوح     
 حالى للكنيسة القبطية األرثوذكسية   البطريركية وفى حياة البطريرك ال    

وغيرها الكثير من مظاهر الضعف والفساد التى دبت فـى الكنيـسة            
 أصبحت كنيسة طاردة إلـى الطوائـف األخـرى        األرثوذكسية حتى   

الطائفة اإلنجيلية بل وإلى خارج المسيحية أيضاً وهو ما نقـرأ           خاصة
  .لفة عنه يومياً فى الصحف ونشاهده فى وسائل اإلعالم المخت

مقارنة بين تعاليم آباء الرھبنة وتعاليم الرب يسوع 
  المسيح وثمار كل منھما

  
من تعاليم وسير آباء ومعلمى الرھبنة 

  المضللين
من تعاليم المعلم الصالح الرب يسوع 

  المسيح ورسله
 Nمن جھة التعامل مع الصغار : ًأو:  

   :) م ٣٦٥ – ٢٥١( من تعاليم أنبا أنطونيوس . ١
 وN تعاشLLLLره تحLLLLدث مLLLLع صLLLLبى وN طفLLLLلN ت" 

ً وN تقبل إليLك شLابا صLغيرا قبLل لبLاس ...بالجملة  ً
 –فLLردوس اnبLLاء " ( اNسLLكيم لLLئa يLLصالح العLLدو 

 – ٣/٢٠٠٨ ط– ١ ج–رھبLLLLLLان بريLLLLLLة شLLLLLLھيت 
   ) .٣٧ ص– ٤٣٦٤/٢٠٠٥ر

  
من سقى أحد ھؤNء الصغار كأس مLاء بLارد  " �

 N هLLم أنLLول لكLLالحق أقLLذ فLLم تلميLLط باسLLضيع فقLLي
  )٤٢:١٠مت " ( أجره 

   

 – ٣٠٠( مLLLن تعLLLاليم أنبLLLا مكLLLاريوس الكبيLLLر . ٢
  ) : م ٣٩٠

N يكLLن بيLLنكم وبLLين صLLبى دالLLة ?ن الLLصبى إذا " 
  "ًرأيته طالعا إلى السماء فھو سريع السقوط 

   ) .٢٥٥ ص –المرجع السابق  ( 
  
  

  
حينئLLLذ قLLLدم إليLLLه أوNد لكLLLى يLLLضع يLLLده علLLLيھم  " 

aال ويصلى فانتھرھم التLوا : ميذ أما يسوع فقLدع
ّا?وNد يLLأتون إلLLى وN تمنعLLوھم ?ن لمثLLل ھLLؤNء 

مLLLت " ( ملكLLLوت الLLLسموات فوضLLLع يديLLLه علLLLيھم 
١٥-١٣:١٩ (   

http://www.ebnmaryam.com



 ٣٨

  ) : م ٤ق ( من تعاليم أنبا قاريون . ٣
الراھب الذى يعيش مع صبى يLسقط إن لLم يكLن " 

ًثابتا بل وحتLى إن كLان ثابتLا ولLم يLسقط فھLو يظLل  ً
   . )٤٨٤ ص-المرجع السابق  ( "بدون ثمر 

  
ًفLLدعى يLLسوع إليLLه ولLLدا وأقامLLه فLLى وسLLطھم  " �

وقال الحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل 
ا?وNد فلن تLدخلوا ملكLوت الLسموات فمLن وضLع 
نفLLسه مثLLل ھLLذا الولLLد فھLLو ا?عظLLم فLLى ملكLLوت 
ًالLسموات ومLLن قبLLل ولLLدا واحLدا مثLLل ھLLذا باسLLمى  ً

   ) ٥-٢:١٨مت " ( فقد قبلنى 
  ) :  م ٤٦٠ – ٣٧٠( من تعاليم أنبا بيمن . ٤
إن كان أحد يسكن مع صبى فaL يقLدر أن يحفLظ " 

منظر جميLل مثLل : ?ن للصبية صفتين ... أفكاره 
النساء يحرك الشھوة وحLدة الطبLع والمLزاج الLذى 

 ًفا}خوة يكLون لھLم سLببا للحLرب. يحرك الغضب 
   ) ٦٠٠ ص–المرجع السابق " ( 

  

  

  :من جھة التعامل مع المرأة : ًيا ثان
  :من تعاليم أنبا أنطونيوس . ١

N ينبغى على الراھLب أن ... N تأكل مع امرأة  " 
يذھب إلى مكان توجLد فيLه نLساء وN أن تكLون لLه 
دالة معھن إذا كن لسن مLن الaوتLى عنLدھم تقLوى 
هللا ?ن التطلLLLع إلLLLيھن N يجعLLLل ل|نLLLسان راحLLLة 

المرجLLLع الLLLسابق  " ( تLLLهحينمLLLا يجلLLLس فLLLى قaي
   ) .٤٩ ، ٤٥ص

كLLان يLLسير فLLى مدينLLة وقريLLة يكLLرز ويبLLشر  " �
بملكوت هللا ومعه ا}ثنى عشر وبعض النساء كLن 

مريم التى . قد شفين من أرواح شريرة وأمراض 
تLLدعى المجدليLLة التLLى خLLرج منھLLا سLLبعة شLLياطين 
ّويونLLا امLLرأة خLLورى وكيLLل ھيLLرودس وسوسLLLنة 

لLLو " (  مLLن أمLLوالھن وأخLLر كثيLLرات كLLن يخدمنLLه
٣-١:٨. (   

  

 – ٣٣٩( مLLLLن تعLLLLاليم أنبLLLLا يLLLLؤنس القLLLLصير . ٢
  ) :م٤٠٩

 " ًمن يتكلم كثيرا مع امرأة فقد زنى معھا بفكLره" 
   ) .٥٢٧المرجع السابق ص( 

 
إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتھيھا فقد زنى  " �

   ) .٢٨:٥مت " ( بھا فى قلبه 

 – ٣٥٠( مLLن سLLير أنبLLا اسLLحق قLLس القaلLLى . ٣
٤٤٠: (   

خLLرج أنبLLا اسLLحق مLLرة ووجLLد أثLLر قLLدمى امLLرأة " 
ًعلLLى الطريLLق وبعLLد أن فكLLر فLLى ذلLLك قلLLيa حطLLم 

 aائLLر قLLا أخ : ًا?ثLLو رأھLLا لLLئربمLLع  ( يخطLLالمرج
   ) .٢٣٧السابق ص

لمLLا دخلLLوا صLLعدوا إلLLى العليLLة التLLى كLLانوا  " �
يقيمون فيھا بطLرس ويعقLوب ويوحنLا وانLدراوس 

ثولمLLاوس ومتLLى ويعقLLوب بLLن وفيلLLبس وتومLLا وبر
. حلفLLLى وسLLLمعان الغيLLLور ويھLLLوذا أخLLLو يعقLLLوب 

ھLLؤNء كلھLLم كLLانوا يواظبLLون بLLنفس واحLLدة علLLى 
aه ة مع النساء ومريم أم يسوع ومع الصLإخوت  "

   ) .١٤-١٣:١أع ( 
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 ٣٩

  ) : م ٤٣٠ – ٣٢٠( من سيرة أنبا شيشوى . ٤
أن تلميذه إبرام توسل إليه مرة أن يسكنا بالقرب " 

أرنLى : ًريف بسبب تقدم سنه جLدا فLرد عليLه من ال
ًمكامLLا N توجLLد فيLLه امLLرأة لنLLسكن فيLLه فLLرد عليLLه 

وأى مكLLLان N توجLLLد فيLLLه امLLLرأة إN ھLLLذه : تلميLLLذه 
إذن فLإلى الLصحراء يLا : الصحراء فقLال شيLشوى 

 – ا?ب متى المسكين –الرھبنة القبطية  ( "ابرام 
   ) .٢٦٢ ص– ٨٤ / ٢٨٧٧ – ١٩٩٥ /٣ط

� " LLان يLLذا كLLس ھكLLسفر جلLLن الLLب مLLد تعLLسوع ق
علLLى البئLLر وكLLان نحLLو الLLساعة الLLسادسة فجLLاءت 
امLLرأة مLLن الLLسامرة لتLLستقى مLLاء فقLLال لھLLا يLLسوع 
أعطينى ?شرب ?ن تaميذه كانوا قد مLضوا إلLى 

أجLاب ....  المLرأة ًنة ليبتاعوا طعاما فقالت لهالمدي
وعنLLLد ذلLLLك جLLLاء تaميLLLذه ..... يLLLسوع وقLLLال لھLLLا 

بون أنه يتكلم مع امLرأة ولكLن لLم يقLل وكانوا يتعج
فتركLLت . أحLLد مLLاذا تطلLLب أو لمLLاذا تLLتكلم معھLLا 

المرأة جرتھLا ومLضت إلLى المدينLة وقالLت للنLاس 
ھلموا أنظLروا إنLسان قLال لLى كLل مLا فعلLت ألعLل 

  " ھذا ھو المسيح فخرجوا من المدينة وأتوا إليه 
   ) .٣٠-٦:٤يو ( 

م@@@ن جھ@@@ة الم@@@سئولية تج@@@اه : ًثالث@@@ا 
  :لزوجة ا

  : من سيرة أنبا قاريون * 
كان راھب فى ا?سLقيط يLدعى قLاريون وعنLدما " 

كان لLه ابنLان ) ترھب ( ترك زوجته وترك العالم 
فحLLLدثت بعLLLد ذلLLLك مجاعLLLة فجLLLاءت زوجتLLLه إلLLLى 
اNسLLقيط وھLLى مفتقLLرة مLLن كLLل شLLئ وأحLLضرت 
ًمعھLLLا ابنيھمLLLا وكLLLان أحLLLدھما ولLLLدا واnخLLLر بنتLLLا  ً

ى بعد مسافة من الشيخ وأنتظرت عند المستنقع عل
وكانت العLادة فLى ا}سLقيط أنLه عنLدما تLأتى امLرأة 
لتتكلم مع أخ أو أى أحد يجLب أن تظLل بعيLدة عنLه 

أنLك : فقالLت  المLرأة ?بLا قLاريون . أثناء حLديثھما 
ًصرت راھبLا وتوجLد اnن مجاعLة فمLن ھLو الLذى 

ھما يأرسLLل: سLLيطعم ابنيLLك فقLLال لھLLا ا?ب قLLاريون 
إذھبLLا إلLLى أبيكمLLا ولمLLا : ة لھمLLا لLLى فقالLLت المLLرأ

اقتربا من والدھما عادت البنت مLسرعة إلLى أمھLا 
: ولكن الصبى مكث مع والده فقال الشيخ لزوجته 

  وأنLا سLأھتم بالولLدخذى البنت وانصرفىھذا جيد 
   ) .٤٨٤ص– ١ ج–اnباء . ف" (
  

  
أيھا الرجال أحبوا نساءكم كما أحLب المLسيح  " �

 نفLLسه ?جلھLLا لكLLى يقدسLLھا ًأيLLضا الكنيLLسة وأسLLلم
ًمطھرا إياھLا بغLسل المLاء بالكلمLة لكLى يحLضرھا 
لنفLLسه كنيLLسة مجيLLدة N دنLLس فيھLLا وN غLLضن أو 
شLLئ مLLن مثLLل ذلLLك بLLل تكLLون مقدسLLة وبaLL عيLLب 

يجLLLLب علLLLLى الرجLLLLال أن يحبLLLLوا نLLLLسائھم كLLLLذلك 
كأجLLسادھم مLLن يحLLب امرأتLLه يحLLب نفLLسه فإنLLه لLLم 

Lه كمLرب يبغض أحد جسده قط بل يقوته ويربيLا ال
 ?ننا أعضاء جسمه من لحمLه ومLن ًأيضا للكنيسة

عظامLLه مLLن أجLLل ھLLذا يتLLرك الرجLLل أبLLاه وأمLLه 
ًويلتصق بامرأته ويكون ا}ثنان جسدا واحLدا ھLذا  ً
الLLسر عظLLيم ولكننLLى أنLLا أقLLول مLLن نحLLو المLLسيح 

احLLLد والكنيLLLسة وأمLLLا أنLLLتم ا?فLLLراد فليحLLLب كLLLل و
   ) ٣٣-٢٥:٥أف  ( "امرأته ھكذا كنفسه 
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م@@ن جھ@@ة التعام@@ل م@@ع ا�ھ@@ل : ًا رابع@@
   :وا�قارب

   :من سيرة وتعاليم أنبا أنطونيوس �
 تنصل أنبLا أنطونيLوس مLن مLسئوليته تجLاه أختLه -

الوحيLLدة التLLى تLLصغره بعLLد وفLLاة والLLديھما وتركھLLا 
  . ًفى بيت للعذارى وذھب ليترھب بعيدا عنھا 

 مLLن تعLLاليم أنبLLا أنطونيLLوس المLLضللة والمملLLوءة -
إن شLئت أن تخلLص فaL تLدخل : " يب بغضة للقر

بيتك الذى خرجت منه وN تسكن فLى القريLة التLى 
اخطLLLLأت فيھLLLLا وN تبLLLLصر أبLLLLاءك وN أقربLLLLاءك 
 الجسدانيين وإN فأنت تظل كل زمانLك بغيLر ثمLرة

