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إعرتاف اإلميان
للمسيحي األرثوذكسي األصيل
اجلزء األول
 .٠أؤمن إبله واحد ،آب ضابط الكل ،خالق السماء واألرض ،كل ما يرى و ال يرى.
و برب واحد يسوع املسيح إبن هللا الوحيد املولود من اآلب قبل كل الدهور .نور
من نور ،إله حق من إله حق .مولود غري خملوق مساو لآلب يف اجلوهر ،الذي به كان كل شيء.
الذي من أجلنا حنن البشر و من أجل خالصنا نزل من السماء و جتسد من الروح
القدس و من مرمي العذراء و أتنس.
صلب عنا على عهد بيالطس البنطي ،وأتل وقُر.
و ُ
و قام يف اليوم الثالث على ما يف الكتب.
و صعد إىل السماء و جلس عن ميني اآلب.
و أيضاً أييت مبجد ليدين األحياء واألموات ،الذي ال فناء مللكه.

و ابلروح القدس ،الرب احمليي ،املنبثق من اآلب ،الذي هو مع اآلب واإلبن مسجود له

و ممجد؛ الناطق ابألنبياء.
و بكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية.
وأعرتف مبعمودية واحدة ملغفرة اخلطااي.
وأترجى قيامة املوتى واحلياة يف الدهر الآليت.

 .٦إضافة إىل ذلك ،أوافق على و أمتسك ابجملامع املسكونية السبعة املقدسة املنعقدة من أجل
محاية العقائد األرثوذكسية املختصة ابلكنيسة ،واجملامع احمللية اليت صادقوا عليها وأكدوها.
 .١أتبّن مجيع تعاريف اإلميان املستقيم الذي حدده األابء القديسون ،إبرشاد النعمة املنرية
للروح الكلي قدسه ،كما أيضاً القوانني املقدسة اليت سلمها أولئك الرجال املغبوطون للكنيسة من

أجل إدارة كنيسة املسيح املقدسة وحسن ترتيب األخالق ،منظمينها وفقاً للتقاليد الرسولية و حسب

تعاليم األانجيل اإلهلية.

 .٤كل ما تعرتف به و تُعلمه كنيسة األرثوذكسيني الواحدة اجلامعة املقدسة الرسولية ،هذا أان

أيضاً أعرتف و أؤمن به ،مضيفاً ال شيء و طارحاً ال شيء ومغرياً ال شيء ،إما ابلعقائد أو التقاليد،
بل اثبتاً بتلك و قابالً هبا خبوف هللا و بضمري صاحل؛ و كل ما تدينه مبثابة تعليم هرطوقي و ترفض

اإلعرتاف به ،هذا أان أيضاً أشجبه و أرفضه إىل األبد.

 .٥أقدم طاعة مستعدة يف األمور الكنسية إىل اجملمع املقدس الذي ميثل السلطة األعلى
للكنيسة األرثوذكسية األصيلة يف اليوانن ،و اليت تشكل إستمرارية الكنيسة الواحدة اجلامعة املقدسة
الرسولية يف اليوانن ،و إىل األساقفة و الكهنة القانونيني يف كنفها ،و اليت هي يف شركة ابإلميان و
األسرار مع الكنائس األرثوذكسية األصيلة يف كل مكان.
 .٦أؤمن و أعرتف أن اإلميان املستقيم الرأي هو ليس ممن البشرم بل ينددر إبعالن يسوع
وسلم لنا على أيدي
املسيح ،و هو بشر به الرسل القديسون و أكدته اجملامع املسكونية السابعةُ ،

معلمو املسكونة الكليي احلكمة ،و ثُبتت أصالته بواسطة دماء الشهداء القديسون.

 .٧أُقر ،إضافة إىل قرارات اجملامع املسكونية السبعة املقدسة ،بتلك اليت للمجمع األول-الثاين
عام ١٦٨؛ إضافة إىل ذلك ،أعتنق دون تردد قرارات اجملمع املقدس املنعقد يف القسطنطينية إبشراف
القديس فوتيوس عام  ،٩٩٨-٩٧٨كما أيضاً ابجمللد اجملمعي جملمع فالشرنس املنعقد يف القسطنطينية

عام  ١٥٣١يف زمن القديس غريغوريوس ابالماس و البطريرك القديس كاليستوس األول ،يف إعتقاد
راسخ أن تلك اجملامع متتلك صالحية و سلطة مسكونية و جامعة يف الكنيسة األرثوذكسية.

