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*ملاذا األرثوذكس األصيلني هم فعاًل مستقيمي الرأي؟  

 لألب مكسيموس )ماريّتا(
]حالياً هو أسقف معاون على كرسي بيالغونيا[   

 
املسكونيني الأساقفةمع  رشكةرد عىل الأب ابس يل غريغورايتيس وتربير لوقف ال   

  
۰۱۰٢حزيران   

 

 مقدمة

ن الغرابء، إجتياحات ميف كل دهر جيّرب الشيطان املؤمنني بطرق خمتلفة: إضطهادات، 
 مبفصله لذان،ال إغواء اإلغراءات الدنيوية. من بني فخاخه األكثر فعالية هناك البدعة واإلنشقاق

 م بعيداً عن املسي  وإ ى ادخدا  الروحي واإلردداد. وويلة هياهنخذ، أياملسيحيني عن الكنيسة
وفيزيتية، ة، النسطورية، املونوسيالئحة اهلروقات اليت امتحنت الكنيسة على مر القرون: اآلري

بدعة ذه   أخرى عديدة. لقد ظهرت يف أايمنا هحماربة األيقوانت، البابوية، الربودستانتية، وبد 
 ذه"البدعة الشاملة." هبأخرى دسعى إ ى جلب كل هذا معًا وهلذا السبب هي ددعى جبدارة 

ها الكنيسة سابقاً ائف اليت أعلنتهي املسكونية، اليت ميكن أن نعّرفها ابختصار ابملعتقد أن الطو 
أهنا هروقات ومقطوعة منها هي يف احلقيقة وبطريقة ما ال دزال جزءاً منها. إن ادخطر اليت دشّكله 
املسكونية على الكنيسة هو رمبا أخطر من ذلك الذي كان ألي هروقة يف املاضي، وذلك 

اً، إن أتثري ع هلذه التجربة. اثنياجلزء األكرب من الكنيسة إ ى حد بعيد قد خض، لسببني. أوالً 
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املسكونية هو لرفض املفهوم األساسي "لألرثوذكسية" و"للهروقة" كما فهمتهما الكنيسة منذ 
 بدايتها.

ية من املؤمنني بقاستمّرت هناك يف معظم الكنائس احمللية ابلرغم من انتشار املسكونية، 
األرثوذكس " "األرثوذكس األصيلني،"بعرفون اثبتة يف استقامة الرأي. هؤالء املسيحيون األمناء ي  

أو أحياانً "ذوي التقومي القدمي." ي ستخدم هذا اإلسم األخري ألن من أو ى مظاهر  التقليديني،"
ت. املسكونية كان دغيري دقومي الكنيسة الليتورجي ليتوافق مع ذلك الذي للبابويني والربوديستان

ني دبّناه حومبا أن التقومي البابوي كانت قد أدانته الكنيسة منذ زمن وويل، رفضه األرثوذكسيون 
 وي التقومي اجلديد وقطعوا املناولة )الشركة( مع األساقفة الذين رّوجوا له. ذ

م أن العديد من األشخاص الذين لديهبدعة املسكونية ذاهتا هو دقريبًا ك األمر املقلق
معتقدات مستقيمة الرأي قد استمروا حتت أساقفة مسكونيني، ابلرغم من أهنم يعارضون بشدة 

اإلميان. بداعي السهولة ميكننا أن نلّقب هؤالء "ذوي التقومي اجلديد  أولئك األساقفة يف أمور
،" ألن الكثري "أدبا  األرثوذكسية الدنيوية املتحّفظنيباملتحّفظني" ابلرغم من أنه ي فّضل وصفهم 

ل بفشلهم يف ديهم اتريخ حاف. حتت هذا اإلسم أو ذلك، لال يزالون يتبعون التقومي األابئيمنهم 
وابلرغم  هأنّدعاء ابإل، مبهامجتهم بعنف أهنم منشقني، و الذين يتبعون دقاليد األابءلئك دعم أو 

 ذلك ادخطأ الذي يتطّلب اإلنفصال عن أساقفة يبشرونيست بخطأ، هي لهي من أن املسكونية 
لقد ك تب عدد من التهّجمات الالذعة من ِقبل هؤالء الناس ضد املؤمنني الذي هبا ويرعوهنا. 

مقاالً  كتبه منذ  اهاولة )قطعوا الشركة( مع األساقفة املسكونيني. رمبا األكثر انتشاراً منأوقفوا املن
عدة سنوات األب ابسيل غريغورايديس بعنوان: "مناقض لألابء: موقف ذوي التقومي القدمي 
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جيمع كل احلجج املستخدمة ضد ذوي التقومي القدمي؛   هذا اهلجوم العنيف دقريباً  الغيورين."
 تايل دفنيدها يتضّمن دربيراً كاماًل ملوقف املستقيمي الرأي ودحضاً ملنتقديهم. لواب

َأْعِط َحِكيًما فَ َيك وَن َأْوفَ َر ِحْكَمًة.  .َوبِّْخ َحِكيًما فَ ي ِحبَّكَ "مكتوب يف األسفار املقدسة، 
هم حكماء، سوف يدركون أمل هذا الكادب أن قرّاء هذا الرد، إذ  1".َعلِّْم ِصدِّيًقا فَ يَ ْزَداَد ِعْلًما

أخطاء األب ابسيل ومن يشبهه يف فكره، سوف يوقفون املناولة مع املسكونيني، وسوف يتبّنون 
 موقف اآلابء القديسني. 

 اجلزء األول: معطيات قانونية: وضع اهلراطقة الغري مدانني

وص اهلروقة دعاليم الكنيسة خبص من منفعتنا أن نطرحأن نتمّعن أبي هروقة معيّنة، قبل 
وخاصة أن هذا األمر يشّكل صلب حجة األب ابسيل. هل اهلراوقة، قبل أن بشكل عام؛ 

وهل هو ضروري، مسموح، أو ممنو  أن يكون يدينهم جممع كنسي، هم جزء من الكنيسة؟ 
: قوانني ةهناك شركة )مناولة( معهم؟ مبعاجلتنا هلذه األسئلة، نلجأ إ ى ثالثة مصادر س لطوي

الكنيسة، كتاابت اآلابء القديسني، وممارسة الكنيسة الفعلية عرب التاريخ. هنا سوف نتمّعن 
، الذي مينع ٣۱ابلقانونني األكثر صلة مبوضوعنا. األول واألقل وضوحًا هو قانون الرسل رقم 

ا أن مباملسيحي من اإلنفصال عن أسقفه إاّل عندما يتعدى األسقف على "التقوى والعدالة." 
األساقفة املسكونيني قد دعّدوا بطرق عديدة على التقوى والعدالة )حىت وحني دكون هذه 
املصطلحات معّرفة يف أضيق معىن ممكن(، هذا القانون، ابلرغم من لغته العامة، هو حبد ذاده 

 ٥۱ القانون الثاين واألكثر وضوحاً هو القانون 2يربّر األرثوذكس بقطع الشركة مع املسكونيني.
 :الثاين، والذي يقول-ن اجملمع األولم
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ن عزلو يها اجملامع أو اآلابء القديسني، أما ابلنسبة ألولئك األشخاص...الذين بداعي بدعة ما أدانت
األشخاص  يف الكنيسة، هؤالءالذي يبشر ابلبدعة علناً وبوضوح أنفسهم من الشركة مع رئيسهم 

ذلك  شركة معي أهنم عزلوا أنفسهم عن أي وكل ليس فقط ال خيضعون ألي جزاء قانوين بداع
الذي يسمى أسقفاً قبل صدور أي حكم جممعي، ال بل ابلعكس سوف ي عتربون مستحقني اإلكرام 

-كذبة ومعلمون-الذي يليق هبم بني املسيحيني األرثوذكسيني. ألهنم مل يتحّدوا أساقفة بل أساقفة
ل ابلعكس، هم كانوا مواظبون على إنقاذ ، بصموا وحدة الكنيسة أبي إنشقاقكذبة؛ وهم مل يف

   3الكنيسة من اإلنشقاقات واإلنقسامات.

يقدم هذا احل كم األساس القانوين )الذي يتميز عن اآلابئي والتارخيي( األول ملوقف كنيسة 
التقومي القدمي ضد األرثوذكسية الدنيوية. معظم اهلجمات العنيفة ضد املسيحيني األرثوذكسيني 

ذا القانون، كما سنرى هللتقومي القدمي دضّمن دشويه وهتميش وهتوين أو بكل بساوة جتاهل أدبا  ا
 من التوكيدات التالية لألب ابسيل.  

اهلراطقة الذين مّتت إدانتهم من ِقبل جممع هم خارج الكنيسة وال حيق  (:۱) التوكيد األول
ت لئك الذين يفعلون ذلك يقعون حتو ثوذكسي أن يكون يف شركة معهم. أألي مسيحي أر 

 لقيود كاهلراطقة أنفسهم. اذات 
لكن هبدف  ،عي يطرحه األب ابسيل ليس ألي غاية إجيابيةاجلواب: هذا التوكيد األول والشر 

إضعاف ثقة أولئك الذين يوقفون الشركة مع هرووقي مل دتم إدانته بواسطة جممع. يف احلقيقة، 
إن الفقرات اليت يذكرها من اآلابء لدعم هذا التوكيد الشرعي هي ال ددل على "اهلراوقة املدانني" 

قة اليت متت ولكن ببساوة على هراوقة بشكل عام. والنصوص اليت يذكرها ال متيز بني اهلرا
ناك من ألنه ليس هإدانتهم من ِقبل جممع وأولئك الذين مل دتم إدانتهم. وذلك ليس مفاجأً، 

قوانني أو نصوص آابئية تعلن أنه جيب على املرء أن يبقى يف شركة مع اهلراطقة مل تتم إدانتهم 
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ون أن لابألحرى العكس هو الصحي : فاألسفار املقدسة واآلابء يقو  بعد من ِقبل جممع.
علن بوضوح: ييدين نفسه. القديس بولس يف رسالته إ ى ديطس، هلرووقي، مبجرد نتيجة هروقته، ا
َتدِ   بَ ْعَد اإِلْنَذاِر َمرًَّة َوَمرَّدَ نْيِ، َأْعِرْض َعْنه  " ََْْرَف، َوه َو خي ِْط ُ  َعاِلًما َأنَّ مِ  اَلرَّج ل  اْلم ب ْ ْثَل هَذا َقِد ا

يتم التوّسع على هذه اآلية بشكل كبري يف كتاابت اآلابء مثل القديس   4".ِمْن نَ ْفِسهِ حَمْك وًما َعَلْيِه 
كرباينوس القرواجي الذي ورح يف القرن الثالث دعليم الكنيسة احلاسم حول هذه املسألة. فهو 

 6مطروداً خارج ينابيع الفردوس.""و 5"يقول أن "اهلرووقي هو حمكوماً عليه من نفسه

جمدداً، إذا يف كل مكان ي دعى اهلراوقة ال شيء سوى األعداء وأضداد املسي . إذا مت 
ملاذا  ،وأهنم منحرفون وحمكومًا عليهم من أنفسهماإلعالن عنهم أهنم أانس جيب حتاشيهم، 

هنم حمكوماً أجيب أاّل نعتقدهم غري مستحقني اإلدانة من ِقبلنا ألنه واض  من الشهادة الرسولية 
 7من أنفسهم؟ عليهم

القديس كرباينوس ال يسم  لعدة معتقدات أبن دتواجد مع بعضها البعض ضمن 
سة: يسم  للهراوقة أبن يتواجدوا يف الكنيوال هو الكنيسة. الكنيسة لديها إميان واحد فقط. 

إذا أحدهم أصب  هرووقي، حسب التعريف هو يصب  خارج الكنيسة. ويؤكد القديس فريميليان 
املعتقد حني يكتب، "من الواض  ان مجيع اهلراوقة أدينوا أبنفسهم، وهم أعلنوا ضد قيصرية هذا 

 8أنفسهم حكماً حتمياً قبل يوم الدينونة."

 دكراراً: اهلراوقة هم خارج الكنيسةمرارًا و يشدد القديس كرباينوس على هذه النقطة 
ب بدعة جيوابلتايل، يشرح الرسول بولس ويعلم وأيمر أن رجل البفضل هروقتهم. 

حتاشيه...كمحكومًا على نفسه. ألن ذلك اإلنسان سوف يكون مذنبًا بتدمري نفسه، الذي، 
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إذ مل يطرده األسقف خارجاً، لكنه من دلقاء نفسه هجر من الكنيسة يكون حمكوماً على نفسه 
 9ابهلروقة.

 هناك عدة أمثلة من اتريخ الكنيسة وسري القديسني اليت دظهر أن الكنيسة دنظر إ ى
 للقديس وساملناظرة مع بريّ يف ِقبل جممع. أبهنم خارج الكنيسة حىت قبل إدانتهم من اهلراوقة 

نقرأ أن بطريرك املونوثيليت بريّوس رجع عن خطإه وهكذا "احّتد مع ماكسيموس املعرتف، 
، قبل جمامع قرواجة ٦٤٥حصل هذا األمر عام  10الكنيسة الواحدة اجلامعة املقدسة الرسولية."

( وقبل ٦٤٩احمللية )اليت انعقدت الحقًا يف دلك السنة ذاهتا( وقبل جممع روما )املنعقد عام 
وضعت األانثيما على بدعة  ها، واليت مجيع٦٨۱بكثري من اجملمع املسكوين السادس املنعقد عام 

س خبصوص أدبا  جمددًا يعلن القديس القديس ماكسيمو  11املونوثيليت )املشيئة الواحدة(.
 املونوثيليت، 

لقد عزلوا أنفسهم دكرارًا عن الكنيسة وهم غري موزونني متامًا يف اإلميان. إضافًة، لقد فصلهم "
اجملمع احمللي املنعقد يف روما وجّردهم من كهنوهتم. أي أسرار إذًا ميكنهم القيام هبا؟ أو أي روح 

 12 ينحدر على من يقومون برسامته؟

ول عن ة، يقينيالقسطنط القديس هيباديوس، وهو كان رئيس دير يفكذلك األمر، 
نسطوربوس اهلرووقي، "منذ أن علمت أنه دفوه أبمور آمثة عن الرب مل أعد يف شركة معه وال 

وأ علن هذا األمر قبل أن يدان نسطوريوس يف اجملمع املسكوين  13".ألنه ليس أسقفاً أذكر إمسه، 
 الثالث. 

ومرة أخرى، قبل عدة سنوات من اجملمع املسكوين السابع، قال القديس ستيفانوس 
 اجلديد لثيودوسيوس أسقف حماريب األيقوانت، 
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ل بهكذا هي قرارادك ضد دكرمي األيقوانت املقدسة، واليت يرّوج هلا ليس أوالد الكنيسة اجلامعة 
د ذبة واألجراء ضمعوا مع الرعاة الكاء الشعوب اجترؤسالزانة امللحدون. أكيٌد هو قول النيب: 

 14املسي  وأيقونته املقدسة!

إ ى معاجلة لها أبكمّصصت خ  اجللسة األو ى من اجملمع املسكوين السابع يف حقيقة األمر، 
ض أن فكيفية قبول حماريب األيقوانت جمددًا يف الكنيسة. موضو    سبق  راوقة قدهلاقد افرت 

 راوقة:ظهر ذلك بوضوح دوّسالت األساقفة اهلوأصبحوا خارج الكنيسة قبل بداية اجملمع، كما د  
تفسار سمث ج لب ثيودوروس، أسقف مريا. فقال: "حىت اان، خاو ُ وغري مستحق، إذ قمت اب

آلخرين ا من بنيني، وإذ اخرتت ما هو أفضل، أدضر  إ ى هللا وإ ى قداستكم لكي حبث عميقو 
أان أيضًا مع الكنيسة اجلامعة، ابلرغم من أنين خاو ُ." فقال إفثيميوس أسقف سارديس، أحتد 

ها وبعدها قال يوحنا، مبعوث الكرسي األنطاكي، "أي "ي ضّمه إ ى الكنيسة اجلامعة."دبارك هللا الذ
من  ااألب الفائق قدسه، إنه سؤال ي تداول بني الكثري منا عن ماهية الطريقة اليت جيب أن نقبل هب

 أيمر حبضور كتب األابء القديسنيأن هذا اجملمع املقدس من نطلب يعودون من اهلروقة؛ لذلك 
لكي نبحث فيها وندرسها وهكذا ْصل على التأكيد الكامل عن كيفية قبول هؤالء األشخاص، 

   15على هذه املسألة."بعد ألن عقولنا مل دقرر 

بني  اهلراوقة يف املاضي، دون التمييز وبعدها قرأ اجملمع عدة شهادات عن كيفية قبول
مع ظهر بكل وضوح أن أابء اجملهذا األمر ي  . وأولئك الذين مل يدينهم أولئك الذين أداهنم جممع

مل يفّرقوا بني اإلثنني يف هذه املسألة. ويف سياق احلديث، أعلن يوحنا، انئب الكرسي األنطاكي: 
هذه   16‘"هذا واض  جداً ’اجملمع املقدس، فأجاب ‘ البدعة دفصل كل رجل عن الكنيسة."’