   ) .٥٤ ص– ١ ج–اnباء . ف" ( 
  
 سLLأل أنبLLا أنطونيLLوس أحLLد تaميLLذه الرھبLLان عLLن -

نLLLت تحLLLزن أخبرنLLLى يLLLا عزيLLLزى ھLLLل أ: أھلLLLه 
?حLLLLزانھم وبaيLLLLاھم وتLLLLشاركھم أفLLLLراحھم فLLLLى 

: " مLLسراتھم ؟ فLLاعترف بأنLLه يفعLLل ذلLLك فقLLال لLLه 
ينبغى أن تعلم أنك سLتدان فLى اليLوم ا?خيLر بLنفس 
الدينونة مLع الLذين أنLت اnن ميLال إلLى مLشاركتھم 

 " فى مكسبھم أو خسارتھم وفى فرحھم أو حLزنھم
   ) .٥٤ ص– ١ ج–اnباء . ف( 

  

كان أحد N يعتنى بخاصته وN سيما أھLل إن  " �
" بيته فقد أنكر ا}يمان وھو شر من غير المLؤمن 

   ) ٨:٥تى ١( 
 
  
� "  aائLاذا : ًوإذا ناموسى قام يجربه قLم مLا معلLي

أعمل ?رث الحياة ا?بدية فقال له ما ھLو مكتLوب 
فأجاب وقال تحب الLرب . فى الناموس كيف تقرأ 

فسك ومن كل قدرتك إلھك من كل قلبك ومن كل ن
فقLLLال لLLLه وقريبLLLك مثLLLل نفLLLسك ومLLLن كLLLل فكLLLرك 

-٢٥:١٠لLو  ( " أجبت أفعل ھذا فتحيLا بالصواب
٢٨. (  

  
ًفرحLLLا مLLLع الفLLLرحين وبكLLLاءا مLLLع البLLLاكين  " � ً                           "
   ) ١٥:١٢رو ( 
  

م@@@@ن جھ@@@@ة الموق@@@@ف إزاء : ًخام@@@@سا 
  :العالم والناس 

   : ريوس الكبيرمن سيرة وتعاليم أنبا مكا �
أنبLLا مكLLاريوس ً أحLLد ا}خLLوة يومLLا مLLا إلLLى  جLLاء-

يLLا ابLLى إن ا?فكLLار تقLLول لLLى اخLLرج "  :وقLLال لLLه 
فقLال لLه وافتقد المرضLى ?ن ھLذه وصLية عظيمLة 

ربنLLا يLLسوع المLLسيح الفLLم غيLLر  : " مكLLاريوس أنبLLا
ًكنت مريLضا فزرتمLونى : " الكاذب ھو الذى قال 

مLLع ذاتLLه واتحLLد فقLLد أخLLذ جLLسد بLLشريتنا ووحLLده " 
أمLا . بإنسانيتنا فى كل شئ ما خa الخطية وحLدھا 

لLLك يLLا ابنLLى فLLاقول الجلLLوس فLLى القaيLLة خيLLر مLLن 
   ) .١٤٣ ص–الرھبنة القبطية  ( "اNفتقاد 

  

متLLى جLLLاء ابLLLن ا}نLLسان فLLLى مجLLLده وجميLLLع  " �
حينئذ يجلس علLى كرسLى المaئكة القديسين معه ف

ثم يقول الملك للذين عن يمينLه تعLالوا يLا ... مجده 
مبLLاركى أبLLى رثLLوا الملLLك المعLLد لكLLم منLLذ تأسLLيس 
العLLLLLالم ?نLLLLLى جعLLLLLت فLLLLLاطعمتمونى عطLLLLLشت 
ًفLLLLLسقيتمونى كنLLLLLت غريبLLLLLا فLLLLLآويتمونى عريانLLLLLا  ً

ً محبوسLLا فLLأتيتم ًمريLLضا فزرتمLLونىفكLLسوتمونى 
لتمLLوه بأحLLد الحLLق أقLLول لكLLم بمLLا أنكLLم فع... ّإلLLى 

مLLLت " ( إخLLLوتى ھLLLؤNء ا?صLLLاغر فبLLLى فعلLLLتم 
٤٠-٣١:٢٥. (  
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 ٤١

بالنسبة للمتوحLد فھLو يظLن " : ً تعاليمه أيضا  من-
ًأنه سيربح اجرا كثيرا برد الخطاة الذين فى العالم  ً

   "دعة إنھا لصفقة خاسرةولكن يا لھا من خ
   ) .١٤٤ ص–الرھبنة القبطية  ( 

 طلب ا?نبا إشعياء من ا?نبا مكاريوس أن يقLول -
أھLرب مLن " : له كلمة تعليم فلم يقل له سوى ھLذا 

 – ١٩٥٦ ط–بLLLLLLLLستان الرھبLLLLLLLLان  " ( النLLLLLLLLاس
  ) .٢٥٢ص

الراھب الذى : " ً من تعاليم أنبا مكاريوس أيضا -
ھم يحتLاج إلLى صLلوات يجالس العلمانيين ويفاوض

أتLLرى لLLم يLLسمع الرسLLول يوحنLLا . قديLLسين كثيLLرين 
 aائLLLى : " ًقLLLى فLLLياء التLLLا?ش Nالم وLLLوا العLLLتحب N

   " العالم إن أحب أحد العالم فليس فيه محبة هللا
   ) ٣٣٧ ص– ١ ج–اnباء . ف ) ( ١٥:٢يو ١( 

بط ١" ( نائلين غاية إيمانكم خaص النفوس  " �
٩:١(   

  
  
أنLLLتم نLLLور العLLLالم N يمكLLLن أن تخفLLLى مدينLLLة  " �

ًموضLLLLLوعة علLLLLLى جبLLLLLل وN يوقLLLLLدون سLLLLLراجا 
ويضعونه تحت المكيLال بLل علLى المنLارة فيLضئ 

ئ نLوركم ھكLذا قLدام لجميع الذين فى البيLت فليLض
الناس لكLى يLروا أعمLالكم الحLسنة ويمجLدوا أبLاكم 

   ) .١٦-١٤:٥مت " ( الذى فى السموات 
لLLLست اسLLLأل أن تأخLLLذھم مLLLن العLLLالم بLLLل أن  " �

كمLLا أرسLLلتنى إلLLى العLLالم .. تحفظھLLم مLLن الLLشرير 
   )  ١٨-١٥:١٧يو " ( أرسلتھم أنا إلى العالم 

م@@@@ن جھ@@@@ة التعام@@@@ل م@@@@ع : ًسادس@@@@ا 
  :الجسد

 شLLLرب المLLLاء العكLLLر اعتLLLاد أنبLLLا أنطونيLLLوس. ١

. ف( وأوصLLى بتعجيLLز الجLLسد وأضLLعافه وإيaمLLه 

   ) .٧٧ ، ٤٩ – ٤٧ ص١ ج–اnباء 
 شLرب المLاء النLتن اعتLاد أنبا مكاريوس الكبيLر. ٢

ومنLLع تلميLLذه الLLذى يتحLLرق مLLن شLLدة العطLLش مLLن 

   ) .٨٢ ص –الرھبنة القبطية ( الشرب 
 )  م٤٠٣ – ٠٣٤( أنبLLLLا أمونيLLLLوس الطويLLLLل . ٣

 اطرافLه بالحديLد المحمLى بالنLار  وحLرققطع أذنLه

 ١ ج–اnبLاء . ف ( لكى يطفئ نار الشھوة بداخله 

  ) .٤٣٠ ص-
  
  
 ٣٩٤ – ٢٩٦( أنبLLLا مكLLLاريوس اNسLLLكندرانى . ٤

 تعLLرى لمLLدة سLLتة أشLLھر ليعLLرض جLLسده للLLدغ )م

 - ١ ج–اnبLاء . ف( الناموس حتى تورم بالكامLل 

  
: جاء ابن ا}نLسان يأكLل ويLشرب ، فيقولLون  " �

ھLLLLوذا إنLLLLسان أكLLLLول وشLLLLريب خمLLLLر ، محLLLLب 

    )١٩:١١مت (  " والخطاةللعشارين 
فإنLLه لLLم يLLبغض أحLLد جLLسده قLLط ، بLLل يقوتLLه  " �

  )٢٩:٥أف  " ( ويربيه ، كما الرب أيضا للكنيسة
  
 عLLن أركLLان المLLسيحإذا إن كنLLتم قLLد مLLتم مLLع  " �

 ، فلماذا كأنكم عائشون فLي العLالم ؟ تفLرض العالم

التLي . وN تذق وN تجس تمسN .  فرائضعليكم 

وصLايا ھي جميعھا للفناء في اNسLتعمال ، حLسب 

 ، بعبLLادة حكمLLةالتLLي لھLLا حكايLLة . النLLاسوتعLLاليم 

 ، وتواضLLع ، وقھLLر الجLLسد ، لLLيس بقيمLLة مLLا نافلLLة

   ) ٢٣-٢٠:٢كو  " ( من جھة إشباع البشرية
  
إنه في ا?زمنLة  : صريحاولكن الروح يقول "  �

ابعين أرواحLLا  يرتLLد قLLوم عLLن ا}يمLLان ، تLLا?خيLLرة

 ، كاذبLLةفLي ريLاء أقLوال . نشLياطي وتعLاليم مLضلة
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 ٤٢

   ) .٣٧٧ص
 رمLLLاد كLLLان يأكLLLل  قLLLس القaلLLLىاnب اسLLLحق. ٥

مLرض ورفLض ا?كLل  أن المبخرة مع الخبLز إلLى

– ١ ج–اnبLLاء . ف( الطبيعLى حتLى فLLى مرضLه  
   ) ٢٣٨ص 

 كLان يLضع ) م ٤٢٩ – ٣٥٤( أنبا أرسانيوس . ٦

الخLLوص المعطLLن النLLتن فLLى قaيتLLه ليLLشتم رائحتLLه 

 –الرھبنLLة القبطيLLة ( وأھمLLل جLLسده حتLLى مLLرض 
   ) .٣٠٨ص

٧-aجسده كان يدعوريون الغزاوى ا?ب ھي   
  .ويتوعده بالجوع والعطش وا}رھاق" الحمار " 
    ) .٢٠٩ ص– ١ ج–اnباء . ف ( 

 ، الLLLLزواجمLLLLانعين عLLLLن . ضLLLLمائرھم موسLLLLومة

 لتتنLاول قد خلقھا هللا أطعمةوآمرين أن يمتنع عن 

?ن كLLل . مLLن المLLؤمنين وعLLارفي الحLLق بالLLشكر

 ، وN يLLرفض شLLيء إذا أخLLذ مLLع جيLLدةخليقLLة هللا 

إن فكLرت .?نه يقدس بكلمة هللا والصaة . الشكر 

خوة بھذا ، تكون خادما صالحا ليLسوع المLسيح ا}

 والتعلLLLيم الحLLLسن الLLLذي ا}يمLLLان، متربيLLLا بكaLLLم 

 العجائزيLLLLLة الدنLLLLLسةوأمLLLLLا الخرافLLLLLات .  تتبعتLLLLLه

   )٧-٤:١تى ٢ " ( فارفضھا

ى ال@زواج من جھة النظرة إل@: ًسابعا 
  :والجنس 

   :من سيرة أنبا مكاريوس الكبير -
ً كھنLLLة الكنيLLLسة مكLLLاريوس أن يكLLLون خادمLLLا ألLLLزم

واضLLLطروه أن يأخLLLذ لLLLه ) ًأى شماسLLLا ( للكنيLLLسة 
امرأة وكLان أبLواه يحبLان ھLذا ا?مLر وھLو N يريLد 
ًذلك فأكرھوه غصبا لكنه كان بقلبه ناظرا إلLى هللا  ً

إليھLLا البتLLة وظLLل فلLLم ينظLLر إلLLى امرأتLLه ولLLم يتقLLدم 
   ) .٦٢ ص –الرھبنة القبطية ( ًحافظا الطھارة 

  
علLLLLى . فخلLLLLق هللا ا}نLLLLسان علLLLLى صLLLLورته  " �

وبLLاركھم . خلقھLLم وأنثLLىذكLLرا . صLLورة هللا خلقLLه 
"  واكثروا وام�وا ا?رض أثمروا:  وقال لھم هللا
    )٢٨-٢٧:١تك ( 
من أجل ھLذا يتLرك الرجLل أبLاه وأمLه : وقال  " �

 واحLLدا ، ويكLLون اNثنLLان جLLسدا بامرأتLLهويلتLLصق 
فالLذي جمعLه . واحLد إذا ليسا بعد اثنين بLل جLسد .

