”إنشقاق“ أم

”إنعزال“؟ *

مسألة التقومي
وبدعة املسكونية
كرباينوس

مرتوبوليت أوروبوس وفيلي
”ألن إسم ’الكنيسة‘ ال يعين
اإلنشقاق ،بل الوحدة و التوافق“
القديس يوحنا الذهيب الفم
موسوعة األابء اليواننيني ٦١:١٣

إىل األبناء األتقياء احمليب املسيح
يف الكنيسة األرثوذكسية املقدسة والذين ينتمون
إىل اجملمع (ذي التقومي القدمي) املقدس يف املقاومة
أبنائي األحباء يف الرب:
ا ِ ِ
ريُك مم ادائِ ًما“
أَ”.ل أ مُْه ُل تاذمك ا

1

بنعمة ربّنا أوجه إليكم هذه الرسالة لكي أذَ ّكَِّرُكم ،وبكل بساطة ،ببضعة حقائق أساسية ختتص
هبويتنا اإلكليزيولوجية ،أي موقع هؤالء منا يف جسد الكنيسة املقدسة الذين يتبعون التقومي التقليدي
آلابء الكنيسة.

 ٢ 1القديس بطرس ١٣-١٢:١

إنين أقوم هبذا الفعل ألنه حدث مؤخراً ضجيجاً يف وسائل اإلعالم (اليواننية) ومتَّت هناك حماولة
نش ّقني الذين يُفرتض عليهم العودة إىل ابتكار التقومي اجلديد ،بل وأيضاً اخلضوع إلدارة
إلظهاران مبثابة ُم َ
كنيسة اليوانن املسكونية وذات التقومي اجلديد وإذا أردان–وهم يسمحون لنا هبذا–حنتفظ ابلتقومي
القدمي.
أايمنا صعبة واحلرية كبرية ،وحنن رعاة الكنيسة واجبنا تذكريكم من احلني إىل اآلخر بكل ما
وضعناه خطّياً وشفهياً ،وذلك ألن التذكري املستمر ابحلقيقة جي ّدد وحيافظ على السهر واليقظة ويف
ٍ
ات مصنَّعةً“ 2أصحاهبا ِّ
املبتكرين واهلراطقة.
الوقت ذاته حيمي املرء من ” ُخَرافَ ُ َ َ

بفعلنا هذا ،حنن خنضع للقديس بطرس الرسول بقوله”:لِّ َذلِّك َال أ مِّ
ُْهل تِّ مذكِّريُكم دائِّما ِّهب ِّذهِّ
َ
َ
ُ َم ً َ
ور وإِّ من ُكمن تُم عاِّملِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
مس َك ِّن
ني ِّيف احلَِّّق احلَاض ِّرَ .وأ ََرى م َن احلَِّّق أِّّ
ني هبَا َوَراسخ َ
م َ َ
َّن َما ُد مم ُ
األ ُُم َ
ت ِّيف َه َذا الَ م
ِّ
ض ُك مم ِّابلتَّ مذكِّ ِّري.“3
أ مُْن ُ
َحضَّكم على دراسة ومساع والنظر ابنتباه ومثابرة على النصوص
ولذلك ،إّن أنتهز هذه الفرصة أل ُ
سواي مع إرشادات ونصائح ُرعاتكم الروحيني،
واألشرطة العديدة اليت قمنا بنشرها وتوزيعها ،لكيً ،
ترتس ُخوا يف معرفة
ميكنكم أن تفهموا أبكثر عمق مسألة التقومي التقليدي واملسكونية وابلتايل لكي َّ
احلق.

 ٢ 2القديس بطرس ١٦:١
 ٢ 3القديس بطرس ١٣-١٢:١

ب .وحدة الكنيسة
يف هذه األايم حنن نرتل قنداق العنصرة العظيم الذي يذ ّكران أن وحدة الكنيسة هي نتيجة حلول
الروح القدس”:عندما احندر العلي مبلبالً األلسنة ،كان لألمم م ِّ
وزع األلسنة النارية ،دعا
قسماً ،وملا َّ
ُّ
ُ ّ
احتاد و ٍ
الكل إىل ٍ
احد ،فلذلك منجد أبصوات متفقة الروح الكلي قدسه.“4
إن هذه الوحدة املعطاة من هللا واإلمجاع والسالم يف الكنيسة يتم احلفاظ عليهم عندما يوجد
يوحد الروح القدس املؤمنني يف
التمسك بتقاليد الكنيسة؛ ألنه فقط حينها ّ
هناك وحدة يف اإلميان و ّ
مؤِّمنِّني قَ ملب و ِّ
ِّ ِّ
اح ٌد
تلك الوحدة العجائبية اليت اختُربت يف كنيسة املسيحيني األولني”:وَكا َن جلُ مم ُهور الُ م َ ٌ َ
ونَ مفس و ِّ
اح َدةٌ.“5
َ ٌَ
لذلك ،إذا أردان أن حنافظ على وحدة الكنيسة ،جيب علينا ك أبناء الطاعة أن نُطيع ومن دون