 املالحظة ال دزال واضحة لألرثوذكس األصيلني، لكن يبدو أن األب ابسيل ورفقته قد نسوها. 

 يف هناية النقاش، هتف اجملمع املقدس:
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ليتقدم اآلن األساقفة وليقرأوا عدوالهتم العديدة، مبا أهنم اآلن يرغبون دخول الكنيسة 
رازيوس، "فليقرأوا ]عدوالهتم[ اآلن مبا أن هادني النقطتني قد مت فحصهم ابلكامل اجلامعة." أجاب و

أي قبول أولئك الذين أيدون من صفوف اهلروقة إ ى الكنيسة اجلامعة املقدسة، وأيضًا أولئك  –
  17الذين متت رسامتهم على أيدي هراوقة."

ا مهنتهم، قد أعلنو فقرأ اهلراوقة عدوالهتم، مث قال ورازيوس، "مبا أهنم من خالل عدوالهتم 
 18م يف جلسة ما عتيدة إذا مل يكن هناك أي سبب يعيق ذلك."هلو فليتم قب

م وأخرياً، أعلن اجملمع رمسياً يف دعريفه لإلميان املوقف األرثوذكسي جتاه اهلراوقة الذين مل دت
 مجال التقدمات دشهريجممع قائاًل: "ألهنم ]أي حماريب األيقوانت[ قد جترأوا على  إدانتهم من ِقبل
 19."بينما يف حقيقة األمر هم ليسوا كذلك‘ كهنة’ليق ابهلل، إذ أهنم يدعون املقدسة واليت د

مبا أن حماضر اجملمع املسكوين السابع املذكورة أعاله دعكس، وعلى أعلى مستوى، مفهوم 
ري قابل للجدل غالكنيسة لوضع اهلراوقة الغري مدانني من ِقبل جممع، ذلك املفهوم جيب أن ي عترب 

ا ني يبقو ن هؤالء اهلراوقة الغري مدانن نلتزم، كما يفعل األب ابسيل، أبابلنسبة لألرثوذكس. أ
 وقف اجملمع السابع. يف الكنيسة هو أمر يناقض متاماً معضاء أ

أولئك الذين يبشرون ابلبدعة لكي جيب على جممع مسكوين أن يدين  :(٢) التوكيد الثاين
 اهلراطقة.  معتربر املستقيمو الرأي يف فصلهم الشركة ي

ابسيل هنا يتخلى  ألبمبا أن االتوكيد من ِقبلنا هو ليس ضروري، التفنيد املباشر هلذا  إن اجلواب:
عندما يعرتف الحقًا أن اإلدانة من جممع حملي دكفي لتربير اإلنفصال عن اهلراوقة. عن رأيه 

 وقف قد مت فعالً عرتف أن يف بعض احلاالت املعينة ومن مث هو يذهب أبعد من ذلك، إذ ي
من اجملمع  ۱٥به القانون الشركة مع اهلراوقة قبل أي نو  من اإلدانة اجملمعية، وهذا ما يسم  
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هو خيّول هذه اإلعرتافات ابلتظاهر أن "وال أي قانون وال األابء مع ذلك،  الثاين.-األول
يومًا على املؤمنني األرثوذكسي وقف الشركة الكنسية مع اهلراوقة، قبل قرار  فرضواالقديسني 
 سوف نعود إ ى هذا الرأي قريباً. "جممعي.

 وابلرغم من أنه ال يتقلص عن دسمية األرثوذكس ابملنشقني من ما سبق أعاله يتض  أنه
ألهنم فصلوا أنفسهم عن األساقفة املسكونيني قبل أن ي دان أولئك األساقفة من ِقبل جممع،  

يف  ،األب ابسيل هو مردبك جدًا حول املعايري احلقيقية اليت دربر هكذا انفصال. هو يقر أنه
فصل املستقيمي الرأي أنفسهم بعدل عن اهلراوقة حتت ظروف شبيهة بتلك السائدة  ،املاضي

 اليوم. لكنه ينكر أن أرثوذكس يومنا احلايل ميكنهم القيام بذلك. 

الثاين ميدح أولئك الذي يوقفون الشركة -من اجملمع األول ۱٥من هذا املنطلق، القانون 
إهنا خطيئة  و  لناس يتصرفون بصواب، وليس خطأً،ء اأن هؤالاهلراوقة. يتض  من هذا األمر  مع

أن إثنان من أساليب  نذكر هناآلابء القديسني. القوانني وا التنديد هبم لسريهم وفقاً لنصائ  كربى
الكنيسة األساسية يف التفسري مها املدي  والقدح. فالكنيسة متدح أولئك الذين يرشدون أوالدها 

هم والدها عن هللا. موافقتها على أولئك الذين يعزلون أنفسإ ى هللا؛ وهي ددين الذين يبعدون أ
عه التقليد أن موقف ذوي التقومي القدمي يشج بتدعني هي شهادة قوية على الواقعةعن األساقفة امل

 املقدس. 

قف هلم اإلنفصال عن أسيتاح يتض  حىت من أسر  قراءة للقانون أن األرثوذكسيون 
س كّلما األساقفة اعرتفوا علنًا ابلبدعة، يكون األرثوذكأن  يبّشر ابهلروقة. من هنا نستنتج 

أودوماديكيًا مربّرين بوقف الشركة معهم. وهنا نصل إ ى النقطة املركزية. إن موقف الكنيسة 
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هو ليس فقط أمراً يستوجب املديح، لكنه واجباً متاماً أقوى بكثري:  األرثوذكسية هو يف الواقع
 اإلنفصال عن أساقفة مهرطقني. 

ن لضبط ما يتطلبه القانون، ألنه يوصف األساقفة الذيهو ابظهر أن هذا القراءة احلذرة د  
." هكذا لغة ميكن أن دعين فقط أن هؤالء و"املعلمني الكذبة ""األساقفة الكذبةبينشرون البدعة 

عودوا هلذا السبب هم مل يفة هم الذين "شّقوا" الكنيسة؛ أي أهنم سقطوا من الكنيسة. األساق
لو  ر، . لطرح املوضو  ببساوة أكث": أساقفة ابإلسم فقطساقفة إطالقًا بل "أساقفة كذبةأ

ن القانون يلجأ ة أوالواقع .، عندها لن يكونوا أساقفة كذبةكانوا أساقفة مستقيمي الرأي وأصيلني
إ ى هكذا لغة قوية دفرض على األرثوذكس أن ينفصلوا عن "أساقفة" هراوقة. ألنه لكي ينتمي 

 إ ى الكنيسة، على املرء أن يكون حتت أساقفة هم أنفسهم جزءاً من الكنيسة.  

إهنا كارثة روحية أن يبقى املرء يف شركة مع أسقف ال يفّصل ابستقامة كلمة احلق. 
هو الذي يعّلم ويرشد الناس إ ى املسي . لكنه إذا يعّلم زوراً، هو يرشد الناس بعيداً عن األسقف 

ملسي . فالدفا  يعّلم بدالً عن ا مستقيم الرأياملسي . هو أيقونة املسي ، وهو يف موقعه كأسقف 
م فهو فقط ألنه مل دتم إدانته من ِقبل جممع هو قلب مل هرطوقيعن البقاء يف الشركة مع أسقف 

ياب غاألسقفية يف الكنيسة أبكمله أو حىت جعله الغياً. فضيلة وإميان العلمانني ال دصح  
األساقفة؛ ابألحرى، املعتقد ادخاو ُ عند األساقفة يلّوث العلمانيني. يف إميان أرثوذكسية 

املمارسة، نرى هذا األمر حيصل يف كنائس املسكونيني، حيث أ شبع العلمانيون من الربوابغندا 
ملسكونية لفرتة وويلة لدرجة أن األغلبية منهم ليس لديهم ولو معرفة حمدودة عن ماهية التعليم ا

األرثوذكسي األصيل املختص مبا يشّكل الكنيسة. ولكن حىت يف األمكنة حيث النهج ليس 
 ذبةاقفة الكسحبد ذاهتا أن العلمانيون يقبلون هبؤالء األ ال متقدمًا هلذه الدرجة، الواقعةعاراًي و 
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يف هذا السياق  هدعين ابلضرورة أهنم يقبلون ضمنيًا ويرضخون إ ى معتقد أساقفتهم ادخاو ُ. إن
 حتديداً يكتب القديس كرباينوس القرواجي: 

 األسرار( بل أيضاً املشاركون )يفجند أن يف هكذا حالة من ادخبث، ليس فقط القادة واملسّببني، 
من الشركة مع ادخبثاء؛ كما أيمر الرب بواسطة موسى مصريهم العقاب، إاّل إذا عزلوا أنفسهم 

ًئا ممَّا هَل ْم لَِئالَّ دَ ْهِلك وا جِبَ ’ويقول،  .‘ ِميِع َخطَااَيه مْ اْعَتزِل وا َعْن ِخَياِم هؤ اَلِء اْلَقْوِم اْلب  َغاِة، َوالَ مَتَسُّوا َشي ْ
كل من مل يعزل نفسه   إذ أن. والذي هدد به الرب بواسطة موسى حّققه، (۱٦:٢٦)سفر العدد 

ى وي ربهن لنا أن هبكذا مثال يتجلودااثن وأبريام دكّبد العقاب فوراً بسبب شركته العاقة.  عن قورح
اجلميع سوف يكونون عرضة للذنب وعقابه، الذين بوقاحة زنديقية خيتلطون أنفسهم مع املنشقني 

  20رميتهم.يف العقاب، إذ دلوثوا يف ج مبواجهة األساقفة والكهنة...مجيعهم ينضمون متاماً إ ى القادة

ان اليت ال حتصى واليت دنشأ إذا كالتشويشات ، لنتمّعن بعدد قليل من عدا عن ذلك
نبًا إ ى ج سوف دوجد جمموعتان،مسموحًا لكن ليس إلزاميًا وقف الشركة مع أساقفة هراوقة. 

رى أرثوذكسيني، وأخجنب، لكن خارج الشركة مع بعضهم البعض: إحداها يرتأسها أساقفة 
يرتأسها هراوقة. أي من هادني اإلثنتني مها الكنيسة؟ أو إذا كالمها يشكالن الكنيسة، أال جيدر 
أن يكوان يف شركة مع بعضهم البعض؟ لكن عندها سوف يكون أمراً يستحق املدي  أن يكون 

كسيني لقطعهم رثوذ األرثوذكس يف شركة مع اهلراوقة، بينما قد سبق ورأينا أن القوانني متدح األ
 الشركة مع اهلراوقة. جمدداً، إذا كان األساقفة املبتدعني ما زالوا مستقيمي الرأي إذا مل دتم إدانتهم

ن؟ الشركة معهم كما فعل القديسو  لمرء أن يتجرأ أن يقطعمن خالل جممع، عندها كيف ميكن ل
كما يعّلم الرسول، و سة، اليت وكيف ميكن لفريق يرتأسه أساقفة هراوقة علنيني أن يكونوا الكني

 21؟عمود احلق وقاعدتههي 
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بقى ابلرغم من ذلك هي دولكن قد دكون هذه التشويشات مثرية لإلهتمام وذات أمهية، 
معياً. ها جمة قد سبق ومتت إدانتوضع احلايل، ألن اهلروقات املعنيإ ى حد كبري ال صلة هلا ابل

وعدة مرات بعد ذلك، بينما املسكونية قد  ۱٥٨٣األانثيما عليه عام  تضعو  التقومي الغريغوري 
البعض أن األانثيما قد يتخيل . اآلن ۱٩٨٣متت إدانتها من قبل الكنيسة الروسية يف املهجر عام 

اليت و ضعت يف املاضي جيب أن "يفرضها اثنية" جممع معاصر لكي دكون شرعية. لو كانت 
، هو لو أصب  أحدهم مونوفيزديًا أو كاثوليكيًا اليوم هن نؤكد أنهذه هي احلال، يتوجب علينا أ

يبقى جزءاً من الكنيسة إ ى حني أن يقوم جممع معاصر من األساقفة إبعادة فرض األانثيمات 
هذا يعين أن احلقيقة لديها اتريخ انتهاء صالحية؛ وأن  سخيف.األمر الذي هو  ،القدمية عليه

الكنيسة، ولكي دضمن أن وال هرووقي واحد يبقى داخلها، عليها أن دعقد جممع مسكوين كل 
سنة أو حىت أكثر درداداً من ذلك رمبا. ولكن حقيقة األمر هي أن األانثيما، مبجرد أن أ علنت، 

ة دفعيلها من ال دعتمد على إعادووأهتا. فعاليتها  دبقى فاعلة إ ى األبد ضد كل من يقع حتت
مع . هذا األمر ددعمه قرارات اجملعنيةمع جديد كل مرة فرد أو جمموعة يعتنقون اهلروقة املجم

ناك مشيئة أن هاملسكوين السادس الذي أعلن، "إ ى أولئك الذين عّلموا ويعّلمون وسوف يعّلموا 
يس فقط أانثيما!" مبعىن آخر، ل وانو املتجسد، فليك واحدة وقوة واحدة يف شخص يسو  املسي 

اهلراوقة األحياء، بل كل من يف أي زمن يف املستقبل يتبّنون اهلروقة هم حتت وائلة األانثيما. 
هذا يفّسر ملاذا الكنيسة دعترب األانثيمات املعلنة يف القرن السادس عشر ضد أولئك الذين يقبلون 

ب أدبا  التقومي هلذا السب صدرت؛وملزمة اليوم متاماً كما كانت حني ابلتقومي اجلديد أبهنا صاحلة 
املعاصرين جيب أن ي عتربوا أبهنم حتت األانثيمات املوجودة سابقًا واليت دعلن أن كل من  اجلديد

 يقبل ابلتقومي اجلديد هو خارج الكنيسة. 
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زمن، لبني الظهور األول للبدعة وإدانتها األخرية قد متر فرتة من ا :(٣الثالث )التوكيد 
 لب األساقفة العصاة جمدداً إىل معتقد إميان صحيح. تسعى خالهلا الكنيسة جل

من الطبيعي و بني ظهور البدعة وإدانتها. زمن جيب أن مير جواب: من البديهي أن بطبيعة األمور 
األب ابسيل ج نتيستقيقة الواضحة من هذه احلبطريقة ما . اهلروقة لن دسبق ابتكاردانة اإل أن

أنه من الغري مسؤول وقف الشركة مع أساقفة هراوقة قبل أن دتم إدانتهم جممعياً.  دون أي أساس
 أما ما هو خط العمل الصحي  فقد سبق وأريناه. 