   ) .٦-٥:١٩مت   (  "هللا N يفرقه إنسان
ًليكن الزواج مكرما عند كLل أحLد والمLضجع  " �

  ) ٤:١٣عب " ( غير نجس 

  : من جھة اOرشاد الروحى : ًثامنا 
  : من سيرة أنبا مكاريوس الكبير -

ة إلى أنبا مكLاريوس لتLشفى مLن شLيطان جاءت فتا
) راھLLب ( ًا أخ كLLان فيھLLا وتLLصادف أن جLLاء أيLLض

من أحد ا?ديرة التLى فLى مLصر وفLى الليLل خLرج 
فوجLLد ا?خ يخطLLئ مLLع تلLLك ) مكLLاريوس ( الLLشيخ 

إذا كLLان هللا الLLذى ": الفتLاة إN أنLLه لLم يوبخLLه وقLال 
خلقLLه يطيLLل أناتLLه عليLLه وھLLو يLLراه }نLLه إذا أراد 

. ف " ( يLLستطيع أن يھلكLLه فمLLن أنLLا حتLLى أوبخLLه
   ) .٢٦٧ ص– ١ ج–اnباء 

وقدم إليLه الكتبLة والفريLسيون امLرأة أمLسكت "  �
يLا : قLالوا لLه . ولما أقاموھLا فLي الوسLط . في زنا 

معلLLم ، ھLLذه المLLرأة أمLLسكت وھLLي تزنLLي فLLي ذات 
مLLLن كLLLان مLLنكم بaLLL خطيLLLة : قLLLال لھLLم ... الفعLLل 

 Nر . ...  بحجرفليرمھا أوLانتصب يسوع ولم ينظ
يLا امLرأة ، أيLن ھLم : أحدا سوى المLرأة ، قLال لھLا 

فقالLت N . أولئك المشتكون عليك ؟ أما دانك أحLد 
.  أدينLLكوN أنLا : فقLLال لھLا يLسوع . أحLد ، يLا سLيد 

   ) .١١-٣:٨يو  " ( أيضااذھبي وW تخطئي 
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  : من جھة نوال الخ�ص : ًتاسعا
- LLLLن سLLLLا مLLLLذ أنبLLLLب تلميLLLLوس الراھLLLLيرة أولوجي

  :أنطونيوس 
ً أولوجيLLوس مLLارا بLLسوق المدينLLة رأى بينمLLا كLLان

 Nك إLيمل N نaLرج Nدان وLه يLمقعدا ليس ل aًرج ً
وعنLLدما رآه وقLLف ... لLLسانه يLLستعطف بLLه المLLارة 

ً  إكرامLاسLيدى الLرب " : ًأمله وصلى متعھدا � يت
 حتLى بLهNسمك سأخذ ھذا المقعد واخدمه واعتنى 

 فاسLمح وامنحنLى عساى أن أخلص بسببه الموت
وھكLLLذا عLLLاش المقعLLLد ... أن احتمLLLل ھLLLذا العLLLبء 

خمLLسة عLLشر سLLنة وأولوجيLLوس يعتنLLى بLLه يغLLسله 
ويھندمه ويخدمه بيديه ويقوم بكل احتياجاته ولكLن 

 نافكL.. انقلب ضLد أولوجيLوس .. بعد ھذه السنين 
يقول ?ولوجيوس أرجع بى إلى السوق مLن حيLث 

أنLا ھنLا زھقLان ... ًذتنى أنا أشتھى أن أكل لحما أخ
. ف" ( وأريLLد أن أعLLيش فLLى وسLLط زحLLام النLLاس 

   ) .٩١ ص– ١ ج–اnباء 
ًالLLسؤال التقليLLدى الLLذى كثيLLرا مLLا كLLان يLLسأله  " -

الراھب وNسيما المبتدأ لمعلمه وأبيه الروحى ھLو 
قLLل يLLا أبLLى كلمLLة لكLLى أخلLLص أو قLLل لLLى كيLLف : 

 سLLؤال سLLأله أبLLو الرھبنLLة ولعLLل أول... أخلLLص ؟ 
 aأريد : ًفى العالم كله أنبا أنطونيوس � نفسه  قائ

ص – ١ ج–اnبLاء . ف " ( أن أخلص فماذا افع@ل
٢. (   

 
 ، وذلLLك با}يمLLان ، ونمخلLLص?نكLLم بالنعمLLة  " �

 كLيa ليس م@ن أعم@ال.  هللاھو عطية . ليس منكم 
  )٩-٨:٢أف  "              ( أحديفتخر 

 
 
 
  
 ، بLLLLل نحLLLLنN بأعمLLLLال فLLLLي بLLLLر عملناھLLLLا  " �

 الثLLاني خلLLصنا بغLLسل المLLيaد -بمقتLLضى رحمتLLه 
   ) .٥:٣تى            (  "وتجديد الروح القدس

  
  
  
  
. ماذا نفعل حتى نعمLل أعمLال هللا : فقالوا له  " �

أن : ھLLذا ھLLو عمLLل هللا : أجLLاب يLLسوع وقLLال لھLLم 
   ) ٢٩-٢٨:٦ يو  " (أرسلهتؤمنوا بالذي ھو 

  
  

  
  :ثمار الرھبنة الرديئة : ًعاشرا 

 ٠٤٤ – ٣٥٠(  من سيرة أبا اسحق قس القaلى -
  ) : م 
ه كان يعزو خLراب ا?ربعLة أديLرة إلLى وجLود أن -

N تحضروا " : رھبان صغار منحلين وكان يقول 
ًھنLLLا شLLLبانا صLLLغار فقLLLد تخربLLLت أربعLLLة كنLLLائس 

الرھبنLLLة (   "شLLLھيت بLLLسبب ھLLLذا ا?مLLLر ) أديLLLرة(
   ) .٢٧٦ ص–القبطية 

الLLLذى تLLLولى قيLLLادة رھبنLLLة  اnب اورسLLLيزيوس -
م ٣٤٦ة الشركة بعد مؤسLسھا أنبLا بLاخوميوس سLن

أيتھLا الرھبنLة أنھLضى "  : قال فى عظته السابعة 
وأبكى على ذاتك أنھضى وأبكى علLى زيLك الLذى 

  
  :سيح الجيدة ثمار الم

  
  
وأمLLا ھLLم فخرجLLوا وكLLرزوا فLLي كLLل مكLLان ، "  �

 . التابعLةوالرب يعمل معھم ويثبت الكaم باnيات 
   )٢٠:١٦مر  "              ( آمين

  
  
  
  
  
وكLLانوا N يزالLLون كLLل يLLوم فLLي الھيكLLل وفLLي  " �

http://www.ebnmaryam.com



 ٤٤

يستحق اNحترام الذى سيمزقه الذين ھم فى منزلة 
أيتھLا الرھبنLة أنھLضى وابكLى ! الخنازير والبغLال 

على أبناءك الصغار الذين نجسوا بتLوليتھم وعلLى 
ھا ھLم علLى وشLك أن ... شبانك الذين فقدوا مثلھم 

ًيموتوا موتا مرعبا  ب@سبب جم@ال ا�طف@ال ال@صغار ً
فإن كل إنحراف عن الحLق وكLل  ... الذين أغوھم

شر وكل خطية وكل قلة حياء وكل عمل إنما ھLى 
ًلLذى يبحLث عمLا ھLو أصLغر منLه من نصيب ذاك ا

أناشدك يا أخى أمام هللا أن تبتعLد عLن الLصداقة ... 
فأنLLLLت تراقLLLLب حتLLLLى تجLLLLد اللحظLLLLة ... الLLLشريرة 

المناسLLبة ثLLم تعطيLLه مLLا ھLLو مخبLLأ فLLى ھLLدب ثوبLLك 
ًالLLLداخلى حتLLLى يLLLسكب هللا ايLLLضا ھLLLو ومLLLسيحه 

 –اnباء . ف " ( غضبھما وسخطھما عليك وعليه
   ) .٢٢٧ ص– ٢ج

أع  " ( المLسيح معلمLين ومبLشرين بيLسوع البيوت
٤٢:٥. (  

 
  
 
  
أع " ( فالذين تشتتوا جLالوا مبLشرين بالكلمLة  " �

٤:٨ (   

  

اين هذه التعاليم المتطرفة التى تؤدى حتماً إلى الكبت الجنسى وهـذه            
النظرة المنحطة للمرأة والسير الرهبانية المنحرفة أين هى من تعاليم          

امية ونظرته الكريمة للمرأة وسيرته الطاهرة النقيـة هـو          المسيح الس 
وأتباعه وتالميذه ورسله الذين كان غالبيتهم العظمى من المتـزوجين          
األطهار الذين ساروا على الطريق السوى والمبدأ اإللهـى الـذهبى           

  " ليس جيداً أن يكون آدم وحده فأصنع له معيناً نظيره " : الخالد 
ــك (  ــر ) ١٨:٢ت ــه وصــدق ال ــسوع المــسيح فــى قول :                      ب ي
 إن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيراً وإن كانـت عينـك            " 

فالمـشكلة  ) .  ٢٣-٢٢:٦مت  " ( شريره فجسدك كله يكون مظلماً      
ليست فى المرأة وال فى الصبيان بل فى العـين الـشريرة والقلـوب        

طرفة التـى يقـول عنهـا       الرهبانية المريضة والتعاليم والوصايا المت    
كل شئ طاهر للطاهرين    . وصايا ُأناس مرتدين عن الحق      : " الكتاب  
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وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شئ طاهر بل قد تنجس ذهنهم           
   ) .١٥-١٤:١تى  ( ”أيضاً وضميرهم

وبعد كل هذه األمثلة من تعاليم وسـير آبـاء الرهبنـة المهوسـين              
تى ال تمت للمـسيح وال للمـسيحية        وتصرفاتهم المجنونة والشاذة وال   

بصلة ال تزال الكنيسة األرثوذكسية تزعم بأن رهبنتها ليست بدعـة           
وتضعها أمام شعبها كنهج للقداسة والوصول إلى اهللا وتـضع آبـاء            

وتختـار  !!! الرهبنة كأمثلة للشعب األرثوذكسى وتعتبرهم قديـسين        
ن وبال أى خبرة  وغير المربيقياداتها من بين الرهبان غير المتزوجين   

:            فى األبـوة والرعايـة فـى مخالفـة صـريحة لتعلـيم الكتـاب                
يدبر بيته حسناً ... يجب أن يكون األسقف بال لوم بعل امرأة واحدة          "

له أوالد فى الخضوع بكل وقار وإنما إن كان أحد ال يعرف أن يدبر              
   )٥-٢:٣تى ١" ( بيته فكيف يعتنى بكنيسة اهللا 

... فيكم أيضاً معلمون كذبة الذين يدسون بـدع هـالك           سيكون  * " 
قد أصابهم ما فى المثل الصادق كلب قد        ... وسيتبع كثيرون تهلكاتهم    

ــأة   ــة الحم ــى مراغ ــسلة إل ــرة مغت ــه وخنزي ــى قيئ ــاد إل "                     ع
   ) .٢٢ ، ٢ ، ١:٢بط ٢( 

وكل مـن   خارجا الكالب والسحرة والزناة والقتلة وعبدة األوثان        * " 
   ) .١٥:٢٢رؤ ( "صنع كذباً يحب وي

اتركوهم هم عميان قادة عميان وأعمى يقـود أعمـى يـسقطان            * " 
  ) ١٤:١٥مت "  ( كالهما فى حفرة 
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  ا�ناماليةالبابوية والقمص زكريا-٢
  "ليس لى شأن بغيرى" 

األنبـا  ( السيرفى خطى سميه   الراهب انطونيوس السريانى  بعد ماقرر   
وهو فى طريقه إلى الرهبنة     ) الرهبنة األرثوذكسية أنطونيوس مبتدع   
وعبر عن ذلك حينذاك فـى       "ليس لى شأن بغيرى   "اتخذ لنفسه شعار  
  : التى يقول فى مطعلها"سائح"قصيدته الشهيرة

  }ليس لى شأن بغيرى ... أنا فى البيداء وحدى{ ٍ
والتزم الراهب أنطونيوس السريانى بهذا الشعار طوال حياته حتـى          

 راعى الكنيسة القبطية األرثوذكسية     البابا شنوده الثالث  بح  بعدأن اص 
 الذى تنصل مـن     انبا انطونيوس فقد تعلم هذا الدرس جيداً من معلمه        

مسئوليته تجاه أخته الوحيدةالتىتصغره بعد وفاة والديهما فتركها فـى          
بيت للعذارى وذهب بعيدا عنها ليترهب فى الصحراء ولسان حالـه           

إن :" والذى كان يعلم تالميذه الرهبان قائال  " يرىليس لى شأن بغ   "يقول
ال تبصر أبـاءك    شئت أن تخلص فال تدخل بيتك الذى خرجت منه و         

" نيين وإال فأنت تظل كـل زمانـك بـال ثمـرة           وال أقرباءك الجسدا  
أخبرنـى  :"  والذىسأل ذات مرة أحد تالميذه الرهبان عن أهله قائالً        

م وتـشاركهم أفـراحهم     ياعزيزى هل أنت تحزن الحزانهم وباليـاه      
ينبعى ان تعلم انك ستدان     :"فاعترف بأنه يفعل ذلك فقال له     "ومسراتهم؟

 هممشاركت بنفس الدينونة مع الذين انت اآلن ميال الى فى اليوم االخير  
 رهبان  -فردوس اآلباء "(فى مكسبهم أوخسارتهم وفى فرحهم أوحزنهم     
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ودة ويتضح التزم البابـا شـن     .)٥٤ ص -٣/٢٠٠٨ ط -شيهيت برية–
من انفاقه ماليين الجنيهات من أموال  " ليس لى شأن بغيرى" بشعاره 

الكنيسة على احتفاالته الخاصة به مثل االحتفاالت الـسنوية بأعيـاد           
جلوسه ورهبنته وانفاقه  ببذخ على سـياراته ومالبـسه المرصـعة            
بالمجوهرات ومقره الفخم وسفرياته التى ال تنقطع المريكـا للعـالج           

ثير من مظاهر الترف واإلسراف فى انفاق اموال الكنيسة         وغيرها الك 
التى  يجب ان تنفق باألولى على الخدمة وتسديد احتياجات الفقـراء            