 .٩عالوة على ذلك ،أعطي موافقة و مصداقية لقرارات اجملامع األرثوذكسية الشاملة املنعقدة
يف سنوات  ،١٣٩٧ ،١٣٩٥و ،١٣٨٥واليت مقتت و أدانت سري الكنيسة األرثوذكسية مبا يسمى
التقومي (اجلديد) الغريغوري الذي أعلنه البااب غريغوريوس الثالث عشر عام .١٣٩١
 .٩تعزيزاً منها ،أقبل و أعرتف كواثئق جامعة و مسكونية لإلميان األرثوذكسي كل من كتاب

سنة  ٨٥٧٦البطريركي املختص مبعمودية اهلراطقة ومنشور سنة  ٨١٨١جملمع البطاركة الشرقيني

الفائقو القداسة ،كما قرار جممع عام  ٨١٥٢الذي أدان القومية الدينية ،و أيضاً رسالة منشور جممع

 ٨١٨٧اليت تشكل البيان الكنسي األرثوذكسي األصيل األخري لبطريركية القسطنطينية قبل دخوهلا
يف حالة اإلرتداد املسكوين.
اجلزء الثاين
 .٠أعتر املسكونية هرطقة شاملة ختتص ابلتوفيق-بني-املعتقدات ،و املشاركة يف ما يسمى
ابحلركة املسكونية اليت مت تدشينها بداية القرن العشرين مبثابة نكران للجامعية و التميز األصيلني
للكنيسة األرثوذكسية ،معتقداً بصالبة أن الذي يوافق مع و يشرتك يف أي هرطقة مهما كانت هو
ساقط من حقيقة اإلميان و وحدة الكنيسة و هو ابلتايل منفصالً عن الشركة مع األرثوذكسية

األصيلة ،ألن مأولئك الذين ال ينتمون إىل احلقيقة ال ينتمون إىل كنيسة املسيح أيضاًم (القديس

غريغوريوس ابالماس) ،و هم مبثابة حمرومون من نعمتها املقدسة و املؤهلة.

 .٦شبيه ذلك ،أرفض و ال يف أي حالة أقبل ببيان سنة  ٨٨٢۰لبطريركة القسطنطينية
مإىل كنائس املسيح يف كل مكانم ،على أساس أنه حيتوي على خطة كاملة للسري ابهلرطقة املسكونية
من حيث التطبيق و ألنه يستبق إصالح التقومي الذي مت حتضريه يف ما يسمى مؤمتر  ٨٨٢٣الشامل
لألرثوذكسيني والذي ُوضع قيد التنفيذ يف اليوانن عام ( ٨٨٢٨و يف أنطاكيا عام  ،)٨٨٨۰ابلتايل
خمالفاً قرارات جمامع القرن السادس عشر الثالثة الشاملة لألرثوذكسيني.

 .۳نتيجة ما تقدم ،أعتر أيضاً أولئك األرثوذكسيني الذين شاركوا يف أتسيس جملس الكنائس

العاملي عام  ٨٨٨١والذين منذ حينها هم أعضاء انشطة و فاعلة فيه ،يشجعون املسكونية ما-بني-
املسيديني و ما-بني-األداين ،مبثابة ساقطون يف اإلميان.
 .٤أرفض و ال أبي شكل من األشكال أدعم ما يسمى ابإلستيشارات الشاملة
لألرثوذكسيني ( -٨٨٦٨اليوم) اليت أاتحت يف عام  ٨٨٦٧مرفع احلروم بني الكنيسة الشرقية و
الكنيسة الغربيةم املستدق اللوم و الباطل و الال معّن له ،و الذي ،إضافة إىل ذلك ،أوجل أيضاً رفع

عدم-الشركة يف الصلوات و األسرار بني املسكونيني على خمتلف إنتماءاهتم ،األمر الذي منذ حينها
ميهد الطريق من منظار مسكوين إىل إنعقاد ما يسمى ابجملمع األرثوذكسي الشامل الكبري ،الذي
غايته قبول كامل ابهلرطقة املسكونية املوفقة-بني-املعتقدات و التصديق عليها و حتويلها إىل عقيدة.
 .٥وأخرياً ،أقبل بقرارات جمامع الكنائس األرثوذكسية األصيلة احمللية اليت أدانت املسكونية

املوفقة-بني-املعتقدات :أي تلك اليت للكنيسة الروسية يف املهجر ( ،)٨٨١٣واليت لكنيسة اليوانن
األرثوذكسية األصيلة ( ،)٨٨٨١واليت لكنيسة رومانيا األرثوذكسية األصيلة ،و يف الوقت عينه أعتر
أولئك الذين وقعوا بياانت مسكونية وأولئك الذين هم أبي شكل من األشكال يف شركة معهم –
كهنة و علمانيون – أو الذين يقبلون أو يتساهلون مع أو هم غري مبالني بتوجه رعاهتم املسكونيني،
مبثابة ساقطون معهم من الكنيسة األرثوذكسية األصيلة.