اً؟ رداً يهنا ينشأ سؤال مثري لإلهتمام: حتديدًا مىت جيب أن حتصل إدانة اهلراوقة جممع
على هذا، األب ابسيل غري قادر أن يعطينا جواابً متماسكاً. هو فقط يستطيع أن يصر أن كل 
من وقف الشركة واإلدانة اجملمعية جيب أتجيلهما واملا أمكن. هذا التوكيد )هو ابلكاد يكون 
حجة( ميكن بكل سهولة دقليصه إ ى مستوى السخافة كما يلي: من األفضل أن دكون ضمن 

كنيسة عوضًا عن خارج الكنيسة. لكن )وفقًا لألب ابسيل( يبقى اهلرووقي داخل الكنيسة ال
فة هراوقة، لكي قاإدانة أس إ ى أن يدينه جممع. وابلتايل، جيب على الكنيسة دائماً أن متتنع عن

ي ألنه وفقًا لالهوت األب ابسيل، الوضع الكنسال دضعهم وأدباعهم األبرايء خارج الكنيسة. 
دعة على ما إذا كان األرثوذكس خيتارون أن يدينوا ب –اوقة يعتمد على نزوة األرثوذكسيني للهر 

ين اهلراوقة من ستثأنفسهم. ومبا أن األب ابسيل سوف يوليس على معتقدات اهلراوقة  –معينة 
كذا جممع هعوضاً عن معتقد إمياهنم،  فقط على أساس إدانتهم من ِقبل جممع عضوية الكنيسة

قد ال ينعقد أبداً إذا أراد األرثوذكس أن يستمروا يف "إيكونوميتهم" )دساهلهم( جتاه اهلراوقة نظرايً 
إ ى األبد. كل هذا هو ألن األب ابسيل يصر على دفرّ  ثنائي ومهي بني املعتقد املستقيم الرأي 

   22والعضوية يف الكنيسة.
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كة مع اهلراوقة  دسبق وقف الشر  اآلن، األب ابسيل يفّسر الفرتة اإلنتقالية احلتمية اليت
ألساقفة امرين يف اإليكونومية. إنه فعالً دعّقالً وإيكونومية شرعية أن منتنع عن اإلنفصال عن كت

واجب يف هذا السياق ف همت اإليكونومية كق املرء بشكل مؤكد أهنم هراوقة. ولكن، إذا حىت حيقّ 
الكنيسة لذاهتا قد انتهك. لقد  للحفاظ على الوحدة مهما كان الثمن، عندها يكون مفهوم

دة دنبثق . ألن الوحرأسًا على عقب ج علت الوحدة فوق احلقيقة؛ ونظام الالهوت قد مت قلبه
من احلقيقة وليس احلقيقة من الوحدة؛ وهذا املفهوم األخري هو دفكري رغبة املسكونيني. من هذه 

؛ يف احلقيقة لفر  ة بل لتعّسف خطريالنقطة، ي عترب األب ابسيل أنه يرّوج ليس إليكونومية شرعي
مودة روحية مع من يؤمنون غري ما نؤمن به. لذلك، من بدعة املسكونية. ألن املسكونية هي 

هؤالء الذين يقولون أهنم يرفضون املسكونية لكن يلتزمون الشركة مع املسكونيني ينطبق عليهم 
 متاماً التعريف أهنم مسكونيون أنفسهم. 

 تأخري الذي يسبق وقف الشركة مع البدعة هو للسماح للوقت لتخمنيالسبب الرئيسي لل
البدعة نفسها. أحيااًن ال يكون األمر واضحًا أن البدعة قد درّسخت بكل أتكيد بني هؤالء 
الذين حىت مؤخراً  كانوا أعضاء يف الكنيسة. قبل أن يقطع األرثوذكسيون الشركة مع اهلراوقة، 

دعة يتم التبشري بهناك أنه فعالً ، على املستقيمي الرأي أن يدركوا أوالً جيب أن حتصل عدة أمور. 
هبا. هم يبحثون على برهاانً إجيابياً عن هذه البدعة وال أيخذون قراراً بناءً على دلميحات. ابلرغم 
من أن هذا قد يبدو أمرًا وبيعياً، يصعب على القارئ املعاصر ان يتخيل بطء السفر وصعوبة 

 األزمنة القدمية والقرون الوسطى، حيث ميكن للمعلومات أن أتخذ أشهر أو يف عامل واصلالت
حىت سنني لتصل من مكان إ ى آخر، وغالبًا ما مت نقلها بشكل حمّرف. بعد ذلك، يقوم 

ا كان هناك م األرثوذكسيني، سواًي الكهنة وملء املؤمنني لكن خاصًة القديسني، وحيققون إذا



15 
 

إذا كان هناك جمرد دعّسف عرضي ما حيصل. إضافًة، حيددون إذا   هروقة فعلية يتم نشرها، أو
كانت البدعة يتم التبشري هبا عن قصد، أو ببساوة بداعي اجلهل أو اإلستعمال الطائش لّلغة. 
وأخريًا يقوم املستقيمي الرأي ويوخّبون اهلراوقة علناً، واهلراوقة جياوبون برفض أو أقّله جتاهل 

 ي املختص ابملسألة املعنية. التعليم املستقيم الرأ

هذه ادخطوات ددل أن وقف الشركة مع اهلراوقة هو هنج قد يستغرق سنوات ليكتمل. 
فعاًل، قد يصل جزءاً من الكنيسة إ ى إدراك لألمور قبل اجلزء اآلخر، لدرجة أنه قد يكون هناك 

ع األرثوذكسيني اهلراوقة ومسوايً مع يف شركة يف الوقت ذاده كنيسة حملية واحدة دكون زمن حيث  
حياانً أأو إدراكًا أو احلسين اإلّوال  الذين سبق هلم وأوقفوا الشركة مع اهلراوقة.  األكثر غريةً 

دداً؛ فه ويعلنها جملَ أيضاً خليفة ألسقف قام إبعالن بدعة يرتاجع عن دلك البدعة، إ ى أن أييت خ
وقف م دون أن يعتنق هو بشخصه أي كهنة يبّشرون ابلبدعةأو يقوم أسقف ويكّرم علنًا   

عه كما سرّ )أو يهرووقي معنّي، وهلّم جرى، وكل هذا خيلق التشويش ويؤخر املزيد من الوقت 
دقتضي احلال( الذي حيتاجه املستقيمي الرأي لوقف الشركة مع األسقفية املهروقة. مسار 

من الطبيعي  ياً.سة فقط ددرجياإلنقسام غالباً ما قد ميتد لفرتة، وقد يدخل الضمري األوسع للكني
يف هذا اجملال للتسريع املعاصر إليقا  احلياة بشكل عام أنه إذا كان سيكون هناك أي أتثري 

ة السرعة اليت فيها ستدرك الكنيسة البدع االت بشكل خاص، فإن هذا سوف يعّجلولإلدص
 ودتفاعل معها. 

األب ابسيل فرتة الزمن هذه اليت دستغرقها الكنيسة لتدرك أن هناك أيخذ ومع ذلك، 
بدعة يتم نشرها ويستقرئ منها قاعدة حيث املؤمنون، الذين يدركون متامًا ادخطأ يف البدعة 
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املعنية، ي طلب منهم البقاء يف الشركة مع اهلراوقة. إن هذا األمر هو دشويه، هو دفسري مضل 
 أفعال اآلابء القديسون ليعنوا عكس ما كانوا يقصدونه ابلضبط.وغري شريف للتاريخ حيّرف 

من الغري مسموح وقف الشركة بداعي خمالفة القوانني )مثل الصالة مع : (٤) التوكيد الرابع
  اهلراطقة، إخل( وليس بداعي البدعة حبد ذاهتا.

جواب: هذا الكالم قد يكون صحيحاً وقد ال يكون، حسب الظروف املعينة )وهذا نقاش حبد 
الة صحيحًا يف احل هوذاده ميكن أن يكون موضو  أوروحة(. ولكن إذا افرتضنا أن التوكيد 

هو ابلرغم من ذلك ال صلة له ابملوضو ، ألننا أوقفنا الشركة مع ذوي التقومي اجلديد احلالية، 
 أهنم خيالفون القوانني بشكل فاض . جملرد يني حتديداً ألهنم هراوقة، وليس واملسكون

 مع ذلك، جتدر اإلشارة أن القوانني د كتب بغاايت وافرتاضات خمتلفة. بعض القوانني
وأخرى غريها دعاجل النظام الكنسي الصحي . هناك قوانني  دعاجل األخالقيات، أخرى اإلدارة

عالقة املسيحيني مع اهلراوقة والوثنيني: هذه القوانني ليس جمرد قواعد للنظام معينة دعاجل 
الكنسي، لكنها دعابري عملية عن إكليزيولوجية الكنيسة ومفهومها لذاهتا. خمالفة مثل هذه 

الل إلكليزيولوجية الكنيسة. حتديداً، الكنيسة من خالقوانني يدل على عدم إدراك أو حىت رفض 
ملعتقد اآلابئي اني متنع الصالة مع اهلراوقة أو قبل معموديتهم. هذه القوانني درتجم عدد من القوان

سي  وأن  جسد امل؛ أي أن الكنيسة هي حقاً ياة الواقعيةللكنيسة إ ى مصطلحات ذات وابع احل
كما املسي  هو واحد وليس هناك انقسام فيه، كذلك أيضاً الكنيسة هي واحدة وال ميكن أن 

إ ى أوراف متناقضة. لكن الصالة مع اهلراوقة وقبول أسرارهم هو اإلعرتاف أهنم دكون منقسمة 
ن خمالفة إجزء من اجلسد ذاده، ألن الوحدة املسيحية حتدث يف األسرار ودتجلى يف العبادة. 

املسكونيني للقوانني املعنية هو برهان عملي عن بدعتهم، ألن اإلفرتاض األساسي للمسكونية 
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بشكٍل ما حقيقي )لكن ليس مثايل( جزءاً من الكنيسة. جسام اهلرووقية هم هو أن خمتلف األ
حني ينفذ اهلرووقي معتقده ادخاو ُ مبخالفة القوانني اليت أعّدت لتعيق بدعته، يصب  األمر 

 واضحاً بضعفني أنه هرووقي. 

 اجلزء الثاين: التقومي اجلديد

ك عدد للمسيحية. يف ذلك الوقت كان هنامسألة التقومي الكنسي إ ى القرون األو ى دعود 
قليل جدًا من أعياد القديسني، ابستثناء اإلحتفاالت احمللية: فالتقومي كان ي ستخدم أساساً 
لتحديد اتريخ الفص  واألعياد املردبطة فيه. يف بداية القرن الثاين، نشأ هناك جدال خيتص بعادة 

من شهر  ۱٤يف ذات اليوم مع اليهود ) بعض الكنائس يف آسيا الصغرى ابحتفال عيد الفص 
نيسان(، وليس يف األحد الذي يليه سواًي مع الكنائس املسيحية األخرى. هذه املسألة كانت 
مهمة ألن الكنيسة دعرّب عن وحدهتا الداخلية من خالل احتفال مشرتك لألعياد. عدم وجود 

لى دفع فيكتور اباب روما ع احتفال مشرتك جوهراًي خّون عدم وجود إميان مشرتك. هذا األمر
يني" ر ربعة عشوضع احل رم على الكنائس الشاذة. يف هناية املطاف، أعلنت الكنيسة أن "األ

Quartidecimans ( هم هراوقة، وأنه جيب قبول عودهتم إ ى الكنيسة ۱٤ ل)أي حمتفلي اليوم ا
 القانون السابع من جممع الوذيقيا يعلن: بواسطة مسحة املريون. 

 ى حني ...لن يتم قبوهلم إاألربعة عشريني األشخاص الذين مّتت هدايتهم عن اهلروقات، أي...
أن يضعوا األانثيما على كل بدعة، وحتديداً دلك اليت كانوا حتت ووأهتا، وإذ يتم مسحهم ابملريون 

  23املقدس، سوف يشرتكون ابألسرار املقدسة.
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 لاحتفال يوم ا) أيضاً يشهد أن األربعة عشرية املسكوين الثاينالقانون السابع من اجملمع 
۱٤ )Quartidecimanism   عترب هروقة:ت د  كان 

ألربعة اأولئك الذين يهتدون من اهلروقة إ ى األرثوذكسية...نقبل هبم وفقاً للطريقة والعادة التالية...
تموا بويضعوا األانثيما على كل  مكتوابً  ...نقبل هبم بعد أن يقّدموا ختّلياً  عشريني دعة...عندها خي 

 24املعّرب(... –أوالً أو يتم مسحهم ابلزيت املقدس )وبعاً املقصود هنا املريون املقدس 

، الذي أيضًا ميتلك سلطة ذات 1السادس –من اجملمع ادخامس  ٩٥خرياً، القانون وأ
 وابع مسكوين، أعلن:
بدعة ال  يضعوا األانثيما على كل...نقبل هبم بعد أن يقّدموا شهاداهتم وبعد أن األربعة عشريني

دصمد كما دصمد كنيسة هللا الرسولية: وبعدها وقبل كل شيء منسحهم ابملريون املقدس على 
  25هم نقول "ختم موهبة الروح القدس."نخاريهم وفمهم وأذنيهم؛ وحني خنتمجباههم وأعينهم وم

 –سة ابستعماهلم لتقومي خمتلف عن ابقي الكنيمذنبني سوى  األربعة عشريني مل يكن
لكن الكنيسة  –دقومياً زعموا حينها أنه أ عطي هلم من الرسول ]القديس[ يوحنا الالهويت نفسه 

قطعتهم هنائيًا واعتربهتم هراوقة. القديس هيبوليتوس يشهد على نقاوة إمياهنم يف سائر األمور 
 األخرى:

ع كسون، يقولون أن عيد الفص  جيب أن يقام يف اليوم الراببعض اآلخرين، من هم بطبيعتهم مشا 
عشر من الشهر األول، وفقًا لوصية الناموس، وبغض النظر عن أي يوم ]من أايم األسبو [ قد 
يقع...مع ذلك، من النواحي األخرى هؤالء األشخاص يوافقون على كل التقاليد اليت أسلمها 

  26الرسل للكنيسة.
                                                           

  1  املعروف ابالدينية ابل Concilium Quinisextum وابليواننية ابل Πενθέκτη Σύνοδος ويدعى أحياان مبجمع 
املعّرب –أسقفاً  ٥۱٢وحضره   ٦٩٢وهو انعقد عام    Trullo  درولو    
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 :األربعة عشرينيل مماثل حول كنسي آخر، يشهد بشك  كادبأانوولويوس، وهو  
وفقاً لإلجنيل   –بيوم عيد الفص  يف الرابع عشر من الشهر األول  "ذلك الفريق الواحد فعالً التزم 

كما فهموه. مل يزيدوا شيئًا آخر من األنوا  الغريبة، ولكن حافظوا على قاعدة اإلميان يف كل 
  27"األمور.

غم رب يف هناية املطاف مبثابة بدعة. ابلر ختالف حول نظام كنسي اعت  إن ابكالم آخر، 
د كانوا مستقيمي الرأي خبصوص كل عقيدة واْرفوا فقط بتوقيتهم لعياألربعة عشريني   من ان 

الفص ، هم ق طعوا عن الكنيسة كهراوقة عندما رفضوا ادخضو  حلكم اجملامع احمللية واملسكونية. 
اً كتابياً، لدرجة أهنم مت قبوهلم مبسحة املريون، وليس مبجّرد ختّليسبة عالية بنهم اعت ربوا هراوقة 

امل ال سبيل ملعىن العقائدي الكاألمر الذي مس   للمونوفيزيتيني والنساورة الذين هم هراوقة اب
وحنا اعت ربوا هراوقة الدباعهم دقوميًا كنسيًا أسسه القديس ياألربعة عشريني لشك فيهم. إذا ل

هويت، عندها ماذا ميكن القول عن أدبا  التقومي اجلديد الذين يتبعون دقوميًا اخرتعه البابوين الال
 ؟مراراً  هامجعأبه الكنيسة ورفضت

بشكل حاسم، لكن بعض الكنائس  لقد حّدد اجملمع املسكوين األول اتريخ الفص 
يد الفص  فائت ع الغربية ونتيجة سبل اإلدصاالت الضعيفة استمرت ابستخدام أنظمة لتورخة

أواهنا. معظم الكنائس احمللية صّلحوا أنفسهم عندما أدركوا خطأهم، لكن الكنائس السلتية يف 
مه اجلزر الربيطانية رفضوا دبيّن الباسكاليون )النظام التقوميي حلساب اتريخ الفص ( اليت دستخد

ة يف هناية ه ان الكنيسة. فنشأ جدال حاٍم بني الداعمني لكل جهة، كانت نتيجتالكنيسة اجلامع
 األمر اعتربت الكنائس الربيطانية منشّقة إ ى حني قبوهلم للتقومي الصحي . 
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خلق البااب غريغوريوس الثالث عشر دقوميًا جديدًا فرضه على العامل  ۱٥٨٣عام 
د ذلك تخدم يف كل من األهداف املدنية والكنسية. وبعثوليكي مبثابة التقومي الوحيد لي سالكا

وذكس . زجره كل من األرثوا التقومي اجلديدمن األرثوذكس والربوديستانت أن يتبنّ ولب 
والربودستانت، وذهبت الكنيسة األرثوذكسية إ ى عقد ثالثة جمامع شاملة لألرثوذكسيني وضعت 
األانثيما على التقومي اجلديد وعلى كل من يتجرأ على دبّنيه. أول جممع من دلك الثالثة، والذي 

يما. حتت األانث ورح الئحة من األخطاء البابوية مث وضعها ۱٥٨٣رعة دون أتخري عام بسانعقد 
 ( ما يلي: املختومة رمسياً  اجملمع )أي وثيقة Sigillionوأعلنت املادة السابعة من السيغيلليون 

كل من ال يتبع عادات الكنيسة اليت قررهتا اجملامع املسكونية السبعة املقدسة، والفص  املقدس 
ديد والتقومي الذي حسناً شّرعوه لنا لنتبعه، لكن يريد أن يتبع الباسكاليون املخرتَ  حديثاً والتقومي اجل

كنيسة اليت ادات ال؛ ويناقضهم، راغبًا يف قلب وددمري عقائد وعامللحدينفلكيي البااب لالذي 
دسّلمناها من األابء، فليكن أي واحد من هؤالء حتت األانثيما وليكن خارج الكنيسة وحمفل 

 املؤمنني. 