جـد فرصـة عمـل وال يـستطيع أن          وحل مشاكل الشباب الذى الي    
فليس اعتباطاً أن يوصى الكتاب بأن يكون االسقف الراعـى          .يتزوج

ن قد رباهم تربية حسنة بـروح       وله أوالد يكو  ) وليس راهباً (متزوجاً  
أبوية باذلة غير انانية ومدبراً لبيته حسنا واال فكيف يعتنـى بكنـسية             

يدبر بيتـه   ... يجب ان يكون األسقف بال لوم بعل إمراة واحدة          "اهللا
وإنما إن كـان ال يعـرف ان        . حسناً له أوالد فى الخضوع بكل وقار      

وليس اعتباطـاً     ،)٥-٢:٣اتى  "  (يدبر بيته فكيف يعتنىبكنيسة اهللا    
ماليـة واألنانيـة و اإلهتمـام        يوصى الكتاب باإلبتعاد عـن األنا      أن

باآلحزين اتباعاً لخطى الرب يسوع المسيح الذى اهتم بالعالم تاركـا           
ال " امجاد السماء متجسداً فى شكل العبد ألجـل خـالص البـشرية             

 تنظروا كل واحد الى ماهو لنفسه بل كل واحد الى ما هو آلخـرين             
الـذى إذ   . أيضاً فليكن فيكم هذا الفكر الذى في المسيح يسوع ايضاً           

كان فى صورة اهللا لم يحسب خلسة أن يكون معادال هللا لكنه أخلـي              
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نفسه آخذا صورةعبد صائراً فى شبه الناس وإذ وجد فـى الهيئـة             
- ٤:٢فى  " ( كانسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب       

طوال حياتة  " ليس لى شأن بغيرى     "  المسيح   فلم يكن أبداً شعار    ، )٨
. على االرض وال حتى وهو فى السماء قبل التجسد وال بعد  الصعود            

فهل تعود الكنيسة االرثوذكسية الى الطريق المـستقيم فـى اختيـار            
البطاركة واألساقفة وتلتزم بالشروط التي وضعها الكتـاب  فتختـار           

ناً لبيته حتي يكـون راعيـا       زوجا ناجحا ومربياً فاضالً  ومدبراً حس      
لـيس  " صالحا  مستعدا لبذل نفسه عن الخراف وال يكون لسان حاله            

 فقد علمنا الرب يسوع المسيح ان الراعى الصالح         . "لى شان بغيرى  
هو الذى يبذل نفسه عن الخراف أما األجير فهو الذى عنـدما يـرى              

 " يـرى ليس لى شـأن بغ :" الذئب مقبالً يترك الخراف ويهرب قائالً       
 وهو ما فعله البابا شنودة الثالث عندما هجمت ذئاب الـسلطة علـى            

حيمنا كان يبشر فى مصر طاعة لوصية سيده        القمص زكريا بطرس    
" تلمذوا جميع األمم وعمدوهم باسم االب و االبن والروح القدس      " : 
فعوض ان يتصدى البابا فى ذلك الوقـت للـذئاب    ). ١٩:٢٨متى  ( 

 تضامن معهم وقام بإيقافـه عـن   زكريا بطـرس  القمصلحماية ابنه  
 الرجل   األنبا بيشوى  وفى األيام األخيرة طلع علينا      .  سنين   ٩الخدمة  

زكسية والممثل األول للبابـا شـنودة       الثانى فى الكنيسة القبطية األثو    
 إرضاءا للـسلطة    القمص زكريا بطرس  ليلوح عبر الفضائيات بشلح     

  . والعزاء للكنيسة األثوزكسية.ابوتجنباً للمشاكل وفراراًَ من الذئ
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   تأليه العذراء وعبادتھا بدعة- ٣
  في الكنيسة ا�رثوذكسية

  ؟متي وكيف دخلت إلي الكنيسة∗ 
 .مظاھر تأليه العذراء في الكنيسة∗ 
  .ظھورات العذراء في ضوء الكتاب∗ 
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  مقدمة الكتاب
هذا الكتاب هو الخامس في تعداد الكتـب التـي أصـدرناها            

والتـي  " من ظالم األرثوذكسية إلي نور المسيح     " الث في سلسلة  والث
نفضح فيها أخطاء وبدع الكنيسة األرثوذكسية لكي يتجنبها المخلصون         

  .ويتركها المضللون
                                                                            

  : "بدعة الرھبنة " الكتاب ا�ول من ھذه السلسلة 
والـذي  " بدعة الرهبنة" كان الكتاب األول من هذه السلسلة هو كتاب        

ناقشنا فيه  متى وكيف وأين نشأت بدعة الرهبنة ؟ وما هى مبادئهـا              
الهدامة ؟ وكيف اضرت بالكنيسة ؟ وعالقتها بالكتب والشذوذ والنظرة 
المنحطة للمرأة وتناقضها مع تعاليم المسيحية فى الكنير من األمـور           

مة مثل نظرة كل منهما تجاه العالم والنـاس والـزواج والجـنس      الها
والجسد وغرائزه وأثبتنا بأدلة عديـدة ودامغـة أن الرهبنـة بدعـة             

   .مستحدثة ودخيلة على المسيحية
   

بدع@@ة كھن@@وت اOكلي@@روس " لسل@@سلة الكت@@اب الث@@انى م@@ن ھ@@ذه ا
":  

 بدعة فقد ناقشنا فيه" بدعة كهنوت اإلكليروس"وأما الكتاب الثاني 
القسوس واألساقفة وعلى رأسهم ( خاص برجال اإلكليروسالكهنوت ال
وهى البدعة التى تؤمن وتعلم بها الكنيسة األرثوذكسية ) البطريرك 

 الذى البابا شنودة الثالثعامة والقبطية خاصة وعلى رأسها غبطة 
؛  "الكهنوت" والتى يؤكد عليها فى كتابه  " معلم األجيال" يلقبونه 
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غبطة البابا  نا فيه استناداً على تعليم الكتاب المقدس ورداً علىوأوضح
فى " كهنوت اإلكليروس " شنودة الثالث أنه ال وجود لما يسمى 

  .المسيحية وإنما هو بدعة أرثوذكسية خالصة
  

  :الكتاب الثالث من ھذه السلسلة
بدعة تأليه العذراء وعبادتها في الكنيسة "و ها هو الكتاب الثالث 

 وفيه نناقش متي وكيف دخلت هذه البدعة إلي الكنيسة "ثوذكسيةاألر
األرثوذكسية؟ ، وكيف تطورت  واستفحلت  فيها مع مرورالزمن؟ ، 
وما هي مظاهر تأليه العذراء وعبادتها داخل الكنيسة؟، ونناقش فيه 
أيضا الظهورات والمعجزات المنسوبة للعذراء وهل هي حقيقية أم 

 أم من الشيطان؟، وماهو الهدف منها؟ وفي خيالية؟، وهل هي من اهللا
الفصل األخير نسرد بعض الحوارات  التي أجرتها معنا بعض 
الصحف ، وردودنا علي بعض رجال الكنيسة األرثوذكسية الذين 

  .                تصدوا للرد علي كتبنا هذه
نسأل اهللا أن يستخدم هذه الكتب إلعالن مجده الذي ينفرد به وحده ، 

ضح كل ماشوهته األرثوذكسية في وجه المسيحية المشرق، وما وف
ابتدعته من تعاليم ال عالقة لها بالمعلم الصالح  الرب يسوع المسيح 

  اّمين.الذي له كل المجد إلي األبد
                                   .٢٤/١٢/٢٠٠٩تحريرا في

  المؤلف                                                          
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    الفصل ا�ول 
  متى و كيف دخلت بدعة تأليه العذراء إلى الكنيسة ا�رثوذكسية

  
تعامـل  ) المـصرية (في الكنيسة األرثوذكسية خاصـة القبطيـة           

العذراء القديسة مريم نفس معاملة اإلله وتقـدم لهـا كـل طقـوس              
وممارسات العبادة مثل الـسجود والبخـور والتـسابيح والتماجيـد           

الـخ، والتوجـد    .....والصلوات واألصوام واألعياد والـصدقات و     
ممارسة واحدة من ممارسات العبادة تخص بهـا الكنيـسة القبطيـة            
االرثوذكسية المسيح اإلله دون العذراء،  كما تطلـق عليهـا نفـس             
األلقاب والرمـوز الخاصـة بالمـسيح اإللـه فـي كـل طقوسـها               

  .وعباداتها

اء إل""""""ي الكني""""""سة مت""""""ي وكي""""""ف دخل""""""ت عب""""""ادة الع""""""ذر*
  :ا�رثوذكسية

القبطية األرثوذكسية علي مـدار الـسنة يرجـع الـسبب الرئيـسي             
لدخول بدعة تأليه العذراء وعبادتهـا إلـي الكنيـسة األرثوذكـسية            

 وهـو البابـا     البابا كيرلس األول الملقب زورا بعـامود الـدين        إلي  
  علي الكرسي اإلسكندري، ففي صراع هـذا البابـا ضـد             ٢٤رقم  

ر بطريرك القسطنطينية حول طبيعـة المـسيح تمـسك هـذا            نسطو
البابا  بتلقيب العـذراء بوالـدة اإل لـه لكـي يؤكـد علـي إتحـاد                  
الطبيعة اإللهية بالطبيعة اإلنـسانية فـي شـخص مولـود العـذراء         
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 مجمـع أفـسس  الرب يـسوع المـسيح وقـنن هـذا اللقـب فـي           
 ووضعه في صـالة رسـمية أدخلهـا         م٤٣١المسكوني الثالث عام    

" مقدمـة قـانون اإليمـان     "إلي طقس الكنيسة األرثوذكسية وتسمي      
نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجـدك أيتهـا العـذراء           :"ونصها هو 

ولـدت لنـا مخلـص العـالم أتـي           القديسة مريم والدة اإلله ألنـك     
المجد لك يا سيدنا وملكنـا المـسيح فخـر الرسـل            . وخلص نفوسنا 

ــا  ــصديقين ثب ــل ال ــشهداء  تهلي ــل ال ــرانإكلي ــائس غف  ت الكن
وفي هذه الصالة تقدم الكنيـسة للعـذراء أوال وقبـل           " الخ...الخطايا

وبعـد ذلـك تقـدم للمـسيح        ) العبـادة (المسيح التعظيم والتمجيـد     
 وبهـذه الـصالة الكارثـة فـتح البابـا      التمجيد فقط دون التعظـيم،   

الباب علـي مـصراعيه لـدخول       !!!!!) عامود الدين (كيرلس األول   
التـسابيح والـصلوات والتعبـدات التـي تقـدم          سيل جارف مـن     

للعذراء  فـي الكنيـسةخاصة فـي صـومها وفـي شـهر كيهـك                
  )الشهر المريمي (

   

  : في الميزان" والدة اOله"لقب*
هذا اللقب لم يرد في الكتاب المقدس بعهديـه علـي اإلطـالق أمـا               

وقـد لقبتهـا    " أم يـسوع  "اللقب الشائع للعذراء فـي الكتـاب هـو          
حـين اسـتقبلتها    " أم سـيدي  " أي" أم ربي " سيبتها بلقب   أليصابات ن 

 )٤٣:١لـو "(مـن ايـن لـي هـذا أن تـأتي أم ربـي إلـي               :"قائلة
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وخطورة هذا اللقب أنه يحمل في طياته ،سواء أردنـا أو لـم نـرد               
أو سواء أراد البابا كيـرلس األول أو لـم يـرد، التأليـه للعـذراء                

سـوته فقـط ،     ويوحي  بأنها المصدر لالهوت المـسيح ولـيس لنا         
لذلك فحينما تكلم الكتاب عن النسل الذي جـاء منـه المـسيح قـال               

إتقـاءا لـشبهة تأليـه العـذراء        " حسب الجسد "أو" من جهة الجسد  "
أو إعتبارها مصدرا للالهوت ففي رسـالة روميـة يقـول الـوحي             

الذي صار من نـسل داود مـن جهـة          :"اإللهي عن المسيح ابن اهللا    
ة مـن جهـة روح القداسـة بالقيامـة          الجسد وتعين ابن اهللا بقـو     

ويقول أيضا عن مجـئ المـسيح مـن         ) ٤-٣:١رو( " من األموات 
فلـو لـم    ) ٥:٩رو"(ومنهم المسيح حـسب الجـسد     "  : نسل اليهود 

هـذه التـي أكـد      " حسب الجـسد  "يتجاهل البابا كيرلس األول عبارة    
عليها الكتاب لما جعل الكنيـسة األرثوذكـسية تخطـئ وتنجـرف            

  .ذراء وتأليههاإلي عبادة الع

  : عالم أرثوذكسي كبيرشھادة *
 ي المـسكين علـي حقيقـة      األرثوذكسي الكبير األب مت    ويؤكد العالم 

فـي طقـوس    ) اإللـه المعبـود   ( وضع العذراء موضـع المـسيح     
 ويؤكـد ان    ،وتسابيح وصـلوات الكنيـسة القبطيـة األرثوذكـسية          

 هذه التسابيح والصلوات ترجع إلـي  القـرن الخـامس المـيالدي            
أي إلي زمن مجمع أفـسس المـسكوني الثالـث والبابـا كيـرلس              