الرسل واآلابء وتقاليد الكنيسة“.
تَ ُّردد ،وحبسب أقوال آابء اجملمع املسكوّن السابع”،تعاليم ُّ

6

ث املسيحيني”:اثمب توا إِّذَ من أَيُّها اإلخوةُ ،وَمتَ َّس ُكوا ِّابلتَّ َقالِّ ِّ
يد الَّيت
فالقديس بولس الرسول َحيُ م
ُُ
َ مَ َ
وها إِّ َّما بِّ َك َال ِّمنَا َوإِّ َّما بِّ ِّر َسالَتِّنَا.“7
تَ َعلَّ ممتُ ُم َ
إن الذي ينتهك هذه التقاليد يُفرز من الكنيسة”:أي شخص ينتهك أي تقليد كنسي ،مكتوابً
أو غري مكتوابً ،فليكن مفروزاً.“8
الصرامة عندما أنخذ يف عني اإلعتبار أن اآلابء القديسني اعتربوا
إبمكاننا أن نفهم ابلكامل هذه َّ
 4قنداق العنصرة
 5أعمال الرسل ٤:٣٢
Seventh OEcumenical Synod, Mansi, Vol. XIII, col. 208c; Proceedings of the Holy OEcumenical Synods [in Greek], ed. Spyridon Melia,

6

Vol. II (Holy Mountain: Kalyve of the Venerable Forerunner Publications, 1981), p. 826b (Sixth Session).

 ٢ 7تسالونيكي ٢:١٥
 8من أعمال اجملمع املسكوّن السابع

Seventh OEcumenical Synod, Mansi, Vol. XIII, col. 400c; Proceedings, Vol. II, p. 879a (Horos).

للمقدَّسات.
أن ُّ
جتزؤ الوحدة الكنسية يكون مبثابة تدنيس كبري ُ
املسألة:

نذكر هنا آراء مثالية للقديس يوحنا الذهيب الفم اليت سوف تتيح لنا أن ندرك جدية هذه

• ”ما من شيء يثري غضب هللا مثل تقسيم الكنيسة“9
• ”إن أكثر األمور ُخمبثاً هي انشقاق الكنيسة“10
َّسبُّب يف انشقاق يف الكنيسة هو ليس أقل شراً من السقوط يف اهلرطقة“11
• ”إن الت َ
• ”وال حىت دماء اإلستشهاد تكفي حملو هذه اخلطيئة“12

 9القديس يوحنا الذهيب الفم
 10املرجع السابق  ،موسوعة األابء اليواننيني dem, Patrologia Græca, Vol. LXI, col. II (Argument of I Corinthians).
11
املرجع السابق  ،موسوعة األابء اليواننيني dem, Patrologia Græca, Vol. LXII, col. 87 (On Ephesians, Homily II, §5).
12
املرجع السابق  ،موسوعة األابء اليواننيني dem, Patrologia Græca, Vol. LXII, col. 85 (On Ephesians, Homily II, §4).

St. John Chrysostomos, Patrologia Græca, Vol. LXII, col. 85 (On Ephesians, Homily II, §4).

ت .التقومي القدمي هو تقليد كنسي
إن كنيستنا املقدسة استخدمت التقومي اجلولياّن أو القدمي منذ البداية ،وهي رتّبت الباسكاليون
(النظام الفصحي-املرتجم) وتقومي األعياد الثابتة ِّوفمقاً له؛ مبعىن آخر ،هي بذلك ح ّددت مىت حنتفل
ابألعياد املتن ّقلة والثابتة للسنة بكاملها.
لذلك ،إن التقومي اجلولياّن أو القدمي هو مرتبط يف حياة كنيستنا األرثوذكسية”:فهو منسوج
فيها وقد أصبح مقدَّساً 13“،وهلذا السبب حنن ندعوه اليوم ليس التقومي اجلولياّن أو القدمي بل التقومي
الكنسي.14
ِّ
يؤدي إىل التشويش
إن أي تغيري يف نظام تقومي أعياد كنيستنا ،والذي ُسلّم لنا منذ القدم ،حتماً ّ

واإلضطراب واإلنقالب على كل ما أمر به آابؤان القديسون مبا خيتص يف التقومي الكنسي 15،وهلذا
16
الصدد ،قوبلت ابلرفض.
السبب كلّما ُّاختذت يف املاضي أي حماولة للقيام بتغيري يف هذا َّ
َّ