ن يقعون حتت ووأة هذه األانثيما، وهلذا السبب أولئك الذيإن أدبا  التقومي اجلديد 
رارات هذا ق بقوا أمناء على األرثوذكسية يرفضون الشركة مع ذوي التقومي اجلديد. إن

من ِقبل جممع ذات سلطة متساوية أو أقوى. هذه القرارات جيب أبدًا اجملمع مل د بطل 
مىت  سقط أحكام للكنيسة اجلامعةأن دكون ملزمة؛ ألن إذا الكنائس احمللية ميكنها أن د  

مع ذات بتكار جمإن اشاءت، يصب  اجلزء أقوى من الكمال وختتفي جامعية الكنيسة. 
يفرضه اجملمع و  وذكسي العريق الذي يدافع عنه بصراحةيلغي التقليد األرثأدىن منزلة 
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ة بكامله سومفهوم التقليد والسلطة يف الكنيالشامل لألرثوذكسني ذات املنزلة األعلى. 
 نهج اجملمعي. يفقد صلته ابل

ديد نفصاهلم عن كنيسة التقومي اجلر ذوو التقومي القدمي ا: يربّ (٥) التوكيد اخلامس
ابهتامهم هذه الكنيسة أهنا قبلت ببدعة املسكونية. لكن اترخيياً، هم انفصلوا ليس 
بداعي املسكونية لكن بسبب تغيري التقومي الذي هو ليس ببدعة. وابلتايل، حىت 
إذا كانت املسكونية بدعة، ال يزال ذوو التقومي القدمي منشّقني ألهنم انفصلوا 

أمر و هسبا  خمتلفة كلياً  وهم ابستعماهلم املسكونية ليربّروا انشقاقهم األول أل
 تاريخ. يُعترب مراجعة لل

جواب: إن التقومي اجلديد حبد ذاده يرّوج لإلنشقاق وخيالف وحدة الكنيسة، األمر الذي 
ن الذي جوهراًي يف حالة انشقاق عن أولئكون التقومي اجلديد جيعل أولئك الذين يتبنّ 

 ًا لرمز مقدس ، ألنه دغيري هروقة حمتملةحيفظون التقومي الكنسي. هو أيضًا حبد ذاده 
 الكنيسة يف كل مكان دعرّب عن واقعها املقدس من خالل الرموز. أسلمه لنا األابء.

الرموز هي أشياء خملوقة متّثل ما هو غري خملوق، األمر الذي جيعل ما هو غري خملوق 
ه كلياً هي ال متّثل جوهر هللا مبا أن اجلوهر اإلهلي يتعذر دفسري واهلي مدركاً ابلنسبة لنا. 

وهو مرفو  ابمتياز فوق كل واقع، لكنه ددل على درب جتسيد ما هو إهلي يف حيادنا 
ننا أن أبي مفاهيم عقلية ميكوه. مبعىن آخر، الرموز درينا كيف وامن خالل دصوير ق

 آنية لنعمة هللا وقوده املستقرة.نصب  
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الكنيسة دستخدم الرموز الشفهية واملكتوبة )اليت غالبًا ما دكون مستوحاة من 
على  ئد أخرى.ة والتجسد وعقايأللوهل على حقائق ختتص ابالفلسفة الكالسيكية( لتد

، نقول أن هللا هو واحد يف اجلوهر لكن اثلوث يف األقانيم، ابلرغم من أن سبيل املثال
هذا  نها هي يف الواقع أمسى بال حدود ماحلقيقة اليت حتاول هذه املعادلة أن دعرّب عن

نقول أن "هللا  عر واجملاز، مثاًل حنيالتعبري اللفظي. ْن أيضًا نستعري ابلرموز من الشِ 
لتصور معادلة كهذه ختلق اأنه فعلياً ليس انر مادية إوالقاً،  هو "انر آكلة." ابلرغم من

 الصحي  يف عقولنا، واليت يعرفها هللا أهنا األكثر منفعة لنا يف احلياة الروحية؛ وذلك ألنه
 يعمل يف أولئك الذين يعتربهم مستحقني بطريقة شبيهة ابلنار. 

هو أيقونة عن عبادة هللا األزلية  28بذات الطريقة، إن التقومي الكنسي وفقاً لآلابء
يف السماوات. فالكنيسة دعرّب عن الناحية األزلية للدهر اآليت بتنظيم ِخدمها يف سلسلة 

اية له. كل واحد من هذه الدورات من الدورات، بقدر ما الدائرة هي صورة عن ما ال هن
ناغمة مع تابنسجام مثايل مع بعضها البعض، منتجة إيقاعًا جيعل النفس متحّرك د

نفسها، مع زمالئها األعضاء يف املسي ، ومع هللا املتجسد نفسه. ولكن، حني ي غرّي 
سلسلة من هذه ال يتم دعطيلالتقومي بشكل عشوائي ليخضع إ ى منوذج هرووقي، 

وحيصل هناك نزا  روحي. رمبا املثال األكثر فظاعة عن هذا يف التطبيق احلايل الدورات 
وابلتايل  –أحيااًن يلغيه ابلكامل  –ديد يقّصر مدة صوم الرسل هي كيف التقومي اجل

  29حيرم املؤمنني من إحدى األداة الرئيسية للتقّدم يف احلياة الروحية.
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 ،الِشعر تعبري عن ذاهتا إن كان الالهوت،كل مظهر من مظاهر الكنيسة لل
أو أي شيء  سرار،التقومي، الفن املعماري، املوسيقى، رسم األيقوانت، األ ،الليتورجيا
هو يرمز حلقائق مساوية وابلتايل هو جبوهره ال جيوز دغيريه؛ ألن الرمز الصحي   –آخر 

يبعدان عن   للوصااي، بينما الرمز الغري صحييؤدي إلىى عبادة صحيحة هلل وادِّبا  سليم 
هللا. يف حال مت دغيري أحد الرموز بشكل شرعي، أو إذا مسحت الكنيسة بعدة أشكال 
خمتلفة من املوضو  ذاده، فهذا يكون ألن القديسون أدركوا أن هناك عدة رموز خمتلفة 

أو يف  –قادرة أن دعرّب عن احلقيقة ذاهتا. لكن إذا مت دغيري الرمز دون موافقة القدييسني 
إلبتكار عندها ذلك ا –األسوأ، خالفاً إلدانة الكنيسة اجلامعة الواضحة والثابتة احلالة 

 جيب أن ي رفض ابعتباره مدمراً للنفس. 

على كل حال، لقد مت السري ابلتقومي اجلديد حتديدًا للرتويج للمسكونية. وهذا 
األمر يّتض  بسهولة من احلقيقة أن أول وثيقة رمسية أصدرهتا بطريركية أرثوذكسية ددعم 
 يفالتقومي اجلديد كانت أيضًا أول إعالن شعيب للمعتقدات واملخططات املسكونية. 

ي  أينما كنائس املس  وان "إ ىطنطينية منشورًا بعننشرت بطريركية القس ۱٩٢۰عام 
." هذا املنشور ورح الئحة من أحد عشر اقرتاح خيدم "وحدة الكنائس،" األول تجدو  

منها كان دبيّن دقومي واحد جلميع الكنائس، األرثوذكسية واهلرووقية، لإلحتفال ابألعياد 
قسطنطينية، بطريرك البعد ثالثة سنوات، مالديوس ميتاكساكيس مع بعضهم البعض. 

كسيني" لألرثوذ -شاملعقد "مؤمتر وهو ماسوين من الدرجات العليا ومسكوين متطّرف، 
ة الكنيسة أوصى أبنه لكي دتم عصرنو  –حضره ممثلو ثالثة كنائس أرثوذكسية فقط  –
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ام وحتقيق الوحدة مع الطوائف الغربية، على الكنيسة أن دتبىّن التقومي والباسكاليون )النظ
الفصحي( الغريغوري، أن ختّفض بشكل جذري من مدة األصوام وادِخدم الكنيسة، وأن 

نية وكنيسيت اليوانن ّنت بطريركية القسطنطيس اإلكلرييكي. يف السنة التالية، دبدلغي اللبا
-۱٩٢۰مل يقم مؤيدو التقومي اجلديد يف عقد العشرينات )ورومانيا التقومي اجلديد. 

ئة هدف دغيري التقومي: فهم أعلنوا بوضوح، علنًا وبشكل ( أبي حماولة لتخب۱٩٢٩
هذه  30خاص، أن سبب دبيّن التقومي اجلديد كان لتسهيل الوحدة مع الكنائس الغربية.

 إ ى حد كبري ، وكان ذلكاحلقيقة كانت معروفة عند ذوي التقومي القدمي يف دلك احلقبة
ليكانيني واليت رفضها غ البابويني واألن يف اإلحتاد بنيألن دغيري التقومي كان ادخطوة األو ى

يعرتف أن من هم مؤيدون لتغيري التقومي  ۱٥٨٣األرثوذكسيون. فعاًل، النص ذاده إلدانة 
لباول لذلك من ان يريدون الكنيسة األرثوذكسية أن دتحد مع البابوية. متامًا مهم 

النقاش أن مسألة املسكونية مل دنشأ إاّل بعد عقود من مسألة التقومي. فاإلثنان مردبطني 
 ببعضهما البعض. 

الشاملة  ۱٦ ل: إداانت التقومي اجلديد من ِقبل جمامع القرن ا(٦التوكيد السادس )
قومي تلألرثوذكسيني ال تنطبق على ذوي التقومي اجلديد املعاصرين، ألن ذوي ال

  32وليس أيضاً الباسكاليون. 31اجلديد املعاصرين قاموا فقط بتغيري املينولوجيون
جواب: كل من يقرأ نص اإلداانت ميكنه أن يرى أن هذه اجملامع ددين ليس فقط أولئك 
الذين يتبّنون أخطاء الالدني مجيعها، لكن أولئك الذين يقبلون حىت واحدة منهم 
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املينولوجيون اجلديد. إذا اّدعى أحدهم أنه ميكن للكنيسة أبن . هكذا خطأ هو مبفردها
دقبل املينولوجيون اجلديد واملا ال دقبل الباسكاليون اجلديد، عندها هبذا املنطق نفسه 

واملا  33على ذلك املرء أن يعرتف أن الكنيسة ميكنها أن دقبل برائسة البااب أو الربشان،
يف آٍن معاً. لكن إايكم من هذه Filioque إلبن( أهنا ال دقبل عبارة الفيليوكويه )وا

؛ ةالسخافة! صياغة النص دضع الباسكاليون واملينولوجيون متامًا على قدم املساوا
ن كالمها مها  خمتلفة، أللى كالمها وفقاً ملعايرينحكم عوابلفعل، ليس هناك من سبب ل

 دعابري متكاملة وضرورية يف حياة الكنيسة الداخلية. 

جتدر اإلشارة هنا أن كنيسيت فنلندا وإستونيا اللتان دبّنتا الباسكاليون اجلديد 
ابلتأكيد دقعا حتت ووأة إداانت ليس فقط جمامع السادس عشر اليت أعلنتهما "خارج 
الكنيسة وحمفل املؤمنني،" لكن أيضًا اجملمع املسكوين األول الذي وضع أسس 

ان بعيد الفص  مع اليهود )كما حيصل أحيا الباسكاليون ومنع أي شخص من اإلحتفال
ديد على الباسكاليون البابوي.( وابلتايل وفقاً لألراء العابرة اليت يقبل هبا ذوي التقومي اجل

 أنفسهم، على املرء أن يقطع الشركة مع دلك الكنيستني. 

(: التقومي اجلديد اليت تستخدمه الكنيسة األرثوذكسية هو ليس ٧التوكيد السابع )
ي لتقومي الغريغوري، لكن التقومي اجلولياين املصّحح. هو خيتلف عن التقومي الغريغور ا

كل   ۱۰۰سنة كبيسة مقارنة مع  ٩٧بكونه أكثر دقة بقليل )إذ يتضمن فقط 
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سنة.( وابلتايل األرثوذكسيون الذين يتبعون التقومي اجلولياين املصّحح ال  ٤۰۰
 التقومي الغريغوري.يقعون حتت وطأة األانثيمات املوضوعة ضد 

 وبق األصل للتقومي الغريغوري املفروز )أي اليتجواب: إن التقومي اجلديد هو عمليًا 
. هو خيتلف فقط أبخذه القاعدة وراء التقومي ۱٥٨٣ضعت عليه األانثيما( عام و  

دين" بااب امللح. مبعىن آخر، "فلكيو العن التقومي اجلولياينبعيداً الغريغوري خطوة واحدة 
، هنم، ونقيض األابء القديسني( اخرتعوا دقومياً جديداً أل۱٥٨٣)لنستخدم عبارة أانثيما 

وا أن الدقة الفلكية هي أهم من التقليد أو وحدة الكنيسة. وإذ ادّبعوا خطى البااب، اعترب 
ذوي التقومي اجلديد كذلك األمر جتاهلوا التقليد ووحدة الكنيسة األرثوذكسية مفّضلني 

الفلكية والوحدة مع اهلراوقة. ولكن مبا أن املفكرين اليوانن يف عشرينات القرن  الدقة
املاضي عانوا من عقدة نقص جتاه الغرب، قاموا بتغيري التقومي الغريغوري قلياًل ليجعلوه 

أانً من هم امللحدين" كانوا أعلى ش، مربهنني بذلك ألنفسهم أن "فلكيو أكثر دقةً حىت 
 لبااب.فلكيو ا

وري "التقومي الغريغ بكثر دقًة أن نسّمي التقومي اجلديد من األيكون سوف  
املصح " عوضًا عن "التقومي اجلولياين املصح ،" ألنه بكل وضوح نسخة معدلة عن 

ن هو هنوا أن اإلبالسابق وليس عن األخري. آابء الكنيسة الذي قاوموا اآلريوسية بر 
ملياده هي ذات دلك اليت لآلب؛ ألن لآلب يف اجلوهر من خالل إظهارهم أن عمساٍو 

ما لديه عمليات مماثلة لديه جوهر مماثل. مبا أن عمليات التقومي اجلديد هي مماثلة لتلك 
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و أي مبا أن كالمها حيتفالن بذات األعياد يف ذات األايم )هذا ه –اليت للتقومي البابوي 
قومي الذي وهر الت، من الواض  أن التقومي اجلديد هو ابجلهدف دقومي كنسي مشرتك(

يما( ، وهو عليه األانث واوضعأي )األرثوذكسيون وضعه البااب غريغوريوس والذي فرزه 
كونيون للتقومي إضافًة، مبا أن السبب الرئيسي لتبيّن املسبطريقة عرضية. فقط خيتلف عنه 

ألانثيما ااجلديد هو دسهيل عملية الوحدة مع روما، ومبا أن التقومي البابوي و ضع حتت 
 ألكثراو ضحًا للجميع ابستثناء الشكلي إلعاقة الوحدة مع روما، جيب أن يكون وا

دطّرفاً أن ذوي التقومي اجلديد املعاصرين يقعون حتت ووأة أانثيما البطاركة األرثوذكس. 
ح  الذي ساسي والتقومي الغريغوري املصلعرضية بني التقومي الغريغوري األالفروقات ا

  34.ختصاصين هو إملإالّ اجلديد هي عملياً غري مرئية، لذوي التقومي 

 اجلزء الثالث: املسكونية 

وأخريًا نصل إ ى املشكلة الرئيسية اليت دصيب األرثوذكسية الدنيوية: بدعة 
املسكونية. إن أول ظهور رمسي للمسكونية يف الكنيسة األرثوذكسية كان منشور عام 

 القسطنطينية. إن لغة هذا املنشور هي خفيفة نسبياً،، والصادر عن بطريركية ۱٩٢۰
مقارنة مع دصرحيات وأعمال املسكونيني الالحقة. هذه أخذت أشكال خمتلفة، نتيجة 

سكونية أن كنيسة يف أضعف أشكاهلا، دعترب امل الطبيعة املائعة والغري متبلورة هلذه البدعة.
نسية كنائس األخرى متتلك شرعية كاملسي  هي أكرب من الكنيسة األرثوذكسية، أو أن ال

ناك ما هما حقيقية، ولو منقوصة. أما األكثر اْرافًا عن اإلكليزيولوجية األرثوذكسية 
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 Fragmentation ،" و"نظرية التفتيت  Branch Theory"نظرية الفرو  بيسمى 

Theory، الهوت املعمودية" "Baptismal Theology و"الهوت املناولة )أو "،
 ." Communion Theologyالشركة( 

املستوى  نغليكانيني كنسيني منرها يف القرن التاسع عشر أابتك نظرية الفروع
 نتية.مع أشكال من املسيحية أقدم من كنيسة إنغلرتا الربوديستادبطوا ، أرادوا أن ير الرفيع

كاثوليك لفاقرتحوا أن الكنيسة قد مت دقسيمها إ ى عدة فرو ، وهي عادة منحصرة ابألنغليكان وا
كي ل املسائل اليت فصلت هذه الكنائس مل دكن هبذه العظمةوهم اعتقدوا أن والكنائس الشرقية. 