إن  " : األول الذي جعـل الكنيـسة األرثوذكـسية تخطـئ فيقـول           
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التقليد الكنسي الذي مارسه المؤمنـون لتكـريم العـذراء بـصورته            
الحالية الغامرة في الطقوس والـصلوات والتـسابيح بـدأ متـأخرا            

 زمن مجمـع أفـسس فقـط        نوعا ما إذ ال نستطيع ان نتتبعه إال إلي        
  م أي منذ أن بدأت الكنيسة تنتبه إلـي أهميـة إبـراز             ٤٣١أي سنة   

العـذراء القديـسة    "(شخصية العذراء القديسة مـريم كوالـدة اإللـه        
ــريم ــوس-م ــسكين - ثيؤتوك ــي الم  -٣/١٩٩٣. ط-األب مت

  )١٢ ص -٨٨٢٤/٩٣.إ.ر

.  ويضيف األب متي المسكين بـنفس المرجـع الـسابق وفـي ص            
كثير من العلمـاء والكتـاب الكنـسيين دخلـوا هـذا             " :  قائال ٢٨

المضمار وملئـوا صـفحات كثيـرة مـن الكتـب مـن أوصـاف               
العذراء تبدو فـي شـكلها وألفاظهـا وتـصاويرها جميلـة ولكـن              
يعوذها اإلنطباق الالهوتي الـسليم والحبـك المنطقـي والمعنـوي           
حتي بعد قليل من الفحص والتأمل تبـدو هـذه األوصـاف خاطئـة              

اعلـي العالقـة الالهوتيـة الـسليمة         رفة أغلبها يعتبر إفتئات   ومنح
التي تربط العذراء بالرب يـسوع بـل وبعـضها يـضع المـسيح              
موضع العذراء والعذراء موضع المـسيح فتتبـادل أوصـاف كـل            
منهما مع االّخر في نفـس الـصفحة الواحـدة ممـا يـشمئز منـه                

  ".الذوق الالهوتى السليم
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  :بيرةشھادة مؤرخة أرثوذكسية ك*
فتأليه العذراء وبالتالي عبادتها هو النتيجة الحتميـة لتلقيبهـا بلقـب            

ألن هـذا اللقـب كـان يـرتبط فـي أذهـان القـدماء            " والدة اإلله "
 كانت إلهة تعبـد مثـل إبنهـا          فإيزيس والدة اإلله حورس    باأللوهية

اإلله حـورس عنـد المـصريين القـدماء لـذلك  عنـدما دخلـوا                
تها وهي تحمـل إبنهـا حـورس بـصورة          المسيحية أستبدلوا صور  

العذراء وهي تحمل إبنها المسيح ويشهد علي ذلـك التطـابق بـين             
القديمة لكل منهما كمـا تؤكـد ذلـك المؤرخـة           ) األيقونات(الصور

ظـل الخيـرات    " األرثوذكسية إيريس حبيب المصري فـي كتابهـا       
      ).٧٣-٦٨.ص -٣١٣١/١٩٩٠.إ. ر-١.ط( " العتيدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.ebnmaryam.com



 ٥٧

   الثانىالفصل
  مظاھر تأليه العذراء في الكنيسة القبطية ا�رثوذكسية

  
  :من أهم مظاهر تأليه العذراء في الكنيسة القبطية األرثوذكسية

Wتقديم ممارسات وطقوس العبادة للعذراء- أو .  
  . تلقيب العذراء بألقاب المسيح اOله- ثانيا
  . إط�ق الرموز الخاصة بالمسيح اOله علي العذراء-ثالثا

  يم ممارسات وطقوس العبادة للعذراء تقد-أو-
  

  :إيقاد البخور للعذراء - ١
في طقس رفع البخور في الكنيسة القبطية األرثوذكسية في 

أو ( العشية وباكر وأثناء القراءات في القداس بعد أن يوقد القس 
) صورة(البخور هللا في إتجاه الشرق يتجه نحو أيقونة ) األسقف 

لها  البخور أيضا وهو ) يقدم(لشمال  ويوقدالعذراء ناحية ا
أيتها الحمامة الحسنة ) أو إفرحي(السالم لك  " : يخاطبها قائال

نعطيك السالم مع جبرائيل . التي حملت اهللا الكلمة من أجلنا
. الرب  معك . السالم لك أيتها الممتلئة نعمة : المالك،قائلين

 السالم لفخر السالم لك أيتها العذراء، الملكة الحقيقية،
 نسألك أيتها الشفيعة المؤتمنة أن تذكرينا.جنسنا،ولدت لنا عمانوئيل

القديسة مريم في ".(أمام ربنا يسوع المسيح لكي يغفر لنا خطايانا
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 -١/١٩٧٨. ط-  القمص تادرس يعقوب - المفهوم األرثوذكسي
  ).٦٦. ص- ١٣٣٧٠/٢٠٠٣.ا.ر

ديثه مع في ح) ثالث مرات(وذلك علي الرغم من تشديد اهللا 
موسي علي أن يكون البخور خاصا به وحده ولعبادته وحده دون 

وتوعد من يستخدم هذا البخور ) قدس أقداس للرب(غيره 
قال الرب لموسي خذ ."لغيره بأن يقطع من شعبه) الخاص باهللا(

تكون أجزاء . ميعة واظفارا وقنة عطرة ولبانا نقيا. لك أعطارا
عة العطار مملحا نقيا فتصنعها بخورا عطرا صن. متساوبة

 وتسحق منه ناعما وتجعل منه قدام الشهادة في خيمة .مقدسا
والبخور . يكون عندكمقدس أقداس. اإلجتماع حيث أجتمع بك

مقدسا الذى تصنعه علي مقاديره ال تصنعوا ألنفسكم يكون عندك 
- ٣٤:٣٠خر". (من صنع مثله ليشمه يقطع من شعبه  كل.للرب
٣٨.(  

 أن السبب الرئيسي الذي جعل الملك التقي وجدير بالذكر هنا
حزقيا يسحق الحية النحاسية  المقدسة والتي صنعها موسي بأمر 

وبفعلهم ) البخور(من اهللا هو أن بني إسرائيل أصبحوا يوقدون لها 
هذا جعلوا منها صنما يعبد وقد شهد الوحي اإللهي لهذا الملك 

وعمل ...  ملك يهوذاملك حزقيا بن اّحاز: "التقي وأشاد به قائال 
هو أزال .المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل داود ابوه

المرتفعات وكسرالتماثيل وقطع السواري وسحق حية النحاس 
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التي عملها موسي ألن بني إسرائيل كانوا إلي تلك األيام يوقدون 
علي الرب إله إسرائيل إتكل و بعده لم يكن .لها ودعوها نحشتان

والتصق . ملوك يهوذا وال في الذين كانوا قبلهمثله في جميع 
بالرب ولم يحد عنه بل حفظ وصاياه التي أمر بها موسي،وكان 
الرب معه وحيثما كان يخرج كان ينجح وعصي علي ملك أشور 

  ).٧- ١:١٨مل٢."(ولم يتعبد له

 ويوضح الوحي اإللهي أن البخور هو رمز لصلوات القديسين 
 السماء حيث العرش اإللهي كما يرتفع التي ترتفع إلي) المؤمنين( 

خرت األربعة الحيوانات و األربعة والعشرون شيخا أمام " البخور
الخروف ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملؤة بخورا 

- ٨:٥رؤ"(وهم يترنمون ترنيمة جديدة. هي صلوات القديسين
و جاء مالك اّخر ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من )...."٩

 وأعطي بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين ذهب
فصعد دخان . جميعهم علي مذبح الذهب الذي امام العرش

- ٣:٨رؤ"(البخور مع صلوات القديسين من يد المالك امام اهللا
 لذلك اليصح تقديم البخورلغير اهللا خا صة في بيته  وضمن ).٤

إليها طقوس عبادته كما ال يصح تقديم الصلوات  التي يرمز 
  .البخور لغير اهللا واليوجد شاهد واحد في كل الكتاب يبرر  ذلك
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  :تقديم التسبيح والتمجيد والتعظيم للعذراء- ٢
مع أن اهللا وحده هو المستحق كل التسبيح والتمجيد والتعظيم 

أنا الرب هذا  " : إذ هو القائل) خاصة في بيته ومكان عبادته(
 " سبيحي للمنحوتاتاسمي ومجدي ال أعطيه الّخر وال ت

،ومع ذلك فالكنيسة القبطية األرثوذكسية ال تكف ليل )٨:٤٢اش(
نهارعن تقديم التسبيح والتمجيد والتعظيم للعذراء إلي جانب اهللا 
وأحيانا قبله وأكثر منه في كل قداساتها وإجتماعاتها و وصلواتها 

ومن ) الشهر المريمي(خاصة في صوم العذراء وفي شهر كيهك 
" الثيئوطوكيات"ذه التسابيح والتماجيد الخاصة بالعذراء أشهر ه

السبعة وكلمة ثيئو طوكية مأخوذة من الكلمة اليونانية 
وتعني والدة اإلله وهي الكلمة التي أطلقها البابا " ثيئوطوكوس"

كيرلس األول علي العذراء في مجمع أفسس المسكوني الثالث 
بالتالي إستحقاق   والتي ارتبطت في أذهان الناس باأللوهية و

التسبيح والتمجيد كما سبق وذكرنا ، والكنيسة القبطية 
األرثوذكسية  تخصص لكل يوم من أيام األسبوع ثيئوطوكية من 
الثيئوطوكيات السبع لتمجد بها العذراء في صلوات التسبحة 

  وتصليها مجتمعة في ليالي اّحاد    
)  خاصة باهللاوهي تسابيح"(هوسات"شهر كيهك إلي جانب األربعة 

والذي يكون فيه التركيز " سبعة وأربعة"في الطقس المعروف باسم
األكبر علي شخص العذراء و أكثر من اهللا إلي جانب تسابيح 
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" الذكصولوجيات"و "اإلبصليات"وتماجيد اخري كثيرة للعذراء مثل 
                                                                                                                   الخ                                      " ...قطع األجبية"  و "األلحان"و

ح والتماجيد التي تقدم للعذراء في الكنيسة يبومن أمثلة التسا
  :القبطية األرثوذكسية

كل واحد يعظمك ياسيدتي والدة اإلله القديسية كل " •
ثيئوطوكية ".(ستحقاق بتماجيد نبويةنعظمك با...حين
  ).األحد

 أنت أم النور المكرمة والدة اإلله حملت الكلمة غير" •
نعظمك .المحوي ومن بعد أن ولدتيه بقيت عذراء

 ).ذكصولوجية باكر".(بتسابيح وبركات

 من أجل هذا نمجدك كوالدة اإلله كل" •
 ).ذكصولوجية العذراء األولي لشهر كيهك"(حين

نور المكرمة من مشارق الشمس إلي أنت هي أم ال" •
 السماء. مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدة اإلله

 ).قطع باكر من صلوات األجبية"(الثانية

نمجدك .أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة اإلله العذراء " •
 ألنه من قبل صليب إبنك إنهبط الجحيم وبطل

 ).قطع الساعة السادسة من صلوات األجبية"(الموت

  .مستحقة.مستحقة.مستحقة: لسبح مع المالئكة قائلينف" •
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فلنجتمع نحن األبناء األرثوذكسيين لنكرم ...العذراءيامريم 
أيتها العذراء مريم والدة اإلله ...العذراء مريم والدة اإلله

نعظمك ...القديسة الشفيعة األمينة نحو كل جنس البشرية
نت في النساء مباركة أ: باستحقاق مع نسيبتك اليصابات قائلين

 )لحن للعذراء في عيد نياحتها."( بطنكةومباركة ثمر

 األب متي - مع العذراء القديسة مريم ثيئو طوكوس( 
  ).١٧٧٢١/٢٠٠٦.ا. ر- ١. ط- المسكين 

  
تقديم الصلوات والتضرعات والتوسالت والطلبات والدعوات  -٣

 :للعذراء

عبد علي الرغم من أن الكنيسة األرثوذكسية تدعي أنها ال ت
العذراء ولكنها تكرمها وتتشفع بها فقط إال أن الحقيقة أن طقوس 
هذه الكنيسة مليئة بالصلوات والتضرعات والتوسالت والطلبات 
والدعوات التي تقدم للعذراء مباشرة من دون اهللا وكأنها إلهة 

ومن أمثلة هذه . تسمع وتستجيب الناس في كل مكان وزمان 
  :الصلوات

نت هي الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود ياوالدة اإلله أ"  •
    نسألك أيتها المملؤة نعمة مع الرسل من أجل.الحياة

 ).صالة الساعة الثالثة"(خالص نفوسنا
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إياك أدعو أن تساعديني لئال أخزي وعند مفارقة " •
نفسي من جسدي إحضري عندي ولمؤامرة األعداء 
 إهزمي وألبواب الجحيم إغلقي لئال يبتلعوا

 ). ة الغروبصال"(نفسي

يا والدة اإلله إذ قد وضعنا الثقة فيك  ال نخزى بل " •
 ونتخذ لنا معونتك القوية في كل شئ... نخلص

 ).صالة الستار"(ولتسترنا مثل الترس

أيتها العذراء الطاهرة إسبلي ظلك السريع المعونة " •
علي عبدك و ابعدي أمواج األفكار الردية عني و 

والسهر ألنها انهضي نفسي المريضة للصالة 
استغرقت في ثبات عميق فإنك أم قادرة رحيمة معينة 
والدة ينبوع الحياة ملكي وإلهي يسوع المسيح 

