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 الوجود يف املسيح يسوعتزييف عوامل 

 
 ،مللجعيلل جماال مللظئحللجل مللظئمكللج للظ ئئ ي  هكلللم م للج موجود ائ كللجري  مللج ي  مي د

فقط دد حي ال ،اإل سجين. هذا الوجود االجممجعي البيولوجي ئعمجده اجلسد مظ ...إخلئديج 
جسي  الع قجت اإل سج ي  االجممجعي   كل اشكجهلج السيئايضجً يف اجملممع،  ل  مواجدجمرد ال
ئحيدد إمكج يجت املسللللللمقبل امل موح  ائ املسبق  حسلللللل  مج وبكظ ا  شلللللل   ئمج  ،ئاملجلي 

 وكي ان يقدمظ.

 اإليمان األرثوذكسي والوجود الجديد

ج عي الوجود يف املسلللللللللللللليح، غري ان هللذا الوجود   االجممللجعي لمبف االم فللًج  يل  للً
مي   وجود جديد هو املي د الثجيناإل سلللجن يبدا األ ثوذكسلللي حسللل  المسلللبيس الك سلللي ف

س عجًبج ليلذلك قد ترسللللللل  إد ال هذا الوجود يف الوعي اجلمعي القب ي، ئ املجء ئالرئح، ئ 
 لكل "ائالد املعمودي ". جتد ان خم وطجت العصر الوسيط كج ت تبدا  دعجءان 

الوجود اجلديد يف املسلللللليح  جملعمودي  هو ئجود  لمبف عي كل اشللللللكج  عبى ان 
ئحي ذلك الصلللللراع الر عبى  اشلللللجهدً قد ك ُت اال ممجء لبمسللللليح عي غري طرين الك يسللللل . ف

 ني الذيي يولدئن مي جديد يف اجممجعجت ال ص ال  وس  قرا  الذ  ي شلللللللللللللل  ئال كر  
ئهو مج ادى تد جييًّج إىل ان ي س  كل هؤالء حيجهتس إىل  ،  الرب يسوعهس  قبو   م إ اد

القرا  اإل اد  م بوب، ئلكي اجلج   السللللللللللللللب  فيظ  ،اليوم الذ   جلوا فيظ اخل ص. حمًمج
ش   ال  اإلوجن هو قبو  ذا ي لريصع درٍذ يهو حتو  الش   إىل ذاتظ ئليس إىل اهلل، 

 وت إىل عضوي  الك يس   صب .

  



 ،ه االجممجعجتهذمج كجن حيدث يف عبى كجن  د ال عل األ ثوذكسللللللللللللللي ئلذلك   
، ئهو اعمو ه عي   ال ريغري ان  د ال عل هذا هو ضلللللللللللللرئ رت المو   ئاالع ا  ع د القس، 

ج حيو  ايضللً  سللب م  تعريف  كمج ت حظون االق ع عي الشللرئ ، ئهو   عبى اهنجالمو   تعريف 
ال ميج  ال هجري  هي تضلللللللللللللل س دئ  اإلكبريئس عبى  ظر اإل سللللللللللللللجن إىل ال قجر ، ئكج ت 

 حسجب احلري  الش صي   جعمبج هج هبً  لإل سجن امل بوق عبى صو  اهلل ئمثجلظ.

 كتاب حياة الصالة والحياة الروحية

مي  يف اخلمسي جت ع دمج  هرت ائ  طبع  مي كمجب حيجرت الص رت األ ثوذكسي  
 طبللل  احليلللجرتمتثللليفل يف وال هلللجر ، القرن امللللجضللللللللللللللي، احلللدث  هو  ئد اسللللللللللللللللل  الكملللجب حت

األ ثوذكسللللللللللي  يف الصلللللللللل رت ئاهلذيذ ئ اي  اهلل   سللللللللللظ، ئهكذا ججء المحو  إىل اهلل ئطب  
االحتجد  ظ، ئئاك  كمجب حيجرت الصللللللل رت العودرت إىل كمج جت اف جء، ئفمح هذا االكمشلللللللج  

مىت املسللللللللللكني  ه  ج ج لبرهب   القب ي  ئججء جيل يُعر   جسللللللللللس  هب   اجلجمعيني ئكجن الرا
 ئالراه  مكج   السريجين يف طبيع  هؤالء.