متنع كل فر  من اإلنضمام فعلياً لكنيسة املسي  الواحدة. وإذ هكذا هي احلالة، كان من الواجب 
شّكل دكانت هذه أول نظرية متماسكة املنطقي لكل فر  أبن يسعى ليتحد جمدداً مع اآلخرين.  

ركيزة للحركة املسكونية الناشئة، لكنها اليوم هي حلد كبري أفسحت الطريق لنظرايت أكثر مشوالً، 
ابلرغم من أن مصطل  "نظرية الفرو " حبد ذاده ال يزال قيد اإلستعمال ليصف عدة نسخات 

 معّدلة من املسكونية، غالباً ما دتضمن مفهوماً سلبياً. 

ك هي املعتقد أن الكنيسة قد دفتّتت لعدة أجزاء، مجيعها ابلرغم من ذل"نظرية التفتيت" 
سهم هم منقسمني الذين أنف ،هذا الرأي جيد أصله عند الربوديستانتينيدشّكل جزءاً من الكنيسة. 

إ ى عدة ووائف، وال واحدة منها لديها أي حق مطالبة ابألصالة أفضل من التالية. هذا اإلنقسام 
قد أدى ابلعديد من الربوديستانتيني )ومن مث العديد من الكاثوليك واألرثوذكس( أبن يشّكوا 

وأن يسعوا إ ى إعادة دشكيل   و ى،يسة بعد القرون املسيحية األابلوجود الفعلي للجامعية يف الكن
 جامعية الكنيسة من خالل مبادرات كمجلس الكنائس العاملي. 
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ناولة جيب أن ددخل يف ميلتزم أن الكنيسة األرثوذكسية  "الهوت الشركة )املناولة("
مشرتكة مع الكنائس األخرى حىت قبل حتقيق دوافق عقائدي مثايل. وفقاً هلذه النظرية، الشرعية 
الكنسية ألي جمموعة مزندقة ي عرتف هبا بديهياً، وي فرتض أن الوحدة اليت أتيت من سر اإلفخارستيا 

 ختلفة. ستتجاوز أي خالفات عقائدية صغرية اليت دوجد بني الفئات امل

هي و  هي نظرية شهرية بطلها يوحنا زيزيوالس مرتوبوليت بريغامون،"الهوت املعمودية" 
بعضها  ختتلف يف العقيدة، إاّل أهنا هي متحدة مع ةابلرغم من أن الكنائس املختلفه و دعترب أن

اللوثريني  لالبعض مبعمودية مشرتكة يف الثالوث. هذا الرأي أّكدده رمسياً بطريركية القسطنطينية حيا
 ، وهو أصب  نظرية املسكونية املفضلة يف بطريركية موسكو. ٢۰۰٤عام 

الشكل األكثر دطّرفاً للمسكونية والذي عرّب عنه عدد من أساقفة والهوديي التقومي اجلديد 
)أبرزهم أثيناغوراس بطريرك القسطنطينية(، هو الرأي أن مجيع الدايانت هي ورق متساوية إ ى 

ت متساوية مؤدية للخالص. هذا الرأي نصادفه مراراً يف جملس الكنائس العاملي حيث هللا، ومركبا
 املبعوثني األرثوذكسيني )مبن فيهم أساقفة( يشرتكون يف وقوس وثنية ويوقّعون على واثئق دنص
بتجاديف كهذه حيث أن املسيحيون عليهم "جتاوز فكرة الهوت حيصر ادخالص ابلوالء 

  35سي ."الشخصي واض  ليسو  امل

كسية مل الكنيسة األرثوذ مجيع أشكال املسكونية، حىت األكثرها اعتدااًل، هي هرووقية. 
ثبات  بكنائس أخرى إ ى جانبها. على مدى اترخيها الطويل األمد، هي رفضت أبداً وجود  دقبل 

داً بل كوسيلة من ادخدا  الروحي درشد املرء بعيليس فقط ابعتبارها خطأ فكري، كل هروقة 
وقة( هي دمار كوهنا هر )عن هللا. مجيع البد  ال دنشأ من هللا بل من الشيطان، وغايتها الوحيدة 

لفضيلة، بلغ مستوى ما من ا هالنفوس البشرية. إذا شخص ما ينتمي إ ى جسم هرووقي يبدو أن
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اخل اجلسم ستقيمة الرأي ال دزال على قيد احلياة دا دبقى من دعاليم ممبفهذا حيصل ألنه يلتزم 
اهلرووقي؛ وليس إوالقاً بسبب إميانه ببدعة دلك اجملموعة. وجود انس أصحاب نوااي حسنة يف  

اِن المُمسملمِم إِلميم ابكنيسة مهروقة ال يعين إوالقًا أن املنظمة املعنية دتمسك، أبي شكل جاد، 
يِسنيم  فالكثري من القديسني دكبدوا العذاابت ومادوا لكي مينعوا انتشار اهلروقة،  36.ممرمًة ِللمِقدِّ

لمة أن يتواجدوا مع بعضهم البعض: ليس للمسي  شركة مع ألهنم أدركوا أن ال ميكن للنور والظ
امعي لألابء التعليم اجل ونيتحدّ املسكونيون بليعال. ابعرتافهم ابلبد  كجزء من الكنيسة، 

أنفسهم أهنم ليسوا رّواد حاملون بسبل لتخطي اإلنقسامات القدمية لكن القديسني ويظهرون 
هي ن اإلكليزيولوجية ألببساوة خمرتعون لبدعة جديدة ختّصهم، وهي إكليزيولوجية يف وبيعتها. 

بذات املقدار موضو  عقيدة متاماً كالرتايودولوجية أو ادخريستولوجية؛ يف احلقيقة، السابقة د َسن 
قدر ما الكنيسة هي جسد املسي . هلذا السبب دضم الكنيسة خالصة عن من األخرية، ب

ية، ]أؤمن[ بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولاإلكليزيويولوجية يف دستور اإلميان النيقاوي، 
   وأعرتف معمودية واحدة ملعفرة اخلطااي.

، واعرتافاً بعدة اجلامعيةاملسكونية، كوهنا حبثاً عن الوحدة املفقودة، وسعياً إلعادة دشكيل 
معمودايت، هي دناقض مباشر لدستور اإلميان. هي غري مقبولة متامًا ابلنسبة للمسيحيني 

 األرثوذكسيني.

  املسكونية مل يسبق هلا ومّت إعالهنا رمسياً يف شكل هرطوقي.  (:٨التوكيد الثامن )
من الواض  أنه من مصلحة ذوي  ؟ماذا يشكل إعالن رمسي :سؤالالجواب: هذا التوكيد يطرح 

التقومي اجلديد املتحّفظني أن يقوموا بتعريف كلمة "رمسي" بطريقة ضيقة للغاية لدرجة أن ال أحد 
ميكنه إوالقاً إعالن أي هروقة "رمسياً." مع ذلك، إن الكنائس املسكونية بكل أتكيد اعتنقت 



31 
 

ية للغاية: قول أن يعتربها رمسدعاليم هرووقية أبشكال ميكن ألي شخص غري متحيز إ ى حد مع
دلك اليت من إعالن شعيب من ِقبل البطريرك، مع موافقة من اجملمع على هذا اإلعالن. هذا األمر 
قد حصل بشكل من األشكال يف مجيع الكنائس املسكونية. مجيعهم ينتمون جمللس الكنائس 

مسكونية وللقواعد للوجود هو الرتويج لل ة، وهو منظمة عاملية غايتها الوحيد2العاملي
ضاء دتأسس عليها املسكونية. وحىت عدد منهم كانوا أعاإلكليزيولوجية الغري أرثوذكسية اليت 

سة وهم على أعلى مستوى ساعدوا يف صياغة أهداف اجمللس ومعتقداده، واليت هي غريبة  مؤسِّ
دة املوقّعة على يابلكامل عن املفهوم األرثوذكسي للكنيسة. كل من ميثاق اجمللس وإعالانده العد

مر السنني من ِقبل املبعوثني األرثوذكسيني على خمتلف انتماءاهتم دعلن مرارًا ودكراراً، بشكل 
ضمين وبصراحة، أن اجملموعات الغري أرثوذكسية هي فعاًل وبطريقة ما جزءًا من الكنيسة، وأن 

 دقة.سيني والزانالكنيسة األرثوذكسية هي جزء من جممو  أكرب يتكّون من كل من األرثوذك

رفع البطريرك أثيناغوراس وجممع بطريركية القسطنطينية أانثيمات عام  ۱٩٦٥يف العام 
املفروضة ضد الكنيسة الكاثوليكية. وأعلنوا أن اإلداانت األرثوذكسية للهروقات الالدينية  ۱۰٥٤

ري مشرتكني ودعب"ال أساس هلا" وجيب أن مت حى من الذاكرة؛ ورفعوا الصلوات "ليصلوا إ ى إدراك 
  37إلميان الرسل ومتطلباده" من خالل "الندم على األخطاء التارخيية."

، وافق البطريرك دميرتيوس وجممع بطريركية القسطنطينية على "اعرتاف ۱٩٧٥يف عام 
هلا أبواب  الكنيسة"ثيادريا" ونصحوا به بشدة. هذا التعليم أعلن من بني مجلة من األمور أن 

لكن بدون جدران؛" وأن نتيجة "إدراك جديد" ملفهوم الكنيسة، "الناس املسيحيون اآلن يزورون 
ويصّلون مع مسيحيني آخرين من دقاليد خمتلفة كان ممنو  عليهم يف املاضي اإلردباط معهم، 

                                                           

 ابستثناء بطريركييت جورجيا وبلغاراي اللتان غادرات جملس الكنائس العاملي عام ۱٩٩٨ – املعّرب. 
2  
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حة و ألهنم كانوا يدعوا هراوقة"؛ وأن ابلتايل املناولة املشرتكة بني البابويني واألرثوذكس هي مسم
 حتت ظروف معّينة. 

، يف شامبيزي، سويسرا، اجتمع مبعوثون معّينون ومعتمدون من ِقبل ۱٩٩۰يف أيلول 
ني جمامع مجيع الكنائس املسكونية مع ممثلني رمسيني للكنائس املونوفيزيتية وأعلنوا أن املونوفيزيتي

ل جممع ص ّدق من ِقبهم أرثوكسيني ابلكامل وليسوا هراوقة أبي وريقة إوالقاً. هذا اإلعالن 
، وافق بطريرك إنطاكيا ۱٩٩۱يف حزيران . واألسوأ من ذلك، ۰۰۱٢بطريركية اإلسكندرية عام 

إغناويوس الرابع على الشركة الكاملة مع كنيسة السراين املونوفيزيتية، متخلياً بذلك عن قرارات 
  الرابع وادخامس والسادس.املسكونية اجملامع 

ربون يضطهدون ذوي التقومي القدمي على معتقداهتم ي ظهر أهنم يعتأن املسكونيون  احلقيقة
 القديس مكسيموس املعرتف:  بدعتهم دعليم رمسي لكنيستهم. نقرأ يف سرية

اإلمرباوور ليس كتعبري على العقيدة بل   (قرار) Typosيبوس تاقرتح األسقف، "إقبل ب
 كتفسريه ادخاص وكوسيلة إلسكات اجلدل."

إذا مل يكن التيبوس دعريفاً عقائدايً على أساس أن ربنا له مشيئة وفعل واحد، ملاذا إذاً مت "
ّيع وقيت هنا، ملاذا أض"نفيي إ ى أرض الربابرة والوثنيني الذين ال يعرفون هللا؟" سأل مكسيموس. 

 38وزمالئي العملة يف بريفرييس وميسيمرباي؟"

عن األرثوذكسية يضطهدون األرثوذكس،  املغزى هنا أن حني أولئك الذين ينحرفون
هنا مهمة جداً دون يعتربون معتقداهتم اهلرووقية أباملضطهِ هكذا إضطهاد جيب أن ي عترب برهاانً أن 

ومتكاملة جدًا مع هويتهم الذادية ادخاصة هبم لدرجة أهنم سريدكبون العنف حبق من خيالفهم 
 الرأي. 
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أساقفة وكهنة وعلمانيي الكنائس املسكونية يؤكدون ابدساق عن إمياهنم عدا عن هذا، 
ابملسكونية من خالل عدة أشكال. هناك أساقفة مسكونية من كل نطاق كنسي دفّوهوا 
بتجديفات ال حتصى دشكك بكل عقيدة من عقائد األرثوذكسية، الصلوات املشرتكة دقام مع 

ثل ما يسمى ية للكاثوليك واملونوفيزيتيني، ومعاهدات ماهلراوقة بشكل منتظم، املناولة دعطى حبر 
بل للتجّمع التاسع جمللس الكنائس العاملي دصدر من قِ "إحتاد البلمند" واإلعالن املروّ  األخري ب

املبعوثني الرمسيني لكنائس التقومي اجلديد. مجيع هذه دؤكد نسخات عن نظرية الفرو  وجمموعة 
 من األخطاء األخرى. 

ود املتحّفظون أن يعتقدوا، هكذا إعالانت وأفعال هي ليست دون صلة عكس ما ي
ابملوضو . فاملمثلون الذين يساومون على التعليم األرثوذكسي يف التجمعات املسكونية هم ال 
 .يتصّرفون كأفراد أحرار. هم مبعوثون مت اختياراهم من ِقبل جمامع كنائسهم ليمثلوا صوت الكنيسة

ق هرووقية، هم ال يعرّبون عن أرائهم الشخصية لكن أراء مجيع أساقفة  وعندما يوقّعون واثئ
كنيستهم. ويف احلقيقة هذا هو السبب ملاذا مت دعيينهم وإرساهلم أساساً. وإذا، كما يزعم ذوي 
التقومي اجلديد، هكذا أفعال ال جتعل الكنائس املسكونية هرووقية وفقاً للقانون، فهي بكل أتكيد 

لى عملسكونيني أهنم فعليًا هراوقة. وإذا كان ضمري الكنيسة ودعبريها الذايت دظهر األساقفة ا
املستوى األسقفي هرووقيًا ابدساق، دكون وفرة اإلعالانت "الرمسية" عن اهلروقة غري ضرورية 

 لتظهر أن اجلسم املختص هو ليس الكنيسة الذي أسسها املسي . 

يقبلون أبن  ،بل أيضاً أغلبية العلمانيني يف الكنائس املسكونية ،الرائسة فقطليست هي 
الكنائس املهروقة متتلك وضعًا كنسيًا حقيقيًا ما. فقط أقلية من املتحّفظني دتمسك مبا يشبه 
التعليم األرثوذكسي عن وبيعة الكنيسة. وأعضاء هذه األقلية، الذي هم غالبًا العنصر األكثر 
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ارك سكونية، خيدعون أنفسهم ابعتقادهم أن كنيستهم أبكملها ال دزال دشدكريساً يف الكنائس امل
أراءهم؛ وهم يعتربون األراء الشائعة ألساقفتهم وزمالئهم املؤمنني أبهنا مؤقتة، أي ابجلوهر هي 
اْرافات غري مهمة. لكن هكذا دفكري هو خاو ُ، وليس فقط ألنه غري واقعي. ليست معتقدات 

اليت حتدد الوضع الكنسي ألي كنيسة، لكن ابألحرى مواقف األساقفة. ي هالكهنة والعلمانيني 
وحىت لو كانت أراء العلمانيني هي العامل احلاسم، فاألعضاء املتحفظة يف الكنائس املسكونية 

ر وابء بعد انتشهلذا البري أعداد األعضاء الليبرياليني. بشكل كأعدادهم دفوقها  سوف جيدون أن
 املسكونية. 