  ).صالة النوم"(رجائي
أنت هي سور خالصنا يا والدة اإلله العذراء الحصن  •

ابطلي مشورة المعاندين وحزن .المنيع غير المنثلم
نا عبيدك رديه إلي فرح وحصني مدينتنا وعن ملوك

 حاربي وتشفعي عن سالمة العالم ألنك أنت هي
 ).صالة نصف الليل"(رجاؤنا يا والدة اإلله

  ).كتاب األجبية أوالصلوات السبعة النهارية والليلية(
  
  

http://www.ebnmaryam.com



 ٦٤

  :   تقديم السجود للعذراء-  ٤
ال تكتفي الكنيسة القبطية األرثوذكسية في طقوسها وصلواتها 

الصلوات للعذراء بل تقدم لها بتقديم البخور والتسابيح والتماجيد و
أيضا السجود إلي جانب اهللا الذي يستحق وحده السجود والعبادة 
في بيته وال يوجد في الكتاب المقدس اّية واحدة أوموقف أو مثل 
واحد يبرر السجود لغير اهللا في بيته ومكان عبادته فوصية اهللا 

هك للرب إل:"الواضحة والتي أكد عليها الرب يسوع المسيح هي
  ).١٠:٤مت"(تسجد وإياه وحده تعبد

ومن أمثلة الطقوس والصلوات التي تقدم فيها الكنيسة القبطية 
  :األرثوذكسية السجود للعذراء

 حكماء العتيقة و طغمات الكنيسة رتلوا التسبحة والليلويا كما"
 أسجد تحت أقدامك يا سيدتنا كلنا والدة...يليق بها إلي اإلنقضاء

  ").بيجينميسي"يصلي بعد لحن"  الميالد المجيدبرلكس" لحن"(اإلله

 -  االب متي المسكين - مع العذراء القديسة مريم ثيئوطوكوس(
  ).١٤٦. ص- ١٧٢٢١/٢٠٠٦.ا. ر-١.ط

  
  : تقديم الصوم للعذراء- ٥

أكد الرب يسوع المسيح في عظة الجبل علي أن الصوم مثل 
هللا الصالة والصدقة و باعتبارها ممارسات عبادة يجب تقديمها 
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متي صمت فادهن رأسك واغسل وجهك " الذي يري في الخفاء 
لكي ال تظهر للناس صائما بل ألبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي 

 ومع ذلك ).١٨- ١٧:٦مت"(يري في الخفاء يجازيك عالنية
فالكنيسة القبطية األرثوذكسية تخصص صوما للعذراء في الفترة 

س الكنيسة في هذا ويشهد طق.  مسري من كل عام ١٥ إلي١من 
الصوم بأنه مخصص ومقدم للعذراء وليس هللا حيث يمتلئ من 
التسابيح والتماجيد والصلوات واأللحان والعظات والنهضات 
واإلحتفاالت الخاصة بالعذراء وينتهي بعيدها والكثيرون من 
األقباط ينذرونه للعذراء  ويوفون بنذرهم وصوم العذراء هذا هو 

بالكنيسة القبطية األرثوذكيبة ويؤكد ) ديثةبدعة ح( حديث العهد 
صوم العذراء من األصوام :" ذلك األب متي المسكين حيث يقول

المحبوبة جدا لدي الشعب ويكاد يقال من وجهة التاريخ الكنسي 
أن الشعب هو الذي فرضه علي الكنيسة ألنه حتي القرن الحادي 

كنسي ولم عشر لم يكن ضمن األصوام المفروضة بحكم القانون ال
يأتي ذكره قط في أي كتاب والفي أي مناسبة،كما إننا ال نجده في 

األصوام "أي قانون من قوانين الصوم،فمثال ال نجده في  قانون 
ألنبا خريستوذولوس البطريرك السادس والستين في " ضة المفرو

عداد بطارقة الكنيسة القبطية األرثوذكسية الذي تنيح عام 
في قانون األصوام لخليفته أنبا كيرلس كما ال نجده . م١٠٧٦
وذلك بحسب ما هو مدون  في .م١٠٩٠الذي تنيح سنة...الثاني
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أما أول .كتابي تاريخ البطاركة ألسقف فوه ولساويروس بن القففع
ذكر لصوم العذراء فباعتباره صوما للعذاري وجاء في كتاب 

... الشيخ الؤتمن أبو المكارم سعد اهللا بن جرجس بن مسعود 
وهكذا بدأ صوم . م١٢٠٩والمعروف أن أبو المكارم مات سنة 

العذراء في مستهل القرن الثالث عشر باعتباره صوما خاصا 
 وهكذا لم ينتهي القرن الثالث عشرحتي أصبح لصوم...بالعذاري 

 العذراء صوم"(العذراء وعيدها مكانة كبيرة في حياة الشعب عامة
.  ر– ٣.ط – األب متي المسكين – القديسة مريم

  ).١٧،١٨. ص– ١٤٠٨٩/٢٠٠٥.إ

  

  : تقديم النذور للعذراء- ٦

في ) صدقة(النذر هو وعد بفعل شئ ما أو تقديم عطاء معين 
حال استجابة طلب أودعاء ما ، ولما كان اهللا هو وحده الذي 
يستطيع ان يسمع ويستجيب لكل إنسان في كل مكان وزمان إذ 

و وحده  القادر علي كل هو وحده غير المحدود بمكان أوزمان وه
لك :" شئ ، لذلك فالنذور تقدم هللا وحده وكما يقول الوحي اإللهي

 ينبغي التسبيح يا اهللا في صهيون ولك يوفّي النذر، يا سامع
اذبح هللا حمدا و " وأيضا ) ١:٦٥مز"(الصالة إليك يأتي كل بشر

 "فتمجدني اوف العلي نذورك ، وادعني في يوم الضيق أنقذك
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ومع ذلك فإن الكثيرون من األقباط األرثوذكس ). ١٤:٥٠مز(
ينذرون نذورا للعذراء، خاصة قي صومها، وذلك استغاثة بها، 

األنبا ولكى تستجيب طلباتهم ودعواتهم ، وعن هذا يقول 
 أسقف الدراسات الالهوتية والثقافة القبطية والبحث غريعوريوس

ا الصوم إلي يرجع السبب األكبر في حفظ األكثرين لهذ :"العلمي 
فهم . محبتهم للعذراء مريم، التي يسمي هذا الصوم باسمها

يكرمون الصوم الذي علي اسمها تكريما لها، و تقديسا السمها، 
 -٢٠موسوعة األنبا غريغوريوس ( "إستغاثة بها، وطلبا لصلواتها

  ). ٣٩٠. ص- ١٤٧٩٦/٢٠٠٧.إ.  ر- ١. ط–العذراء مريم 

ألرثوذكسية تقدم كل ممارسات وهكذا نجد أن الكنيسة القبطية ا
إلي جانب ) وباقي القديسين(قوس العبادة غير منقوصة للعذراءوط

اهللا  وال تترك منها شيئا تخص به اهللا،  وتدعي بعد كل هذا أنها 
فقط تطوب العذراء وتكرمها تماما مثل الزوجة التي تقدم كل ما 

ط لديها حتي جسدها ألقارب زوجها  وتقول أنها تفعل ذلك فق
كذلك طريق المرأة الزانية،أكلت ومسحت فمها وقالت ."إلكرامهم 

  ).٢٠:٣٠أم"(ما فعلت إثما

   تلقيب العذراء بألقاب المسيح ا0له- ثانيا
  

تخاطب الكنيسة األرثوذكسية العذراء في صلواتها وطقوسها باأللقاب 
الخاصة بالمسيح اإلله وتضعها موضع المسيح وفي مركزه الذي 
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د به وحده  كابن اهللا الوحيد األزلي أو اهللا الظاهر في ينبغي أن ينفر
  :الجسد في تأليه صارخ لها، ومن أمثلة هذه األلقاب

  : الشفيعة المؤتمنة- ١
) االّب(يؤكد الكتاب المقدس  أن الوسيط والشفيع األوحد بين اهللا 

والناس هو الرب يسوع المسيح الذي بشفاعته وحده ننال غفران 
ر عنها والخالص من سلطانها وعقوبتها األبدية في الخطايا و التكفي

جهنم، إذهو وحده البار الذي بال خطية وهو وحده الذي بذل نفسه 
 يوجد إله واحد و وسيط"كفارة لخطايا كل العالم وفدية عن الجميع 

واحد بين اهللا والناس اإلنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية 
أحد فلنا شفيع عند االّب يسوع إن أخطأ )..."٥:٢تي١"(عن الجميع

 المسيح البار وهو كفارة لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل
وال يشارك أحد المسيح في كونه ). ٢- ١:٢يو١"(العالم أيضا

إذ الجميع زاغوا "البارالذي بال خطية والكفارة عن خطايا الجميع
 الذي متبررين مجانا بنعمته بالفداء.وفسدوا وأعوزهم مجد اهللا

بيسوع المسيح اتلذي قدمه اهللا كفارة باإليمان بدمه إلظهار بره من 
. )٢٥-٢٣:٣رو"(أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال اهللا

وشفاعة المسيح تجلب لنا أيضا كل مانحتاج إليه من اهللا من الرحمة 
إذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز "والنعمة والعون في كل األمور

فلنتقدم بثقة إلي عرش النعمة لكي ننال ... ابن اهللالسموات يسوع
  ولذلك قال الرب،)١٤:٤،١٦عب"(رحمة ونجد نعمة عونا في حينه
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 الحق الحق أقول لكم أن كل ما طلبتم من االّب باسمي"يسوع المسيح
وقد أكدت العذراء القديسة مريم إحتياجها هي . )٢٣:١٦يو"(يعطيكم

 تبتهج روحي باهللا": حين قالت ) امن خطاياه(أيضا لخالص اهللا لها 
ومع ذلك فالكنيسة األرثوذكسية تدعو . )٤٧:١لو( "مخلصي
وتطلب من اهللا الخالص والغفران والتكفير " الشفيعة المؤتمنة"العذراء

عن الخطايا بشفاعاتها وتدعي بعد ذلك أن شفاعة العذراء توسلية فقط 
ت الكنيسة وليست كفارية مثل شفاعة المسيح، ومن أمثلة صلوا

  :األرثوذكسية التي تؤكد ذلك
السالم لك،نسألك أيتها القديسة الممتلئة مجدا، العذراء كل " •

إصعدي صلواتنا إلي ابنك ...حين، والدة اإلله، أم المسيح
السالم للتي ولدت النور .الحبيب، ليغفر لنا خطايانا

الحقيقي،المسيح الهنا، العذراء القديسة، اسألي الرب عنا 
أيتها العذراء مريم .غفر لنا خطايانارحمة مع نفوسنا،وي ليصنع

والدة اإلله، القديسة الشفيعة األمينة لجنس البشرية،اشفعي امام 
السالم . المسيح الذى ولدتيه، لكي ينعم لنا بغفران خطايانا

لفخر جنسنا، ولدت لنا عمانوئيل، نسألك اذكرينا،أيتها الشفيعة 
صالة .(" خطايانالنا ح،ليغفرالؤتمنة،امام ربنا يسوع المسي

  ).باكر
إذ ليس لنا دالة وال حجة والمعذرة من أجل كثرة " •

خطايانا،فنحن بك نتوسل إلي الذي ولد منك يا والدة اإلله 
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أيتها .العذراء ألن كثيرة هي شفاعتك ومقبولة  عند مخلصنا 
 األم الطاهرة ال ترفضي الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد

  ).ة السادسةصالة الساع"(منك
ذ قد و ثقنا بك فال نخزى بل نخلص،وإذ قد يا والدة اإلله إ" •

اقتنينا معونتك ووساطتك أيتها الطاهرة الكاملة فال 
نسألك ونتضرع إليك يا والدة اإلله لكي تخليصينا ...نخاف

  .)صالة الستار"(بشفاعتك
يا والدة اإلله ياأم الرحمة والخالص تشفعي من أجل خالص " •

  ).الة نصف الليلص"(نفوسنا
  

  ).األجبية أو الصلوات السبعة النهارية والليلية(

  : الممتلئة نعمة-٢
 صار جسدا الكلمة : " يقول الوحي اإللهي عن الرب يسوع المسيح

وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من االّب مملؤا نعمة 
 ألن الناموس.ونعمة فوق نعمة.ومن ملئه نحن جميعا أخذنا... وحقا

 أما النعمة والحق فبيسوع المسيح.بموسي أعطي 
 أي أن الرب يسوع المسيح كوحيد من االّب ).١٤:١،١٦يو"(صارا

،وليس سواه، مملؤ نعمة ومن ملئه يأخذ الجميع نعمة فوق نعمة، وفي 
 سالم لك أيتها المنعم:"تحية المالك جبرائيل للعذراء قال لها

والتي يترجمها البعض خطئا " المنعم عليها" وكلمة )٢٨:١لو"(عليها
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 والترجمة "كيخاريتوميني "أتت في األصل اليوناني " الممتلئة نعمة"
 المنعم عليها" وبالعربية" highly favored"األدق لها باإلنجليزية

كما تطلق الكنيسة األرثوذكسية " الممتلئة نعمة"وليس" بوفرة او بكثرة
لمسيح ،  كما في علي العذراء في مساوة مع الرب اإلله يسوع ا

  :الصلوات االّتية
 يا والدة اإلله أنت.نسألك أيتها المملؤة نعمة من أجل خالص نفوسنا "