ابلفعل ،عندما سعى البابويون اهلراطقة يف القرن السادس عشر إلقناع األرثوذكس على قبول
تقوميهم الغريغوري اجلديد ،أو البابوي ،رفض رؤساء البطريركيات األرثوذكسية الشرقية التقومي الغريب
وأدانوه من خالل ثالثة جمامع عُقدت :عام  ،۱٥٨٧ ،۱٥٨٣و.۱٥٩٣

17

جيب أن ال ننسى أن ربّنا بشخصه صنع معجزات َّ
أكدت َّ
متسك األرثوذكسيني ابلتقومي
أن ّ
 13خريستوفوروس ،مرتوبوليىت ليونتوبوليس ،مسائل التقومي [ابليواننية] (أثينا ،)١٩٢٥ :ص٢٠-١٩ .
ِّ
كاساىدراي ،رسالة للمجمع اليوانّن املقدس ،املنعقد يف ١٤حزيران [ ١٩٢٩ابليواننية] (أثينا ،)۱٩٢٩ :ص١٩ .
 14إيريناوس ،مرتوبوليت
15 Matthew Blastaris, Patrologia Græca, Vol. CXLVIII, col. 104a; Collection of the Divine and Sacred Canons [in Greek], ed. G. Rallis and

M. Potlis, Vol. VI (Athens: G. Chartophylax, 1852–1859), p. 424 (Collection, Part LXXX, Ch. 7, “On Holy Pascha,” § Concerning the
Vernal Equinox).
16 N. Sathas, A Biographical Sketch of Patriarch Jeremiah II [in Greek] (Athens: 1872), pp. lxiii–lvi; Metropolitan Philaret Bapheides of

Didymoteichos, Church History [in Greek], Vol. III (Constantinople: 1912), p. 124; Nicephoros Gregoras, Patrologia Græca, Vol.
CXLVIII, cols. 557c–560a.

17 Athanasios Comnenos Ypsilantis, The Aftermath of the Capture of Constantinople [in Greek] (Constantinople: 1870), pp. 111, 113, and

114; Patriarch Dositheos of Jerusalem, Dodekabiblos, Book xi (Thessaloniki: B. Regopoulos, 1983), Ch. 8, §6, p. 57; Meletios of Athens,
Church History [in Greek], Vol. III (Vienna: 1784), pp. 402, 408; Sathas, A Biographical Sketch, op. cit., pp. 91–92.

الكنسي التقليدي هو الفعل الصواب ويُسر به هلل.
يف هذا اإلطار ،يقول القديس نيقودميوس اآلثوسي:
أن يكون هللا مسروراً من نظام الباسكاليون وببساطة ،تقومينا حنن ،أكثر من ِّدقَّة الباسكاليون والتقومي
18
الالتيين ،هو أمر يتّضح من املعجزات اليت أظهرها ويستمر يف إظهارها من خالله إىل يومنا هذا.

 18القديس نيقودميوس اآلثوسي ،بيداليون (كتاب القوانني الكنسية) ،ص ،٩ .ن ،حيث يذكر ثالثة معجزات ذات الصلة.

ث .اهلرطقة املسكونية والتغيري يف التقومي
يسمى ابحلركة املسكونية ،اليت هتدف إىل تقارب واحتاد
يف بداية قَ مرنِّنا احلايل ،ظهر هناك ما َّ
عتيد جلميع املسيحيني حول العامل ولكن من دون أسس مستقيمة الرأي ،وذلك ألْنا تعترب مجيع
اهلراطقة مبثابة أعضاء يف الكنيسة واجلماعات املزندقة مبثابة كنائس املسيح.

19

وهكذا بدأت هرطقة جديدة وهي املسكونية تتكاثر؛ واألسف الشديد هو أن هذه اهلرطقة
20
أُعلنت رمسياً للمرة األوىل يف إطار األرثوذكسية من قِّبل بطريركية القسطنطينية عام .۱۹۲۰
اخلطوة األوىل والعملية لتحقيق أهداف احلركة املسكونية كانت القبول ”بتقومي أحادي“،
وذلك لكي يستطيع اجلميع ،أرثوذكسيني وهراطقة ،ابإلحتفال ابألعياد الكربى سوايً وابلتايل يتم
21
التخفيف من حدة اإلنقسام.
تبين أوىل بنود اهلرطقة املسكونية ،حيث متَّ التغيري يف التقومي الكنسي
وهكذا يف عام  ١٩٢٤متَّ ّ
ِّ
ؤدايً بذلك إىل
التقليدي ،األمر الذي فصل وحدتنا حنن األرثوذكسيني يف تقومينا املعروف لألعياد ُم ّ
نتائج حقاً مأساوية.
منذ ذلك احلني وخدَّام املسكونية ،يف طليعتهم لألسف بطاركة القسطنطينية ،يدخلون يف
عالقات وشركة يتزايد طابعها محيميةً مع أطراف متنوعة من اهلراطقة .فهم يتعاونون معهم على مجيع
يبشرون
األصعدة؛ يصلّون معهم؛ يُقيمون معهم القداديس؛ يوقّعون معاً على نصوص هرطوقية؛ و ّ
سمى
أبفكار هرطوقية – كل هذا من خالل عدة مؤمترات مسكونية تبعتها مشاركتهم الشخصية يف ما يُ َّ
22
جملس الكنائس العاملي (منذ ١٩٤٨وما يليه).
]Great Protopresbyter George Tsetsis, The OEcumenical Throne and the Oikoumene: Official Patriarchal Texts [in Greek