ة وهي بعالقاهتا مع اهلراطق(: إن الكنيسة غالباً ما استعملت اإليكونومية ٩د التاسع )التوكي
تسمح ابلتجاوزات القانونية لدرجة حتّمل وجود أفراد يف حضنها يتمسكون ببدعة ما  ولكن 
وال أي واحدة من أعمال اإليكونومية هذه أّدت إىل انشقاق كما فعل حاليًا ذوي التقومي 

 القدمي.
يقدم األب ابسيل عدد كبري من األمثلة من التاريخ الكنسي ليربهن موقفه، لكنهم دون جواب: 

 –دة وال حىت أعمااًل متزاي –صلة متامًا ألن املوقف احلايل ال يتضمن أعمااًل من اإليكونومية 
فون هنم يعرت ، هم يفعلون ذلك ليس أللكن أمور ختتص ابلعقيدة. عندما خيالف املسكونيون قانوانً 

)األمر  لّينون دطبيق القانون لكي يسّهلوا خالص الكثرييني لكن دها القانونلقاعدة اليت جيساب
الذي هو معىن وغاية اإليكونومية(. ابألحرى، هم ينكرون القاعدة اليت جيسدها القانون حبد 

ألهنا دعرتف  سذاهتا. لذلك نرى أن الكنيسة غالباً ما قبلت ابهلراوقة بطريقة ما غري املعمودية، لي
مبعمودية اهلراوقة، لكن لتسهل عودهتم إ ى األرثوذكسية. لكن املسكونيون يبشرون أن معمودية 
اهلراوقة هي شرعية؛ أو أسوأ، أن اهلراوقة املعنيني هم ليسوا هراوقة إوالقاً. لقد قامت الكنيسة 
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هنا درغب إبقناعم لكن ألالرأي،  تقيميأحياانً بنقاشات مع اهلراوقة، ليس ألهنا دعترب اهلراوقة مس
ابلعودة إ ى األرثوذكسية. ولكن املسكونيون يقيمون احلوارات ابستمرار مع اهلراوقة ليس لكي 

تم دعريفها بشيء فقدهتا الكنيسة )اليت ي ية، بل لكي دعيد خلق الوحدة اليتهتديهم إ ى األرثوذكس
سيل  يكونوميات" اليت يوردها األب اب"اإلأكرب من األرثوذكسية( عرب سوء دفامهات اترخيية. 

كانت يف بعض احلاالت جتاوزات ذات وبيعة غري عقائدية، ويف حاالت أخرى جمرد استعمال 
لى كان يبشر هبا كهنة من الطبقة السف  ومية؛ البد  اليت كان يتم حتّملهامناسب لإليكون

ريرك. ِقبل جممع أو بطوعلمانيني، أو يف أقصى احلاالت أسقف معزول، لكن ليس إوالقًا من 
يف وال أي مثل من األمثال اليت يذكرها األب ابسيليوس كانت مؤسسات البطريركيات بكاملها 

 منفسدة ابلبدعة، كما هي احلال اليوم. 

من املهم أن نتذكر ان التصرفات واألراء ادخاوئة أو حىت اهلرووقية اليت للعلمانيني والكهنة 
هرووقية  ب . الكنيسة فقط دصعلى وضع الكنيسة األونتولوجيذات الطبقة السفلى، ال دؤثر 

مركز وحدة  يشكلونالعلمانيني والكهنة السفليني ال إذا جمموعة من أساقفتها دبّنت بدعة. 
الكنسية الذي أساسها سر اإلفخارستيا؛ وابلتايل هم يبقون داخل الكنيسة إ ى حني أن يتم 

ون أساقفتهم يف البدعة. أما األساقفة فهم يغادر وضع احلرم الكنسي عليهم أو حني يتبعون 
الكنيسة حاملا يصبحون هراوقة علنيني ومثابرين، وذلك ألن أرثوذكسية )إستقامة رأي( الكنيسة 

 يعودون ال ما يفقد األساقفة أرثوذكسيتهم، هم يف الوقت ذادهوجامعيتها دندرج يف األسقفية. عند
 لكنيسة. ا مركز

ة العديدة اليت حصلت على مر اتريخ الكنيسة مل حتصل أبداً على إن التجاوزات القانوني
أساس بدعة أ علنت علناً؛ بينما جتاوزات احلاضر الشبيهة هبا حتصل ابلضبط ألن أساقفة الكنائس 
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املسكونية قد اعتنقوا إكليزيولوجية غريبة عن األرثوذكسية؛ أي أن األجسام اهلرووقية هي بطريقة 
لى  وهذا املعتقد مث يتم التعبري عنه عملياً مبخالفة دلك القوانني اليت ددل عما جزء من الكنيسة. 

  كيفية دصّرف املؤمنني جتاه اهلراوقة. 

جلبل ا فالبطريرك برثوملاوس أعلن لرهبان (: املسكونية يف حالة احتضار.۱۰التوكيد العاشر )
املقدس أن الكنيسة األرثوذكسية متتلك ملء احلقيقة بينما الالتني هم على خطأ  وهو أدان 
الصلوات املشرتكة. رئيس األساقفة خريستودولوس، رئيس أساقفة أثينا ]السابق[، منع 

حي من نوا جممعيًا الصلوات املشرتكة مع الزاندقة. كنائس حملية عديدة أخرى قد أدانوا
، بينما كنائس جورجيا وبلغاراي قد انسحبت من جملس الكنائس العاملي. هذا املسكونية

 يربهن أن موقفنا مربر ويعطي مثاراً. 
يف احلقيقة، املسكونية دزداد سوءاً. فالصلوات املشرتكة مع اهلراوقة يقيمها ابنتظام جواب: 

ى معه، واستقبله  ليزوره، وصل البطريرك برثوملاوس الذي زار البااب يف روما، وقّدم دعوى إ ى البااب
، أّكد جمدداً املؤمتر التاسع جمللس الكنائس ٦۰۰٢يف شباط  39كأسقف بكامل الصالحيات.
ثون من على نسخة من نظرية الفرو ؛ وهذه وّقع عليها مبعو  ،العاملي يف بوردو أليغري، الربازيل
دقريباً. هذه األفعال وأخرى عديدة ميكن وضعها على الئحة،  مجيع الكنائس "األرثوذكسية"

ذه هددل على كم هي عدمية القيمة أي بياانت دبدو أهنا أرثوذكسية يقوم هبا مسكونيون. 
ني من  مغادرة ظالبياانت يقومون هبا مبرائية لغاية وحيدة أال وهي منع ذوي التقومي اجلديد املتحفّ 

اوقة يسة التقومي القدمي. هذا الوجه املزدوج هو منوذجي ابلنسبة للهر املسكونيني واإلنضمام إ ى كن
لكنه وال يف أي حال يعين أن اهلرووقي أصب  أرثوذكسي أو أنه جيب قبوله   على مر العصور،

كذلك. يف إحدى املرات صرّح املتقدم يف اهلراوقة آريوس مبعتقد إميان مسيتقي الرأي ووافق 
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لم نيقاوي، لكن القديس أثناسيوس رفض قبوله يف الشركة ألنه كان يعقبول قانون اإلميان ال ىعل
أن آريوس كان يف فكره يعيد دفسري قانون اإلميان ليتوافق مع بدعته ادخاصة به. كذلك األمر، 

، قّدم إعرتاف (املونوثيليت) إبيفانيوس النبيل، الذي كان يتكلم إبسم فريق املشيئة الواحدة
 :مستقيم الرأي للقديس مكسيموس املعرتف

هنم أ"قل لنا، أيها العجوز الشرير الذي يسكنه شيطان، ملاذا دعترب اإلمرباوور ومواوين العاصمة  
ْن مسيحيون أكثر منك، وأرثوذكسيون أكثر منك،" كان يهتاج. "يف املسي  يسو  ربنا  هراوقة؟

نعرتف مبشيئة إهلية وبشرية ونفس عقالنية. إن القدرة التشغيلية هي أمر جوهري ابلنسبة للكائن 
 دشغيل رادة وقدرةإل، وكل وبيعة عقالنية متتلك قوة ، متامًا كما هي املشيئة ابلنسبة للعقيالواع

ْن نعرتف أن الرب لديه القوة أن يشاء وفقًا لالهوده وانسوده وال ننكر ان له دتطابق مع ذاهتا. 
  40"مشيئتتني وفعلني.

يموس املعرتف رفض القبول هبذا املعتقد األرثوذكسي املمتاز، ألنه  ولكن القديس مكس
كان يعلم أنه مرائي وأن أدبا  املشيئة الواحدة استمروا يف نشر بدعتهم واضطهاد كل من ال يتفق 

 معهم. 

  يف مكان آخر، أوويخا )خمرت  املونوفيزيتية املتطرفة( صرّح مبعتقد إميان مستقيم الرأي حني
مع ذلك، القديس بريوكلوس و"جممع إنيدميوسا" القسطنطيين لكن همة البدعة؛ و كان حياكم بت
ألهنم كانوا يدركون أن أوويخا ال يصّدق بياانده ادخاصة به، لكنه  ه حتت احلرم و أبكمله وضع

 كان جمّرد حياول يتحاشى أن دتم إدانته. 

يس نيكيتاس ة القدأمثلة التظاهر األكثرهم دهشة يف اتريخ الكنيسة أييت من سري إحدى  
 املعرتف، وهو رئيس دير عاش أثناء فرتة حرب األيقوانت يف القرن التاسع. نقرأ: 
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 ايف هناية املطاف، أدرك اهلراوقة امللحدون أن األابء ]رؤساء األديرة األرثوذكسيني الذي رفضو 
"فقط دناولوا مرة  ،القبول مبحاربة األيقوانت[ فّضلوا املوت على اإلردداد، فاقرتحوا عليهم ابحتيال

واحدة يف الكنيسة مع البطريرك ثيودودوس ]بطريرك القسطنطينية احملارب لأليقوانت[، وميكنك 
 العودة إ ى أديردكم. استمروا ابإلميان كما دريدون. لن ي طلب منكم شيء آخر." 

يلهم، د مت دضلوإذ خ دعوا من ِقبل اهلراوقة األشرار، وافق األابء األخرون. الحقًا أدركوا أهنم ق
ينا ولقوا من القيود والسجون، قاموا بزايرة أبواتبوا مبرارة وأصلحوا ورقهم. ولكن قبل ذلك، وإذ أ  

املوقر نيكيتاس ودرّجوا منه أن يدخل يف شركة مع ثيودودوس. أراد القديس نيكيتاس أن يبقى يف 
ني "ال ميكننا أن نرتكك هنا حزنزانة حيث كان يتكبد العذاب ألجل املسي ، لكن األابء أصّروا، 

األمر الوحيد املطلوب منا هو هو أن نتناول األسرار من ثيودودوس. معتقد إمياننا يبقى دون دغيري. 
سر   أمر صغري على أن ختالتمييز هو ضروري يف هكذا ظروف صعبة. من األفضل أن دساوم يف

 كل شيء."

حياة وموت. مل يكن خائفًا من املعاانة ادخيار الذي كان يواجه نيكيتاس اإلهلي شّكل مسألة 
والعذاابت، وفّضل املوت من أجل اإلميان األصيل على احلياة، لكن احرتامًا لسّنهم املتقدم، مسع 

عبوه دمن األابء املوقرين ألنه عرف جيدًا قناعاهتم األرثوذكسية وحياهتم البارة. يف هناية املطاف، ا
نة خصيصاً برفقة البطريرك املزيف إ ى كابيال مزيرة األخرين رؤساء األديفخضع هلم. ذهب نيكيتاس و 

ابأليقوانت، وهي أفضل وريقة دخداعهم. فثيودودوس فّكر يف نفسه اهنم حني يرون األيقوانت 
املقدسة، سوف يستنتج الرؤساء أنه اعتنق األرثوذكسية. احتفل القداس اإلهلي معهم وانوهلم 

كّلم املرائي د"أانثيما على كل من يرفض دكرمي أيقونة املسي ." األسرار، معلنا قبل ذلك وللجميع: 
هكذا ليس ألنه كان يكن الوقار أليقونة املخلص، بل ليضمن أن الرؤساء سوف يدخلون معه يف 

 الشركة. 
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ثيودودوش  عإلهلي حزن ألنه دخل يف الشركة مبعد ذلك، عاد الرؤساء إ ى أديرهتم، لكن نيكيتاس ا
ه لواملتظاهر )املّدعي(. فهو اعترب أن اْراف صغري عن الطريق املستقيم ابلنسبة  البطريرك الكاذب

عن الضالل الكامل. ويف هناية املطاف، عاد القديس إ ى القسطنطينية حيث أعلن ال خيتلف 
 لإلمرباوور:

 "أنوي من اآلن وصاعدًا أن أبقى اثبتًا على معتقد اإلميان الذي متسك به أابئي. وهللا شاهدي
أنين اندم على ما فعلت وأدوب عنه. من اآلن فصاعداً لن اكون يف شركة معك أي كان السبب. 

  41"ابألحرى، سوف أمتسك بتقاليد األابء القديسني كما استلمتهم منذ البدء.

نستعلم من هذه القصة عدة دروس. أواًل، أن املرء ال ميكنه أن يربّر الشركة مع اهلراوقة 
على أساس كم هو مفيد أو انفع لنا أو لألخرين. اثنياً، أن آابء الكنيسة اعتربوا أن الشركة مع 

أي، ر اهلراوقة أمر يساوي اعتناق اهلروقة حبد ذاهتا: حىت ولو كان لدينا معتقد إميان مستقيم ال
لو وضع حىت و لن ينفعنا ذلك إوالقًا إاّل إذا قطعنا الشركة مع أساقفة هراوقة. واثلثاً، انه 

اهلرووقي على نفسه كل مظاهر إستقامة الرأي، ال جيوز على املرء أن يتناول أو يدخل يف شركة 
 معه إ ى حني أن يتوب بصدق ودربّره الكنيسة من حىت أصغر شك ابهلروقة. 

 ألو ى من اجملمع املسكوين السابع، واجه األابء مشكلة التظاهر بشكل مباشر:يف اجللسة ا
قال اجملمع املقدس، "إذا األساقفة اآلن الذين هم حتت اإلستجواب يعطوا املوافقة لنا من كل 
قلوهبم، شكراً هلل وهلم؛ لكنهم إذا جلأوا إ ى التظاهر، فليدينهم هللا كما فعل مع آريوس ونسطوريوس 

ن مثلهم." األساقفة الذين حتت اإلستجواب قد وضعوا أنفسهم حتت لعنة، قائلني: "لن وآخرو 
اإلبن ، فلنتحّمل أانثيما اآلب و عةامدفعل الكنيسة اجلرتف كما ال نعْن نلجأ ألي دظاهر. إذا 

 والروح القدس." 
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رائي أو مال ميكن للهرووقي أن يقبل به األرثوذكسيني فقط ألنه يقوم إبعرتاف إميان 
ي سمع وكأنه أرثوذكسي غامض. فكما دشهد أعمال اجملمع املسكوين السابع، جيب على 

ندها يتم ع ن بدعته ويربهن أنه اتب بصدق. فقطاهلرووقي أن يضع األانثيما على كل شكل م
قبوله جمددًا يف الكنيسة. وهذا األمر ينطبق أكثر بكثري على قادة البدعة، مثل برثوملاوس 

ختريب و الذين سبق هلم ودورووا بنشاط يف الرتويج للهروقة  3يين وكريللس املوسكويفالقسطنط
ت مكتوبة األساقفة املسكونيون بني احلني واآلخر يصدرون بيااناألرثوذكسية ويلة حياهتم دقريباً. 

 ابدقة دقع على األذان وكأهنا أرثوذكسية ليس ألهنم يعتنقون احلقيقة، بل ألهنم يريدون أن مينعو 
وأن هذا األمر هو صحي   42املتحّفظني من اإلنضمام لكنيسة التقومي القدمي.اجلديد ذوي التقومي 

، فعطنمضون أدباعهم املتحفظني على كل نه بشكل عام، هؤالء األساقفة يعار ددعمه احلقيقة أ
يف   ةشائععلى اهلروقة ال باخصون بصوت قبتهم حني يعارضلدرجة دوبيخهم أو معا

  43كنائسهم.