  ).صالة الساعة الثالثة"(هى باب السماء افتحي لنا باب الرحمة
السالم لك يا . السالم لك يا من وجدت نعمة.السالم لك يا ممتلئة نعمة"

  ).كية السبتثيئوطو."(الرب معك. من ولدت المسيح 
لبش "(السالم لك يا ممتلئة نعمة،العذراء غير الدنسة، اإلناء المختار"

  ).يوم السبت
 اشفعي فينا يا ممتلئة نعمة امام مخلصنا،ربنا يسوع المسيح،لكي يثبتنا"

  ).ذكصولوجية باكر"(في اإليمان المستقيم وينعم لنا بمغفرة خطايانا
. السالم لك يا ممتلئة نعمة: يننعطيك السالم مع جبرائيل المالك قائل"

 ).مرد اإلنجيل لشهر كيهك"(الرب معك

  ).٢٠٤٥٨/٢٠٠٧.إ. ر-  مكتبة المحبة-اإلبصلمودية  الكيهكية(
 : أصل داود- ٣

 أنا أصل وذرية:"قال الرب يسوع المسيح عن نفسه
أي أنه هو خالق ومصدر داود كإله ومن نسل داود .)١٦:٢٢رؤ"(داود

 في مواضع عديدة أن الرب يسوع هو مصدر كإنسان ، فالكتاب يؤكد
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 كل شئ به كان وبغيره  لم لم يكن شئ مما" وخالق الكل
الذي هو قبل كل شئ وفيه . الكل به وله قد خلق"، )٣:١يو"(كان
ومع أن العذراء باعتبارها بشرا فهي ).١٦:١،١٧كو"(الكل يقوم

مخلوقة وليست خالقة أومصدرا ألحد ومع ذلك تدعوها الكنيسة 
مثلها مثل المسيح اإلله الخالق فتقول لها في " أصل داود" ألرثوذكسية ا

  ):في تأليه واضح لها(صلواتها
 ).ثيئوطوكية السبت"(أنت جنس وأصل داود" 

 -  األب متي المسكين- ئوطوكوس ثي- القديسة مريممع العذراء(
  ).١٠٧. ص- ١٧٢٢١/٢٠٠٦.إ. ر-١.ط

  
 

  ه للعذراء نسب الرموز الخاصة بالمسيح ا0ل- ثالثا
  

هناك الكثير من الرموز في العهد القديم تشير إلي الرب يسوع المسيح 
وإلي أمجاده التي ينفرد بها وحده وال يشاركه أويشبهه فيها أحد وفي 
إطار تأليه الكنيسة األرثوذكسية للعذراء تأخذ هذه الرموز اإللهية 

  :وتنسبها للعذراء بدال من المسيح، ومن أمثلة هذه الرموز
  
 :سلم يعقوب-١

خرج يعقوب من بئر سبع وذهب نحو حاران وصادف مكانا وبات "
ورأي حلما وأذا سلم منصوبة ... هناك ألن الشمس كانت قد غابت
وهوذا مالئكة اهللا صاعدة ونازلة .علي األرض ورأسها يمس السماء
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وهوذا الرب واقف عليها فقال أنا الرب اله ابراهيم أبيك وإله . عليها
فاستيقظ يعقوب من نومه وقال حقا ان الرب في هذا المكان ...اسحق

ما هذا إال بيت اهللا . وخاف وقال ما أرهب هذا المكان. وأنا لم أعلم
  ).                                      ١٧-١٠:٢٨تك"(وهذا باب السماء

هذا السلم الذي راّه يعقوب ومالئكة اهللا صاعدة ونازلة عليه، أكد 
 الحق الحق أقول":  بنفسه أنه يشير إليه هو شخصيا بقولهالرب يسوع
 ن ترون السماء مفتوحة ومالئكة اهللا يصعدون وينزلونلكم من اآل

فالرب يسوع هو حلقة الوصل بين اهللا . )٥١:١يو"(علي ابن اإلنسان
االّب الذي في السماء والبشر الذين علي األرض فهو الذي جمع في 

لهية والطبيعة اإلنساتية في اّّن واحد، وهو شخصه المبارك الطبيعة اإل
ومع . الشفيع والوسيط األوحد بين اهللا  والناس كما سبق وأوضحنا

ذلك تنسب الكنيسة األرثوذكسية هذا الرمز للعذراء في صلواتها 
  :وتسابيحها مثل

شبهت بالسلم الذي راّه يعقوب مرتفعا إلي السماء والرب المخوف "
 ) ئوطوكية السبتثي"( سالم لك منا.عليه

يا مريم خالص . يا مريم العروس الحقيقية. يا مريم يا والدة اإلله"
لحن للعذراء في "(يا مريم السلم الحقيقي الذي راّه االّب يعقوب.جنسنا

 )عيد نياحتها

 –.  ط-  األب متي المسكين- مع العذراء القديسة مريم (
  ).١٥٥،١١٠ ص -١٧٢٢١/٢٠٠٦.إ..ر
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  :ها موسيالعليقة التي راّ-٢
فساق الغنم .وأما موسي فكان يرعي غنم يثرون حميه كاهن مديان"

وظهر له مالك الرب . إلي وراء البرية وجاء إلي جبل اهللا حوريب
فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة . بلهيب نار من وسط عليقة

لماذا . فقال موسي أميل االّن ألنظرهذا المنظر العظيم.لم تكن تحنرق
فلما رأي اهللا أنه مال لينظر ناداه اهللا من وسط . تحترق العليقةال

  ).٤-١:٣خر"(وقال موسي موسيالعليقة 
هذه العليقة المشتعلة بالنار دون أن تحترق كانت تشير إلي الرب 

 ألن"يسوع الذي جمع في شخصه المبارك بين نار الطبيعة اإللهية 
نسانية التي طلعت من ، وبين الطبيعة اإل)٢٩:١٢عب"(إلهنا نار اّكلة

فروع (كما تطلع قضبان الشجرة) من نسل يسي أبو داود(جذع يسي
ويخرج قضيب من جذع يسي وينبت غصن من " من جذعها) العليقة

 ولكن الكنيسة ).٢- ١:١١اش"(اصوله ويحل عليه روح الرب
للعذراء فتقول في )  العليقة المشتعلة( األرثوذكسية تنسب هذا الرمز

  :تسابيحها
العليقة التي راّها موسي في البرية، والنار مشتعلة فيها ولم تحترق "

أغصانها، هي مثال مريم العذراء غير الدنسة التي أتي وتجسد منا 
  ).ثيئوطوكية الخميس"(كلمة االّب ونار الهوته لم تحرق بطن العذراء
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  : القبة أوخيمة اإلجتماع- ٣
 اليوم األول  من الشهر في الشهر األول في: كلم الرب موسي قائال"

وأكمل موسي العمل ثم غطت السحابة ...تقيم مسكن خيمة اإلجتماع
  ).١:٤٠،٣٣،٣٤خر "(خيمة اإلجتماع ومأل بهاء الرب المسكن

 بأن يصنعها لتكون بيتا ومسكنا أمر الرب موسي) القبة(هذه الخيمة 
 كانت) القبة( يسكن ويحل ببهاء مجده فيه وسط شعبه،هذه الخيمة،هل

الذي حل فيه بالهوته، كما ) جسده(تشير إلي ناسوت الرب يسوع 
) خيم(والكلمة صار جسدا وحل...كان الكلمة اهللا:" هومكتوب عنه

 فيه يحل كل ملء الالهوت"  وأيضا)١:١،١٤يو"(بيننا ورأينا مجده
، ولكن لألسف أخذت الكنيسة األرثوذكسية هذا .)٩:٢كو"(جسديا

  :راء بدال من المسيح كما في تسابيحها االّتيةالرمز الرائع ونسبته للعذ
علي جبل  من يقدر أن ينطق بكرامة القبة التي صنعها موسي"

شبهوك بها يا مريم العذراء،القبة ...صنعها بمجد كقول الرب.سيناء
 الحقيقيةالتي في داخلها اهللا،من أجل هذا نعظمك باستحقاق بتماجيد

     ).األحدثيئوطوكي "(نبوية
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  صل الثالثالف
  ظھورات العذراء ومعجزاتھا في ضوء الكتاب المقدس

من أكثرالعوامل التي أدت  إلي تأليه العذراء القديسة مريم  وعبادتها  
الظهورات ) القبطية(في الكنيسة األرثوذكسية خاصة المصرية 

والمعجزات المنسوبة إلها، وهناك أسئلة هامة وخطيرة حول هذا 
  : الكثيرين مثل الموضوع تدور في أذهان

هل هذه الظهورات والمعجزات تحدث بالفعل أم أنها مجرد  •
  تخيالت؟

هل وراءها إستخدامات  ألشعة الليزر واأللعاب النارية كما  •
 يدعي البعض ؟

  ولماذا تحدث دائما أوغالبا في ظالم الليل؟ •
ثم لماذا تكثر في مصر أو في الكنيسة القبطية األرثوذكسية  •

  بالتحديد؟  
 كانت تحدث بالفعل،فهل هي من اهللا،أم من الشيطان؟وإذا  •

وهل يستطيع الشيطان أن يظهر علي شكل القديسة مريم  •
،ويعمل معجزات )أو أي قديس اّخر أومالك أو نور( العذراء
 بإسمها؟

 وماهو الغرض من مثل هذه الظهورات والمعجزات؟ •
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وهل تؤدي في النهاية لمجد اهللا واإلقتراب إليه؟ أم لمجد  •
كال عليها إلي جانب أو من ذراء وتأليها واللجؤ إليها واإلتالع

 ؟دون اهللا

  :ولكي نجيب علي هذه األسئلة نورد الحقائق الكتابية التالية

  

 :يستطيع الشيطان أن يظھرعلي شكل م�ك نورأوقديس - ١
فالوحي اإللهي يؤكد أن الشيطان يستطيع أن يظهر علي شكل مالك  

ن الشيطان نفسه يغير شكله إلي شبه ال عجب أل:"أونور إذ يقول
  ).١٤:١١كو٢"(مالك نور

مثل ( كما يستطيع الشيطان أن يظهر أيضا علي شكل قديس أوقديسة 
كما ظهر الجان علي شكل نبي اهللا صموئيل  بعد موته و ) العذراء

أجاب علي سؤال الملك شاول بعد أن رفض اهللا أن يجيبه  فذهب إلي 
، مما أغضب )٢٨صم١(ئيل لكي يسأله العرافة لتحضر له روح صمو
فمات شاول بخيانته التي بها خان " : اهللا فأماته كما يقول الكتاب 

الرب من أجل كالم الرب الذي لم يحفظه وأيضا ألجل طلبه إلي 
الجان للسؤال ولم يسأل  من الرب فأماته وحول المملكة إلي داود 

 ).١٤-١٣:١٠أخ١"(بن يسي
 
  ):ّايات وعجائب( يصنع معجزات  يستطيع الشيطان أن - ٢

بكل قوة باّيات وعجائب " فالكتاب يؤكد أن الشيطان يستطيع أن يعمل
يصنع اّيات عظيمة حتي أنه يجعل نار تنزل "وأن  )٩:٢تي٢"(كاذبة
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من السماء علي األرض باالّيات التي أعطي أن 
سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة  "وأنه) ١٣:١٣رؤ"(يصنعها

ت عظيمة وعجائب حتي يضلوا لو أمكن المختارين ويعطون اّيا
  )٢٤:٢٤مت"(أيضا

  
  : هللا W يرسل القديسين المنتقلين إلي العالم ليرشدوا الناس- ٣

 ففي مثل أوقصة الغني والعازر التي قصها الرب يسوع عندما طلب 
الغني بعد موته وهو في العذاب طلب من ابراهيم أن يرسل لعازر 

 في النعيم  إلي إخوته ليهديهم فال يكون الذي كان مع ابراهيم
مصيرهم العذاب مثل أخيهم الغني ولكن ابراهيم  رفض طلبه قائال 

عندهم موسي واألنبياء ليسمعوا منهم فقال ال يا أبي ابراهيم بل إذا "
 مضي إليهم واحد من األموات يتوبون فقال له إن كانوا ال يسمعون

وال إن قام واحد من ) ياءكتب موسي واألنب(من موسي واألنبياء
  وعلي نفس القياس ال يرسل اهللا )٣١- ٢٩:١٦لو"(األموات يصدقون

العذراء لتظهر للناس لترشدهم فعندهم كالم اهللا ليهتدوا أو يتعزوا أو 
  .يتشددوا أويؤمنوا به

  
 هللا يمتحن شعبه بأن يسمح للشيطان بالظھور في أح�م - ٤

  :أوغيرھا وبعمل المعجزات
تحب الرب :"ألولي عند اهللا كما أكد الرب يسوع المسيح هيفالوصية ا

هذه هي الوصية .إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك
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 واهللا يمتحن شعبه لكي يعرف هل) ٣٧:٢٢مت"(األولي والعظمي
يحفظون هذه الوصية ويحبونه من كل القلب وكل النفس وكل الفكر أم 

لوبهم وأنفسم وفكرهم إلي سينجح الشيطان ويغويهم كي يتجهوا بق
شخص اّخر يظهر لهم الشيطان علي شكله ويعمل لهم معجزات  
باسمه فيضعونه بجوار إلههم ويتكلوا عليه ويلجئوا إليه ويعظمونه 
ويمجدونه  من دون الههم، تماما مثلما يفعل  الشعب في األماكن التي 