، جف ً جكج ت   - غس املدد الذ  ججء  ظ كمجب حيجرت الص رت-لكي احليجرت الرئحي  
 نٍ موثيف  غريكجن ئذلك ألن االحسجس ال هو ي الذ  م ظ االذت احليجرت الرهبج ي  هذا الزالس  

 ، لذلك ه  اخلجص  ظئغري مد ئس إال يف د اسلللللللجت شللللللل صلللللللي ، ئكجن لكل شللللللل   امل
هكذا ئ  مل خترج إىل العبي اي  ال فجت عقجردي .، ئإن ا قسللللللللللللمت حرك  الرهبجن اجلجمعيني

مل يسللللللم ع األب مىت املسللللللكني ان حي ا الشللللللكل البداري ال سللللللكي، ئلذلك اضلللللل  ر إىل 
إىل صللللللللللللللحراء القبمون، ئالرج معظ الرهبجن الذيي كج وا عبى ق جعٍ  مسجد رت دير السللللللللللللللريجن 

 رت إىل احليجرت الرهبج ي  اإلسقي ي . جلعود

 غياب المراجع األرثوذكسية

: شلللر يف عهد البج ج كريلس اخلجمسمل يكي لدي ج شلللرح  لاسللل ج  املقدسللل  إال مج  ُ  



شللللرح سلللل ر الرايج ال ي كجت  قيصللللر. ئكج ت مكمبجت مدا س األحد  –ت سللللري املشللللرقي 
 .لمو ارتاس ج  أل الورت مي شرحٍ عجمررت  كمٍ  إجنيبي  كشرح ئليس آد  ئمعهج مج  شره األ

األسللللجسللللي  سللللب الهو  ،كجن غيجب شللللرح األسلللل ج  حسلللل  المسللللبيس الك سلللليئ  
ثل المربير ئغريهج مجنيبي  اإل هوتي  الصلللل بحجت امل تاسللللمعج    اليت شلللل صلللليال اتسللللري بم ل

كذا دالل ئهلبعهديي.  "فجن ديك"مي املص بحجت اليت ئلدت ئا مشرت مع ذيوع ترمج  
 "،دع حديث  "مقجالت ئاليت عرفت طريقهج إىل عقيدرت ال داء ئالك ج رت   ع د ج مج يسلللللللللللمى

ج عبى ت سلللللللليئغري ذلك مي كمج جت، ، ئكمي  األ بج  يشللللللللو  "عقيدرت ال داء ئالك ج رت" سللللللللً
عبى ئ  عض  صللللللوص هذه ال مج  اليت ختدم  جألسللللللجس الهوت العصللللللر الوسلللللليط األئ  ، 

يف حني ان ال   حس  األصل  ،ا  ظ"(: "الذ  مل يش ن عبى 32: 8سبيل املثج  ) ئ 
ال  شمجن  ني األب الذ  ال يب ل، ئالذ ئ ". ، ائ مل يب لاليو جين ئالقب ي هو "مل يضي

ئمثج  . حب  اهللمب جهل  ئ  ئصلللللف افب  عدم الشللللل ق  هو جتديف   جهيك عي ان يشللللل ن، 
  " ر اهلل"، ئالرب حس  األصل،  ل ئحستعبري آالر جيرح ئيدمر الكيجن اإل سجين، ئهو 
ئهكذا تصلللللبح قراءرت   : "ل صلللللري  ي  ر  meymiال مج  القب ي  هو احلن ائ الصلللللدق 

و همج هو حن يف اهلل، (، ا   صللللللللللللللري  ي مج هو حن يف اهلل، ئ 21: 5كو  2اهلل فيظ" )
ملسلللللليح ا ئهو مج جيعل الوجود يفالقبو  األ د  لب  جرت الذ  اع جه املسلللللليح يسللللللوع ل ج. 

عل الذيي جيئالذ   ،  ال جيج اإل سلللللللللجنسلللللللللالوجود اإل سلللللللللجين املشلللللللللوه الذ  حيهذا غري 
 اهنس ج مهج سلللللب  قبو  الرب هلس غري حجسلللللبنيوج سلللللون المو   يظ ون ان المو   ئاإلوجن معً 

عين ذلللللك ان دئن ان ي ،ألن الي بوع احلي كللللجن ي يض  للللجملللللجء ؛قبللللل ان يمو واحىت بوا ب  قُ 
هلل ألن االميج  اجود املجء، ئعبى الع شلللللللجن ان ي هل مي هذا الي بوع،  الع ش هو سلللللللب 

دالل الصللللللللراع املشللللللللي ي األئ   الذ   . ئهكذا(5 - 3: 3ل ج سللللللللبن البن العجمل )ا  
ُعر   ع د ج  جسللللللس "االالميج  ئالرذ "، ئهو موضللللللوع  غجر  مي األ ثوذكسللللللي  ألن االميج  