 اجلزء الرابع: كنيسة التقومي القدمي، أو املسيحيني األرثوذكسيني األصيلني

، أكثر من مليون من املؤمنني رفضوا ۱٩٢٤عندما مت دبيّن التقومي الغريغوري يف اليوانن عام 
القبول به، خمتارين بدل ذلك قطع الشركة مع الرائسة املنشقة. ابلرغم من أن عدد ال يستهان به 

فة كانوا يتعاوفون مع ذوي التقومي القدمي )ألن دغيري التقومي مل حيصل نتيجة ضغط من األساق
رير الكنيسة(، مل حتشعيب بل بسبب ضغط من احلكومة اليواننية اليت كانت دسعى إ ى عصرنة و 

أن ثالثة أساقفة رمسيًا رفضوا التقومي اجلديد ودولوا قيادة  ۱٩٣٥يكن األمر إاّل إ ى حني العام 

                                                           

 3 و كل من بطاركة الكنائس املا دسمى "الرمسية" أو "القانونية" الذين يشاركون يف احلورات والنشاوالت املسكونية – املعّرب. 
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األرثوذكس األصيلني. واستجاب ذوي التقومي اجلديد خبلع األساقفة الثالثة وشن إضطهاد شرس 
 ة وقلبوا كؤؤس وداسوا على اإلفخارستيايسمبساعدة الشروة، دامهوا ِخدم كن ضد األرثوذكس.

ورموها يف الغبار وسجنوا كهنة ورهبان وحلقوهم بعنف، واستوحشوا على املؤمنني )العديد منهم 
 ل( وحرموهم أبسط احلقوق املدنية كحق الزواج وحضور اجلامعة.ق ت

انفصلت عن اجملمع الرئيسي لألرثوذكس  متكلمةألسف عدة جمموعات صغرية لكن ل
خرافة شهرية يف صفوف ذوي التقومي اجلديد دّدعي أن ذوي التقومي  األصيلني، األمر الذي أنشأ

ولكن  ية عديدة متنازعة مع بعضها البعض.لون إ ى نطاقات قضائصفنالقدمي اليواننيني هم م
ثوذكس األصيلني يف اليوانن من األر  4(٪۰٧لة ألن األغلبية الكربى )حوايل هذه الفكرة هي مضلّ 

  44يف اجملمع األصلي.ال يزالون 

لقد بقي األرثوذكس األصيلني أمناء ليس فقط على دقومي الكنيسة، بل أيضاً على الفكر 
ذوي التقومي القدمي يزرعون التقوى اليت دائماً ما كانت من صفات الكنيسة، والروحانية األابئية. 

ولكن ابإلمجال ختلى عنها املسكونيون: حفظ األصوام، قراءة األابء، دلو الصلوات اليومية، إقامة 
السهرانيات الكاملة، وممارسة التقليد اهلدوئي املبين هلى الصلوات الداخلية ومراقبة األفكار. 

قوية جداً؛ وهذا األمر هو وبيعي ألن األديرة دائماً ما كانت معاقل األرثوذكسية، وهي  الرهبنة
مت البدعة كّلما ظهرت يف املاضي. فعاًل، هذه هي احلالة عادًة أن اجلزء ذات أقصى أول من قاو 

رفض يذات أقصى درجات التقوى واجلزء درجات عدم التقوى داخل الكنيسة يقّدم بدعة، 
ة هذه النزعة دربهن على أصالتها يف الوضع احلايل، إذ أن األساقفة الذين دبّنوا املسكونيو اإلبتكار. 

                                                           

 4 مع الوحدة اليت حصلت يف أذار ٢۰۱٤ بني اجلز ئني الرئيسيني من جممع الفلورينيني، أصبحت هذا النسبة دتجاوز ال ٧۰ املئة  
املعرب. -   
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لتغيريات  علمانيني وعصرانيني وغربيني، بينما املؤمنون الذين رفضوا اوغرّيوا التقومي الكنسي كانوا 
ايمنا هذه: أهكذا هي احلال حىت يف كانوا الرهبان وأولئك الذين متّسكوا ابلذهنية األرثوذكسية. 

هناك فرق ليس فقط يف املعتقد، بل أيضًا يف التقوى والذهنية يفصل ذوي التقومي اجلديد عن 
 ذوي التقومي القدمي. 

(. احلقيقة أن ذوي التقومي القدمي هم منقسمون إىل عدة جمموعات ۱۱التوكيد احلادي عشر )
، ٣۱يربهن أهنم شقاقيون ولديهم عقلية شقاقية. حتديداً، هم يسيئون تفسري قانون الرسل 

الذي يتيح اإلنفصال عن أسقف بداعي "التقوى والعدالة." بتفسريهم هلذه العبارة أبوسع 
 صل عملياً ألي سبب. نطاق ممكن، هم يسمحون لإلنشقاق أبن حي

ة أن اإلنقسامات دوجد حبد ذاهتا ال دعين أي شيء غري ضعف الطبيعة البشرية جواب. إن الواقع
الساقطة. وجود عدة دايانت يف العامل ال يعين أن اإلميان ابهلل هو شيء كاذب وأن اإلحلاد هو 

دة  هم كذبة. وجود عاألمر احلقيقي. يف احلقيقة، هناك داينة واحدة هي حقيقية واآلخرون 
عين أن املسيحية هي كذبة، ألن كنيسة مسيحية واحدة هي يكنائس دسمي نفسها مسيحية ال 

حقيقة واألخرون هم كذبة. بذات املنطق، دعدد جمامع التقومي القدمي ال يعين أن التقومي القدمي 
رون فصلوا خع واحد هو اترخيي وأصيل بينما اآلأبكمله هي شقاقية؛ بل ابألحرى، هناك جمم

  أنفسهم عنه. 

عالوة على ذلك، إن ذوي التقومي اجلديد واملسكونيني هم ابلكاد أحرار من اإلنقسامات 
ة؛ كنيسة إ ى ثالثة جمموعات رئيسية وعدة جمموعات صغري  تتالداخلية. فالكنيسة األوكرانية دفتّ 

كنائس بلغاراي   ؛مقدونية قد أعلنت نفسها مستقلة وابلتايل البطريركيات األخرى دتجّنبها
ومونتينيغرو كل منها وّلدت "كنائس مضادة"؛ بطريركية أورشليم لديها بطريركني ال يعرتفان 
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سويل من التائهة، دّدعي التسلسل الر ببعضهما البعض؛ ودوجد هناك جمموعة مذهلة من الفئات 
يني بقسوة عدائ واحدة أو أخرى من الكنائس الرمسية. إضافة، البطريركيات الرمسية غالبًا ما هم

 جتاه بعضهم البعض، وبطريركية القسطنطينية حتديداً لديها النزعة حبفر ودعم كنائس مستقلة غري
 قانونية داخل النطاق اجلغرايف التارخيي للبطريركيات األخرى، وخاصة بطريركية موسكو.  

قد يتم دفسريه بطريقة ما دسم  حبصول إنشقاق عملياً  ٣۱صحي  أن القانون الرسويل 
ألي سبب. ولكن، على أقل دقدير، هذا القانون يتي  ابإلنفصال على أساس البدعة )إذا مل 
يكن األمر كذلك، دكون عبارة "ألسباب التقوى والعدالة" ليس هلا معىن إوالقاً(؛ وذوي التقومي 

غرية قد وإذا كان هناك جمموعة ص. ألسباب البدعةيد ذوي التقومي اجلدمنفصلني عن هم القدمي 
غادرت كنيسة التقومي القدمي التارخيية مستخدمة هذا القانون كتربير هلا، فهذا األمر وال أبي حالة 
يسيء إ ى ذوي التقومي القدمي كمجموعة كاملة، لكن فقط ألولئك األشخاص الذين يسيئون 

 دطبيق هذا القانون. 

(. اجلسم الرئيسي لذوي التقومي القدمي قد ُترك دون أساقفة عام ۱٢شر )التوكيد الثاين ع
 . هذا يظهر أن هللا قد ختّلى عنهم. ۱٩٥٥

أدى بنا األمر إ ى هذا املأزق نتيجة اإلضطهاد العنيف والدموي من ِقبل ذوي  جواب: لقد
التقومي اجلديد الذي استخدموا القوة جلرب األساقفة الضعفاء من كنيستنا على اإلنضمام إ ى  
كنيسة التقومي اجلديد املنشقة. يف هناية املطاف، بقي خريسوستوموس أسقف فلورينا أسقفنا 

إن كنيستنا ليست هي الكنيسة احمللية بقينا دون أساقفة.  ۱٩٥٥ات عام الوحيد، وعندما م
األو ى اليت عانت هكذا مصيبة. هناك عدة حاالت يف التاريخ حيث الكنيسة حرفيًا قد 
اضط هدت إ ى درجة ادخروج عن الوجود: على سبيل املثال دلك اليت كانت ذات مرة مزدهرة يف 
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 لذي شّنوا اضطهاداً قاسياً لدرجة أن اليوم ليس هناك من مسيحيمشال أفريقيا احتّلها املسلمون ا
بدل أن دس ُ لسمعة ذوي التقومي أرثوذكسي واحد ابقي حيث ذات مرة كان هناك ماليني. 

القدمي، هذه احلالة املؤسفة ابألحرى دسيء لسمعة ذوي التقومي اجلديد الذي جلأوا إ ى العنف 
كانوا نيني  أن ذوي التقومي القدمي اليوان أيضًا أن احلقيقة.  جيب أن نذكر لكي يفرضوا ابتكارهم

ثناء القرن أدون أساقفة ملدة مخسة سنوات ال دعين أهنم دوقفوا عن كوهنم كنيسة حملية شرعية. 
، أي Uniates حيديني )يونيادينيساقفة يف روسيا الصغرى أصبحوا دو السادس عشر، مجيع األ

  املعّرب( وبقي املؤمنون دون أساقفة، لكن األرثوذكسية مل دتوقف عن الوجود. –روم كاثوليك 
كذلك األمر، يف سرية القديس مكسيموس املعرتف، نقرأ أن املونوثيليت )هراوقة املشيئة 

 الواحدة( سألوا القديس:
م؟ مجيع ي"إ ى أي كنيسة دنتمي: إ ى دلك اليت يف بيزنطية، روما، أنطاكيا، اإلسكندرية، أو أورشل

هذه الكنائس والوالايت التابعة هلا هم على دوافق. فإذا أنت دنتمي إ ى الكنيسة اجلامعة، عليك 
أن ددخل يف شركة معنا حااًل، لكي ال دصيغ لنفسك وريق جديد وغريب ودقع يف كارثة غري 

افظ على حتمتوقعة." أجاب رجل هللا حبكمة: "املسي  الرب يعرتف أبهنا جامعة دلك الكنيسة اليت 
معتقد اإلميان األصيل واملؤدي إ ى ادخالص. لكن قولوا يل: على أي أساس مجيع هذه الكنائس،  

  45فأان ال أرغب ابإلنفصال عنها."كما دقولون، قد دخلت يف شركة؟ إذا على أساس احلقيقة، 

عندما قيل للقديس أن األمر مل يكن على أساس احلقيقة، لكن على إدفاقية يف البدعة  
كانت البطريركيات متحدة هبا، رفض أن يدخل يف شركة معهم، حىت ولو كان ذلك يعين أنه 

ميكن "أي أسقف إوالقاً. يف مناسبة أخرى، حني سئل سؤاالً شبيهاً، أجاب:  يبقى حتت والس
أن يدخل يف شركة مع البطريرك، لكنين لن أقوم بذلك. يقول لنا الرسول بولس أن  للعامل أبمجعه

، بتبّنون دعاليم أيقدس يضع األانثيما حىت على املالئكة الذين يبشرون إبجنيل جديد، الروح ال



45 
 

إن كنيسة التقومي القدمي، إذ متتثل بروح القديس مكسيموس اإلعرتافية، وجدت  46جديدة."
ها بوجه احملن، لكن هللا ابرك كنيستنا على صمودنفسها لفرتة قصرية يف موقف شبيهًا مبوقفه. 

أهنا  اً رمسي تنالنا أساقفة واعرتفت بكنيسنتيجة أن الكنيسة الروسية يف املهجر شرونت إذ كانت ال
 قانونية. 

(. اجلسم األساسي من ذوي التقومي القدمي استعاد أسقفيته عام ۱٣التوكيد الثالث عشر )
من الكنيسة الروسية يف املهجر، اليت يف ذلك الوقت كانت يف شركة كاملة مع   ۱٩٦۰

كنائس التقومي اجلديد. هلذا السبب ذوي التقومي القدمي يناقضون أنفسهم، قائلني اترًة أن  
يف ي هكنيسة التقومي اجلديد هي هرطوقية بينما اترة أخرى هم يقبلون الرسامة من كنيسة 

 ربير الوسيلة. لت ستخدام الغاية. إن ذوي التقومي القدمي هم مذنبون ابشركة مع ذات اهلراطقة
جواب: حني دقع كنيسة يف بدعة أو انشقاق، هذا ال يعين أودوماديكيًا أن مجيع الكنائس اليت 

نيسة. سوف يقطعون فورًا من الكأهنم دؤمن بصواب واللوايت هم بشركة مع الكنيسة املخطئة 
دبقى أثناءها الكنيسة املؤمنة بصواب ( ٣ت مناقشتها حتت التوكيد هناك فرتة من الزمن )مت

وبداعي الضرورة يف شركة مع الكنيسة املهروقة أو املنشقة، متامًا كما ان هناك فرتة من الزمن 
لى املرء بدعة داخل كنيستهم واليت جيب ع من وجوديقوم أثناءها مؤمنو الكنيسة احمللية ابلتأكد 

واملشاكل  ،لعالقات ادخارجيةوعدم اإلكرتاث ل ،اإلنفصال عنها. وإذا كانت اإلدصاالت البطيئة
وصعوبة إدانة األحداث خارج نطاق عمل الشخص متنع اخلية اليت دشغل اهتمام األساقفة، الد

أكثر ل و باحلالة هي هكذا ملهروق، فة فورًا مع األسقف اأعضاء كنيسة حملية من قطع الشرك
بكثري عندما خيتص األمر أبساقفة كنيسة مستقلة أخرى. كل كنيسة حملية دتطلب فرتة ما من 
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روقة ت كنيسة حملية أخرى قد وقعت فعاًل يف اهلللتأكد إذا كانالزمن، ختتلف وفقًا للظروف، 
 . اإلنشقاق، أو إذا هي جمرد مذنبة بتجاوز ما أو سوء دفاهم وأ

إن الكنيسة الروسية يف املهجر يف سنواهتا األو ى ابلكاد كانت يف موقف يتي  هلا أن دقوم 
اء بتحليل للتداعيات الالهودية لبدعة املسكونية والتقومي اجلديد، مبا أهنا كانت ببساوة حتاول البق

ط بعد قعلى قيد احلياة ودعيد بناء هيكلية حلياة كنسية وبيعية بعد اهلروب من الشيوعيني. ف
عندما استقر وضعها الداخلي كفاية استطاعت الكنيسة يف املهجر أن دقّيم مسألة عقود عدة 

املسكونية والتقومي اجلديد. وعندما قامت بذلك، استنتجت إن املسكونية هي هرووقية. هلذا 
السبب هي قطعت العالقات مع الكنائس املسكونية والتقومي اجلديد، ودخلت يف شركة كاملة 

    47يما ضد املسكونية.كنيستنا، وأصدرت بعد ذلك األانثع  م

 اجلزء اخلامس: خامتة

مجيع هجمات التقومي اجلديد اليت دستخدم حجج  وبصورة موسعة ،إن مقال األب ابسيل
شبيهة لتلك املوجودة يف هذا املقال، يفشل يف دقدمي الدعم األابئي الضروري ليربهن أنه جيب 

مي شركة مع اهلراوقة الغري مدانني. وهو ابلتايل يفشل يف إدانة ذوي التقو على املرء أن يبقى يف 
دراسة ممعنة لألدلة د ظهر أن موقف األرثوذكس التقليديني  القدمي أبهنم خالفوا الشهادة األابئية.