لل تحدث فيها الظهورات خاصة ظهورات العذراء المزعومة حيث يه
الجميح  للعذراء ويمجدونها ويقدمون لها طلباتهم ودعواتهم وصلواتهم 

ونذورهم وباإلجماع ينجرفون دون أن يدروا ) تبرعاتهم(وصدقاتهم 
إلي عبادتها من دون اهللا وهذااإلمتحان من اهللا ينبهنا إليه الوحي 

إذا قام في وسطك نبي أو حالم :" اإللهي لكي ال نسقط فيه فيقول
و أعجوبة ولو حدثت االّية أواألعجوبة التي كلمك  اّية أطاكحلما،وأع

ري لم تعرفها ونعبدها،فال تسمع لنذهب وراء اّلهة أخ:عنها قائال
الم ذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم ألن الرب الهكم يمتحنكم لكي لك

وراء .يعلم هل تحبون الرب الهكم من كل قلوبكم ومن كل انفسكم
ووصاياه تحفظون وصوته ه تتقون ياالرب الهكم تسيرون وا

  ).٤- ١:١٣تث"(تسمعون واياه تعبدون وبه تلتصقون
  
 يرسل هللا عمل الض�ل بواسطة الشيطان للذين يرفضون - ٥

  : اتباع الحق
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الذين يرفضون اتباع الحق الموجود في كلمة اهللا ويصرون علي اتباع 
ات المعلمين الكذبة الذين يشجعون مثل هذه الظهورات والمعجز

الشيطانية، يرسل إليهم اهللا عمل الضالل الذي يحبونه أكثر وأكثر 
بواسطة الشيطان  ولذلك ال نتعجب من كثرة مثل هذه الظهورات 

ت في الكنيسة األرثوذكيبة في مصر ألنها ترفض حق ١والمعجز
وعلي رأسهم ( ن وعبادتهمياإلنجيل وتصر علي التعلق بالقديس

عمل الشيطان،بكل " ل ذلك يكثر عندهممن دون اهللا ومن أج) العذراء
قوة، وباّيات وعجائب كاذبة وبكل خديعة اإلثم،في الهالكين،ألنهم لم 
يقبلوا محبة الحق حتي يخلصوا وألجل هذا سيرسل إليهم اهللا عمل 

الذين لم يصدقوا الحق ، حتي يصدقوا الكذب لكي يدان جميع الضالل،
  ١٢-٩:٢تس٢"(بل سروا باإلثم
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  خاتمة السلسلة
   "خارجاً الكالب" 

   )١٥:٢٢رؤ ( 
  

يتحدث الوحى اإللهى فى سفر الرؤيا عن الفئات التى سيكون نصيبها 
خارجاً الكالب والسحرة : " األبدى خارج المدينة السماوية فيقول 

"                 والزناة والقتلة وعبدة األوثان وكل من يحب ويصنع كذباً 
   )١٥:٢٢رؤ ( 

  : ھم الك�ب فمن
من هم الكالب الذين سيكون نصيبهم فى العذاب األبدى خارج * 

من البديهى أنهم ليسوا كالباً بالمعنى الحرفى ألنه . المدينة السماوية 
فى األبدية ال يوجد حيوانات فهى ليس لها حياة أخرى بعد الموت ألن 

هنا فئة ليس لها أرواحاً خالدة كالبشر ، وواضح أن المقصود بالكالب 
من الناس غير الفئات األخرى المذكورة أى غير السحرة والزناة 

  .فمن هم الكالب إذاً ؟ . والقتلة وعبدة األوثان والكذابين  
يجيبنا الوحى اإللهى على هذا السؤال فى مواضع عديدة من الكتاب * 

  : منها 
كان أيضاً فى الشعب أنبياء كذبة كما سيكون فيكم أيضاً . " ١

وإذ هم ينكرون الرب الذى . ن كذبة الذين يدسون بدع هالك معلمو
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اشتراهم يجلبون على أنفسهم هالكاً سريعاً  وسيتبع كثيرون 
لو لم يعرفوا ) أى للمعلمين الكذبة ( ألنه كان خيراً لهم ... تهلكاتهم 

طريق البر من أنهم بعدما عرفوا يرتدون عن الوصية المقدسة 
ما فى المثل السابق كلب قد عاد إلى قيئه قد أصابهم . المسلمة لهم 

  ) ٢٢ ، ٢١ ، ١:٢،٢بط ٢ (" مراغة الحمأة وخنزيرة مغتسلة إلى
وهنا يتحدث الوحى اإللهى على لسان بطرس الرسول عن * 

المعلمين الكذبة بالكنيسة ويشبههم بالكلب الذى عاد إلى قيئه ألنهم 
  .عادوا إلى التعاليم الخاطئة بعدما عرفوا الحق 

كلهم كالب بكم ال تقدر أن . ال يعرفون . مراقبوه عمى كلهم . " ٢
حالمون مضطجعون محبو النوم ، والكالب شرهة ال تعرف . تنبح 

ألتفتوا جميعاً إلى طرقهم كل . وهم رعاة ال يعرفون الفهم . الشبع 
واحد إلى الربح عن أقصى هلموا آخذ خمراً ولنشتف مسكراً ويكون 

   ) .١٢-١٠:٥٦إشع " ( ظيماً بل أزيد جداً الغد كهذا اليوم ع
هنا يتحدث الوحى اإللهى على لسان إشعياء النبى عن الرعاة غير * 

الصالحين ويشبههم بكالب حراسة غير صالحة عمياء ، ال تقدر أن 
  تنبح ، محبة للنوم ، شرهة ال تعرف الشبع 

راً فعمل الراعى األساسى هو أن يكون مراقباً أو حارساً أو ناظ* 
اليونانية التى وردت  " أبيسكوبوس" للشعب وهو بذاته معنى كلمة 

" وهو الراعى ومعناها  " أسقف" فى العهد الجديد وتترجم إلى كلمة 
  .أو مراقب ألحوال الشعب وأحتياجاته " ناظر 
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يتحدث إشعياء هنا ) الكالب ( وعن هؤالء الرعاة غير الصالحين * 
وهو نفس " عمى كلهم ) وا شعب اهللا أى مراقب( مراقبوه : " ويقول 

كنيسة الالودكيين ) مالك ( الوصف الذى قاله الرب يسوع عن راعى 
أنك لست بارداً وال . أنا عارف أعمالك " : فى سفر الرؤيا إذ قال له 

هكذا ألنك فاتر أنا مزمع أن أتقيأك . ليتك كنت بارداً أو حاراً . حاراً 
وقد استغنيت وال حاجة لى إلى شئ من فمى ألنك تقول إنى أنا غنى 

رؤ " ( ولست تعلم أنك أنت الشقى والبئس وفقير وأعمى وعريان 
١٧- ١٥:٣. (   

وقد حذر الرب يسوع من أمثال هؤالء الرعاة غير الصالحين قائالً * 
وأعمى يقود أعمى كالهما يسقط فى . أتركوهم هم قادة عميان " : 

  " .حفرة 
صفة أخرى إلى ) الكالب ( لرعاة ويضيف إشعياء إلى هؤالء ا* 

أى أنهم  " بكم ال يقدرون أن ينبحوا" جانب العمى الروحى وهى أنهم 
ال يصرخون فى الشعب بالحق كما كان يفعل يوحنا المعمدان وال 
ينبهون الشعب إلى الغضب األتى عليهم بسبب خطاياهم وأخطائهم 

معه العطايا حتى ال يخسروا التفاف الشعب حولهم وبالتالى يخسروا 
إلخ فيشفون كسر الشعب على عثم ويقولون . والعشور واالشتراكات 
   ) . ١٤:٦أر ( له سالم سالم وال سالم 

وهى أنهم ) الكالب ( وصفة ثالثة يصف بها إشعياء هؤالء الرعاة * 
بدالً من أن يسهروا على رعيتهم  " حالمون مضطجعون محبو النوم" 
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تى لو كانت الرعية فى خطر وتحتاج طالبين راحة وملذات أنفسهم ح
  . إلى سهر الراعى عليها 

كالب شرهة ال " كما يصفهم إشعياء أيضاً بصفة رابعة وهى أنهم * 
أى أنهم " تعرف الشبع إلتفتوا جميعاً كل واحد إلى الربح عن أقصى 

يأخذون من أموال الكنيسة والشعب أكثر من نصيبهم أو استحقاقاتهم 
لك على غياب أو تغييب رقيب حقيقى على ويحرصون فى سبيل ذ

كما كان يفعل ) مجلس شيوخ محايد ليس من أتباعهم ( أموال الكنيسة 
حفنى وفينحاس ابنى عالى الكاهن الذان كانا يأخذان من الذبائح أكثر 
مما قرر اهللا للكهنة فى شريعته وكانا يضاجعان نساء شعب اهللا فى 

اهللا عليهما فأماتهما فى يوم مما أثار غضب . باب خيمة اإلجتماع 
واحد وسقط والدهما عالى الكاهن عن الكرسى إلى الوراء فأنكسرت 
رقبته ومات هو أيضاً ألنه لم يردع ولديه الذين كانا يخدمان فى بيت 

وهو نفس الخطأ الذى وبخ الرب يسوع عليه . اهللا تحت مسئوليته 
ان يترك كنيسة برغامس فى سفر الرؤيا ألنه ك) مالك ( راعى 

البعض يخدمون فى الكنيسة تحت مسئوليته ويعلمون تعاليم خاطئة 
عندى عليك قليل أن عندك " : دون أن يوقفهم أو يردعهم فقال له 

هكذا عندك قوم متمسكين بتعاليم ... قوم متمسكين بتعاليم بلعام 
فتب وإال فإنى آتيك سريعاً وأحاربهم . النيقوالويين الذى أبغضه 

   ) .١٦-١٤:٢رؤ  ( "بسيف فمى 
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إذاً فالكالب الذى يتحدث عنهم الوحى المقدس فى الرؤيا ويقول * 
عنهم أنهم سيكون خارج المدينة السماوية مع السحرة والزناة والقتلة 
وعبدة األوثان والكذابين هم المعلمون الكذبة المبتدعون والرعاة 

 عصر الطالحين وهم موجودون فى الكنيسة فى كل عصر ابتداءاً من
أساقفتها ( لذلك فى عظة بولس الرسول لرعاة كنيسة أفسس  . الرسل 

  : قال لهم ) أو قسوسها 

أحترزوا إذاً ألنفسكم ولجميع الرعية التى أقامكم الروح القدس " 
ألنى أعلم أنه بعد . فيها أساقفة لترعوا كنيسة اهللا التى أقتناها بدمه 

لى الرعية ومنكم أنتم ذهابى سيدخل بينكم ذئاب خاطفة ال تشفق ع
لذلك . سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التالميذ وراءهم 

   ) .٣١ -٢٨:٢٠أع " ( اسهروا 
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  خالصة السلسلة 
فلنتحذر إذاً من مثل هؤالء المعلمين الكذبة المبتدعون والرعاة * 

أنهم وال ننقاد إليهم أنقياداً أعمى اعتقداً منا ) الكالب ( الطالحين 
جميعاً مقامون من اهللا لكى ال تكون العاقبة مؤسفة كعاقبتهم خارج 

  . المدينة السماوية ، هناك يكون البكاء وصرير األسنان 
ولنكن مثل أهل بيرية الذين قال عنهم الكتاب أنهم كانوا أشرف من * 

أهل تسالونيكى ألنهم كانوا كل يوم بكل نشاط يفحصون الكتب 
  ) .١١- ١٠:١٧أع (ليها التعاليم التى يسمعونها المقدسة ليراجعوا ع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

http://www.ebnmaryam.com



 ٨٧

  المراجع
  . الكتاب المقدس بعھديه -١
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 القم@@ص ت@@ادرس - القدي@@سة م@@ريم ف@@ي المفھ@@وم ا�رثوذك@@سي-٢٤
  .يعقوب
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  كتب للمؤلف
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  . فى رحاب أبى إس�م –ألوھية المسيح . ١
  .عبادة ا�صنام فى الكنيسة ا�رثوذكسية . ٢
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  .ة بدعة الرھبن.١
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تعنـى الطريـق    " أرثوذكـسية   "  من أن كلمـة      على الرغم * 
المستقيم إال أن المطلع على تاريخ وعقائد وطقوس وتعاليم         
الكنيسة األرثوذكسية يجد أن هذه الكنيسة هـى مـن أكثـر            
الكنائس التى حادت عن الطريق المـستقيم وعـن تعـاليم           

ــدس                 ــاب المق ــى الكت ــة ف ــسيحية المدون ــسيح والم الم
دستور والمرجع األخير لكافة المسيحيين بمختلف      الذى هو ال  
  .طوائفهم 

فقد ابتدعت الكنيسة األرثوذكـسية لنفـسها بـدعاً كثيـرة           * 
واستحدثت تعاليم غريبة لم تكن موجودة فى العصور األولى         
المسيحية وتراكمت هذه البدع والتعاليم الغريبة فى الكنيسة        

 بعـد أن    األرثوذكسية واحتمت تحت جناح التراث المقـدس      
دخلت من باب تقليد اآلباء وأبت أن تخرج من باب اإلصالح           
والمراجعة على كلمة اهللا ألن هذا الباب قد ُأغلـق بإحكـام            
بواسطة رجال اإلكليروس الذين يشهرون سيف الحرمان فى        

   .وجه كل مصلح أو منذر
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