 راٍد.لبج س البشر  كبظ ئليس ألفاالميج   اهلل هو 

املصللللل بحجت  ، ئهو اصلللللً  مشلللللكب   اخلعدم ال اجع عي  ،مج فجقس هذه األمو  
ال هوتي  العر ي  اليت فقدت االتصلللللللللللللللج   جليو ج ي  ائ العربا ي  ئالقب ي  ئاف امي . ئمل تكي 



هذه البسجت تد س  ع جي  يف اإلكبرييكي . ئالزلت اذكر حبسللللللللللللللررٍت م ع د. مراد كجمل مي 
 ع دمج ك ت طجلبج يف القسس ال هج   يف الس   الثج ي .  تد يس العربا ي 

 مجلدات شرح العهد الجديد لألب متى المسكين

احدثت هذه اجملبدات صلللللدمً  فكريً  يف ئسلللللط ا قسلللللجم فكر   دا ائاًل   قصلللللجء  
القم  مىت مي ا م ج جت الب ريركي  عق   يجح  البج ج كربلس السللللللللللللللجدس، ئمل يكي تعبري 

ج  لللجملررت، ئلكي جميء األ بلللج شلللللللللللللل ودرت لبب ريركيللل  ئاالع ا  عبى "تعبيس ا و لللج مىت " معرئفلللً
جيعل الرسلللجم  غري قج و ي ،  ل ي ج د األ بج شللل ودرت، ئلذلك  ، ئهو مج سلللجممظ أل ظ اسلللقف

افظع تد ري جن كالسلللللللب  كجن االهتجم  جلبدع  ئاهلرطق  مبثج   اهلجوم الري ئسللللللليب  لبدفجع. ئ 
االهتجمجت معبق  دئن البت فيهج، ئ فض األ بج غريسو يوس لبحيجرت الك سللللللللللي  هو ترل هذه 

ئكجت  هذه الس و  إصدا  اي  د اس  إال عي العقجرد  شكل إجيج  ال وس ش صج معي ج 
  ذاتظ، لكي "ال ريئس" الذ  ز عظ األ بج ش ودرت الزا  يعمل يف جسد الك يس .

 تعليم البابا شنودة معلم األجيال

 ،الجص  جلقديس اث جسلللللليوس الرسللللللو  ئحدهلق    لق  ثجلث عشللللللر الرسللللللل هو 
 اإلع م، يفلبراحل الكرمي ج مثل لق  "الرسلللو ". ئلق  معبس األجيج  هو لق  م ح متجمً 

فهو ليس اسللللللللللمجذ حبي  جرجس، ئال د. ئهي  ع جهلل، ئال غريمهج مي  ئاد البج   العبيج 
يس رجس ئسللللللللللللللبقظ ئل،  ل كجن  ظري جيد مي اجليل الثجلث  عد حبي  جملدا س األحد

 سبيمجن ئسبيمجن  سيس ئغريهس مي قجدرت البج   العبيج اليت ا مهت  رسجم  اسقف لبمعبيس.

 مج هو هذا المعبيس؟ف

 .الثجلوث ص جت الوجود ئالعقل ئاحليجرت -1

 يسكي في ج،  ل   ج  مواه  الرئح فقط. الالرئح القدس  -2



 العشجء الر جين يف العبي  كجن  مزًا. -3

 املسيح الرب مل ي الذ جسد كل البشر. -4

الب ورت ليسللللللت ع ي  إهلي ، ئهي ليسللللللت شللللللركم ج يف   ورت اال ي،  ل هي ع ق  شللللللرفي   -5
 ُعر فت يف العهد القدمي.

 ي   الذ ال جسلللللوت يف سلللللر الشلللللكر ألن الرب قج  الذئا كبوا هذا هو جسلللللد  ئمل  -6
 يقل هذا هو الهو ي.

 .ب عبى اال ي لكي لب  اإل سج ي  ئي الذ حقظالمعبس اإلجنيبي البحت  سض  اف -7

 احليجرت األ دي  حيجرت خمبوق . -8

تعبيس يوح للج كللجل ي   للداء نللدئد ألن املسلللللللللللللليح مللجت عي املؤم ني فقط، ئليس عي  -9
 اإل سج ي  كبهج حبس  مج ججء يف األس ج .

مجذا تبقى مي األ ثوذكسللللي ؟ ال شلللليء ئ شللللكٍل الجص اعمبج  ان ئه ج  مسللللجء :  
 ك  احليجرت اإلهلي  ائ ال بيع  اإلهلي  هي جرو  الشرل.شر 

 يف جمب  الكرازرت. ن  كل هذا موثيف  