هو مربّر ابلكامل. إن اهلروقة يتم دعليمها على مستوايت متعددة داخل األرثوذكسية الدنيوية 
ة واإلمجا  األابئي هو أن على املرء جيب أن ينفصل من الشرك –على املستوى األسقفي أمّهها  –

 مع هؤالء الذين يبشرون نقيض التقاليد اليت دسلمناها من األابء. 
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ليس فقط أراء ذوي التقومي املتحّفظني مثل األب ابسيل هي خمطئة، بل أيضًا أسلوهبم 
 غري مناسب، ومن مث يبحثون التاريخ الكنسي يف اجلدال. هم يرفضون ح كم الكنيسة أبنه
 ضلةميكن دوظيفها ليدافعوا عمليًا عن أي نظرية مفوكتاابت األابء ليجدوا حاالت إستثنائية 

. وبعد ذلك يقومون بصياغة هذه اإلستثناءات إ ى قاعدة جديدة ويشّهرون أبولئك الذين هلم
يتمّسكون مبا عّلمته الكنيسة دائماً. ولكن ما هي القاعدة املعمول هبا يف الكنيسة؟ ليس شيء 

صوت اجلامعي لألابء املتوافقون مع بعضهم ، أي الConsensus Patrumإاّل اإلمجا  األابئي 
ي ويف دقليد النهائي يف اإلمجا  األابئالزمين البعض. ومبا أن حقائق األرثوذكسية جتد دعبريها 

الكنيسة العريق، جيب أن يكون األمر واضحًا أن صياغة أفكار جديدة مبنية على استثناءات 
يعين اعدة  من القوعلى اْرافات بدالً غلبية، أراء األقلية بدل أراء األعلى عوضًا عن القاعدة، 

رفض لكل فكر أابء الكنيسة. مبعىن آخر، هذه عقلية غري أرثوذكسية، وهي دلك اليت مت دوظيفها 
 اهلرووقية.  هي حبد ذاهتا نو  من املنهجيةمراراً لتربير البدعة، و 

اط مع إبفر  شك أنه من السهل أن نكون راضني على أنفسنا، ومراتحني ليس هناك أي
من  بعناهليكلية املعمول هبا يف الكنيسة ونستنتج أن احلركات اهلرووقية الواسعة النطاق اليت د

فبعد كل شيء، لقد سبق ومّر عدة قرون منذ أن اعتنقت  –الكنيسة هي أمر من املاضي داخل 
مان. ولكن األجمموعة كبرية من األساقفة بدعة جديدة، وميكن ملرور الزمن أن خيلق شعورا ما من 

 املاضي نيسة، كما يفعلى الك ابلسيطرةهتدد يوم ليس هناك أي سبب مينع من نشوء بدعة ال
كن ألبواب اجلحيم ال مين واملونوثيليت واهلراوقة اآلخرين. اآلريوسيو يطغى عليها أن  الكنيسة كاد

عل قد كيد ميكن أن يردّدوا عنها، وابلفسة، ولكن أجزاء كبرية منها بكل أتأن دقوى على الكني
فعلوا ذلك. إن املمانعة يف قبول هذه احلقيقة، أضف إليها رمبا املضايقات احلتمية اليت دنشأ من 
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عدم كوهنم جزءاً من مؤسسة يعرتف هبا العامل الساقط هو أمر ميكن أن يؤدي أبشخاص صادقون 
تاريخ . ولكن القراءة الصادقة واملواظبة لدرفضه الكنيسة ابجلوهروي نوااي حسنة إ ى موقف وذ

قية( وأسلوب حياة دالكنيسة وأعمال األابء )ضمن مضمون الوفاء للكنيسة للتقليد املقدس 
سوف يوّض  التعليم األرثوذكسي يف ما خيتص بكل نزا  الهويت. إن الشخص الذي ميتلك عزم  

ف حتمياً يتضمن دضحيات سو كامل أبن يعمل وفقًا ملا ميليه عليه ضمريه وحىت حني ذلك 
يعتنق املوقف الذي يتمسك به األرثوذكس التقليديني: سوف يقطع الشركة مع دلك الكنائس 

 ويل. اليت دعّلم البدعة، وسيضع نفسه حتت أساقفة يعرتفون ابألرثوذكسية يف ضبطها األصيل والرس

 مالحظات

النص األصلي ابإلنكليزية املوجود على الرابط التايل: عن  إ ى العربية مايكل شقرانقلها  *   
http://www.hotca.org/orthodoxy/orthodox-awareness/236-why-the-true-orthodox-are-truly-orthodox 

 1 أمثال ٩-٩:٨
  2 هذا األمر هو مذكور يف التعليقات األساسية هلذا القانون يف كتاب القوانني الكنسية. 
 The Rudder, First-Second Council, Canon 15, p. 471 3  

  4 ديطس ۱۰-۱۱:٣ 
  5 مّتت إضافة التأكيدات؛ وكذلك يف كل مكان 
  6 كرباينوس القرواجي، الرسالة ٧٣، ۱٧٣.٣.۱۰

  7 كرباينوس القرواجي ٧٤، ٤۱-٢.٣.٣٧
  8 املرجع السابق ۱۰۱-۱۰٥.٥.٣
  9 املرجع السابق ٩٣-٦٩.٢.٨٩

 St. Maximus the Confessor, Disputation with Pyrrus, 220. 10  
  11 وبريّوس شخصياً يف اجملمعني األخريين 

  12 القديس دميرتيوس روستوف، اجملموعة الكربى لسري القديسني ]ابإلنكليزية[، اجمللد ادخامس، ص. ٣٨۰.

                                                           

http://www.hotca.org/orthodoxy/orthodox-awareness/236-why-the-true-orthodox-are-truly-orthodox
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 Καλλινίκου Μοναχού, Βίος Ἁγίου Ὑπατίου τοῦ ἐν Ρουφινιαναῖς, ed. G.J.M. Bartelink, Vie 
13

 

d'Hypatios (Sources Chrétiennes 177. Paris: Éditions du Cerf, 1971): 32.12-14.     
Στεφάνου Διακόνου, Βίος Ἁγίου Στεφάνου τοῦ Νέου, ed. M.-F. Auzépy, La Vie d' Étienne 14 

le Jeune  par Étienne le Diacre (Birmingham Byzantine and Ottoman monographs 3.    
Aldershot/Brookfield: Variorum, 1997): 44.9-23     

Mansi, 12, 1011c. 15  
 1022c ،16 املرجع السابق  
 1050d ،17 املرجع السابق  
 1050e ،18 املرجع السابق  

 Conciliorum Oecumenicorum Generaliumque Decreta, 310.38-41.19  
ANF vol. 5, p.400 20  

  21 نقطة دوضي  جيب أن د ذكر هنا: إذا أسقف معزول يبّشر ابلبدعة، ميكن للمرء ان يفسر القانون ۱٥ من اجملمع األول –الثاين 
 وكأنه يسم  بوقف الشركة مع ذلك األسقف؛ لكن ليس ابلضرورة مع كل زمالئه األساقفة إ ى حني أن خيضع ذلك األسقف 

حملاكمة قانونية نتيجة بدعته. يبدو األب ابسيل وكأنه يعين أن ذوي التقومي القدمي قد اردكبوا خطأ وقف الشركة مع جمامع بكاملها 
جملّرد أن أفراد قلة كانوا يف ادخطأ. ولكن هذا ليس صحيحاً، ألن مؤسسة البطريركيات أبكملها قد اعتنقت البدعة )كما ستربهن 

للمحاكمة  العملية املعيارية ا فيما بينهم.هنهذه الدراسة(. وال أي جممع من املسكونيني أدان أسقف عضو للتبشري ابلبدعة اليت يتبّنو 
وبرهان على أن هذه هي احلال ظهر عندما أوغسطينوس  احلة فقط إذا اجملمع حبد ذاده كان أرثوذكسياً.القانونية دكون ص

مرتوبوليت فلورينا، وهو من ذوي التقومي اجلديد املتحفظني، دقّدم بتهمة رمسية ابهلروقة ضد ستيليانوس مرتوبوليت أوسرتاليا على 
ملسكونية حىت رفضت أن جتلب القضية أمام احملكمة ابلرغم من أن إهتامات متكررة قد املسكونية املتطرفة هلذا األخري. البطريركية ا

حصلت على فرتة سنوات عديدة. وهذا األمر قد حصل ألن ابلطبع البطريركية وافقت على مسكونية املرتوبوليت ستيليانوس. 
مله. عندما جممع بكامله يعتنق اهلروقة، على املرء أن يقطع الشركة مع اجملمع بكا  

 22 ميكن للمرء أن يعرتض حبجة أن يف احلقيقة عدة أفراد داخل الكنيسة عّلموا اهلروقة ولكن ابلرغم من ذلك مل دوقف الشركة معهم؛  
على سبيل املثال، أورجيينوس أو ثيودور موبسيوسته. لكن األمر اجلوهري هنا هو ان هكذا أفراد دكلموا متاماً كأفراد، وليس  

كمجامع، وأن الكنيسة يف جمملها مل دصاب بعدوى أخطائهم. مع ذلك، أورجيينوس )الذي كان فقط كاهن( متت إدانته يينما كان 
ِقبل أسقفه دميرتيوس وجمدداً يف اجملمع املسكوين ادخامس. أما أخطاء ثيودور موبسيويسته فهي مل  ال يزال على قيد احلياة وذلك من

دلقى إنتباهاً عند عامة الشعب إ ى بعد وفاده. وعندما متت دراسة أرائه عن كثب، متت إدانته أيضاً يف اجملمع املسكوين ادخامس. 
ددالن على اإلعرتاف العلين لإلميان بقدر ما متتحنه الكنيسة. األراء ادخاصة  إن وحدة املعتقد األرثوذكسي والعضوية يف الكنيسة

 للفرد، مهما كانت على خطأ، ال دفصله عن الكنيسة )ابلرغم من أنه سوف يؤدي جواابً عنها أمام هللا(. 
 ANF vol. 14, p.127 23  

p. 185  ،24 املرجع السابق  
 p. 405  ،25 املرجع السابق  
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  ANF vol. 5, p.123 26  
 ANF vol. 6, pp.148-9 27  

St. Dionysios the Aereopagite, The Divine Names X; St. Basil the Great, On the Holy Spirit 28 راجع  
XXVII. 66 PG 32 19A-B; and St. Maximus the Confessor, The Fifth Century of Various Texts,  

The Philokalia, vol.2, p.272 
  29 جدل آخر حصل نتيجة دبيّن التقومي اجلديد كان حمو ثالثة عشر يوماً من السنة الليتورجية عام ۱٩٢٤. 

 A Quest for Reform of the Orthodox Church, Patrick Viscuso, 30 لواثئق واسعة النطاق، أنظر  
Inter-Orthodox Press, 2006. 

 31 ينقسم التقومي الكنسي إ ى جزئني: املينولوجيون )أو امليناون( وهو التقومي لألايم املتتالية يف السنة؛ والباسكاليون )النظام  الفصحي(
تثناء كنيسة سيد ولكن ليس الباسكاليون اجلديد )اباملينولوجيون اجلد لفصحية. دبىّن ذوي التقومي اجلديدالذي حيدد اتريخ الدورة ا 

املعّرب(.  –أيضاً  فنلندا اليت اعتنقت الباسكاليون اجلديد  
 هذا التوكيد هو ليس لألب ابسيليوس لكنه و ضع هنا ألنه غالباً ما يتم التداول به. 

32  
  33 الربشان هو ادخبز الغري خمّمر الذي يستعمله الالدني لإلفخارستية. أ دين استعماله مبثابة هتويد من ِقبل الكنيسة األرثوذكسية، اليت 

 دستعمل ادخبز احملتوي على ادخمرية. 
  34 ددل واثئق من عقد ال ۱٩٢۰ أن السبب يف دبيّن نسخة عن التقومي الغريغوري خمتلفة قليالً مل يكن لتخّطي أانثيما عام ۱٥٨٣

)اليت مت جتاهلها( بل لتحقيق دقة علمية أكثر. فقط منذ زمن قريب اّدعى البعض أن الفرق البسيط بني التقوميني يعفي ذوي التقومي 
اجلديد من األانثيما اليت وضعها عليه األابء. ولكن حىت إذا أراد اإلصالحيني جتاوز األانثيما )ويف نفس الوقت يستمرون يف حتقيق 

ية( بتبيّن دقومي خمتلف قليالً عن ذاك اليت متت إدانته بوضوح، جيب على املرء ان يرى هذه ادخطوة على حقيقتها: األهداف املسكون
  ة هدفها خدا  من هم ضعيفي التفكري. فهي حيلة خبيث

  35 أنظر "بيان ابر The Barr Statement" على هذا الرابط: 
https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/interreligious-dialogue-
and-cooperation/christian-identity-in-pluralistic-societies/baar-statement-theological-
perspectives-on-plurality 

  36 رسالة يهوذا ٣:۱
  37 اإلعالن األرثوذكسي – الكاثوليكي املشرتك لقداسة البااب بولس السادس والبطريرك املسكوين أثيناغوراس األول؛ موجود على

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/speeches/1965/documents/hf_p-
vi_spe_19651207_common-declaration_en.html 

  38 القديس دميرتيوس روستوف، اجملموعة الكربى لسري القديسني ]ابإلنكليزية[، اجمللد ادخامس، ص. ٣٧۰ - ٣٧۱.
 39 هذه البياانت دنطبق ابلتساوي على رئيس أساقفة أثينا خريستودولوس، الذي كان ال يزال على قيد احلياة عندما كتب األب ابسيل

  هذه األوروحة، لكنه مات منذ ذلك احلني. 
  40 القديس دميرتيوس روستوف، اجملموعة الكربى لسري القديسني ]ابإلنكليزية[، اجمللد ادخامس، ص. ٣٧٤.

  41 القديس دميرتيوس روستوف، اجملموعة الكربى لسري القديسني ]ابإلنكليزية[، اجمللد الثامن. 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19651207_common-declaration_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19651207_common-declaration_en.html
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  42 إحدى التكتيكات الشائعة للمسكونيني يف العقود العديدة املاضية كانت دتضمن اإلدالء ببياانت أو إعالانت هرووقية كانت د قّدم
ذا الكالم هب ملزمة" حني يسأهلم عنها ذوي التقومي اجلديد املتحفظني.-مبثابة "غريللغري أرثوذكس وكأهنا رمسية، لكن يدافعون عنها 

املزدوج، كانت األجندة املسكونية عند الغري أرثوذكسيني دتطور بشكل مرضي؛ وأغلبية املؤمنني الذين يقبلون هبا يف الكنائس 
نيسة؛ ولكن بنفس الوقت كان املتحفظني ي عطوا رشوة لتخفف كانوا يعتقدون أن ادخط املسكوين هو املعياري ابلنسبة للكاملسكونية  

من وخزات ضمريهم، ودسرتضيهم ليعتقدوا أنه مل حيصل أي خيانة "رمسية" لإلميان. جيب أن يكون واضحاً أن هذا النو  من 
 التصرّفات هو متاماً ما أدانه األابء واجملمع املسكوين السابع. 

  43 حىت عندما يكون املعارض أسقف. يف العام ٢۰۰٩، أوقف دميوميد أسقف أاندير وشوكوت عن العمل ألنه أصر أن احلركة 
وأن بطريركية موسكو جيب أن دنسحب من جملس الكنائس العاملي.  املسكونية هي هرووقية  

 44  الكنيسة األرثوذكسية األصيلة برائسة خريسوستوموس الثاين رئيس أساقفة أثينا. ]منذ ٢۰۱۰ يرتأسها كالينيكوس رئيس أساقفة
املعّرب[. –أثينا وسائر اليوانن   

  45 القديس دميرتيوس روستوف، اجملموعة الكربى لسري القديسني ]ابإلنكليزية[، اجمللد ادخامس، ص. ٣٦٦.
  46 املرجع السابق، ص. ٣٨۰.

  47 ميكننا أن نرى مثااًل عن هذا املسار يف شخص القديس يوحنا ماكسيموفيتش. عندما حصل دغيري التقومي عام ۱٩٢٤،  كانت  
 حني الحظ ردة فعله األو ى إدانة التقومي اجلديد لكن دون املوافقة على فصل الشركة حول هذه املسألة. ولكن حبلول الستينات،

مباشرة نوااي ذوي التقومي اجلديد واألرثوذكسية الصلبة لدى ذوي التقومي القدمي، دعم رسامة أساقفة لكنيستنا وأتسيس شركة معنا. 
ولكن بكل وضوح، مالحظادنا هنا وال أبي شكل دربّر املسار احلايل للكنيسة الروسية يف املهجر، اليت دخلت اآلن يف شركة مع 

هلراوقة بعد عقود من اإلنفصال عنهم. املسكونيني ا  
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