 20املرجع السابق نفسه

19

(Katerine: Tertios Publications, 1988), pp. 59–63 (The Synodal Encyclical of 1920).

 21املرجع السابق تفسه .ص .٦١ .يف منشور  ١٩٢٠اجملمعي املعادي لألرثوذكسية ،اُ ُِّ
قرتحت إحدى عشرة وسيلة للتقارب

Archimandrite Cyprian Agiokyprianites, Orthodoxy and the Ecumenical Movement (Etna, ca: Center for Traditionalist Orthodox

22

يف احلقيقة ،لقد أحرز املسكونيون تقدُّماً هائالً يف مغامرهتم هذه ،إىل درجة أْنم اخنرطوا أيضاً
يف عالقات تعاون وصلوات مشرتكة مع أُانس من الدايانت الغري مسيحية .نتيجة كل ذلك أنه ،بعد
املرحلة األوىل حيث فُقد احلد الفاصل بني األرثوذكسية واهلرطقة ،أصبح هناك اآلن خطر يف املرحلة
23

الثانية ،أنه سوف يُفقد احلد الفاصل بني املسيحيني وهؤالء الذين من دايانت أخرى.

إن البيان التايل عن لسان بطريرك املسكونيني ،أثيناغوراس(† ،)۱٩٧٢هو خري دليل على هذا
السقوط الفظيع:
خمدوعون حنن وخنطىء إذا اعتقدان أن اإلميان األرثوذكسي احندر من السماء وأن مجيع املذاهب [األخرى]
هي غري مستحقة .ثالثة مئة مليون نسمة اختاروا اإلسالم لكي ي ِّ
صلُوا إىل إهلهم ،ومئات أخرى من
َ
املاليني هم بروتستانيون ،وكاثوليك ،وبوذيون .إن هدف كل داينة هو َحتَ ُّسن البشرية[!]

24

Studies, 1997).
23
Metropolitan Cyprian of Oropos and Fili, The World Council of Churches and the Interfaith Movement (Etna, ca: Center for
Traditionalist Orthodox Studies, 1997); Bishop Angelos of Avlona, Ecumenism: A Movement for Union or A Syncretistic
Heresy? (Etna, ca: Center for Traditionalist Orthodox Studies, 1998).

Orthodoxos Typos, No. 24 (December 1968).
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متحررون
ج .مبتكرون و ّ

ِّ
ومتَ َحِّّرُرون؛
إن هؤالء الذين يقومون بتغيري ،إصالح ،أو عصرنة تقاليد الكنيسة يُ مد َعوا ُممب تَكُرون ُ
إندفاع هؤالء الناس َسبَ بُه الكربايء ،إذ أْنم ليس فقط ال يقبلون إبميان ووقار كل ما أََمر به آابؤان
القديسون ،بل هم أيضاً حياولون أن يفرضوا إبتكاراهتم على مجيع األرثوذكس ،غري آهبني للنتائج
(الصعوابت ،اإلنشقاقات ،فقدان احملبة ،اإلفرتاقات بني العائالت ،اإلنقسامات يف األخوايت الرهبانية،
التعصب ،والعداء.(...
ُّ
إن ِّ
ص َّمام األمان“ الذي للتقاليد املقدسة،
و
رون
املبتك
املتحررون البائسون ال يُ ّ
فضلون ” َ
ّ
وهلذاالسبب ليس ابستطاعتهم ترداد األقوال امللهمة من هللا لآلابء القديسني الذين تكلَّموا يف اجملمع
ص َّمام أمان واحد :هو أالّ نسمح أبي ابتكار
املسكوّن السابع املقدس حني أعلنوا ”أنّنا نعطي أنفسنا َ
25
يف أي شيء خيص اإلميان املستقيم“.
يعترب آابؤان القديسون أن اإلبتكارات هي من مإمَرة الشيطان ،وهلذا السبب كانوا صارمني للغاية
يف تعاملهم مع ِّ
املبتكرين ،انصحيننا أن نتحاشاهم ونبتعد عنهم ،حىت ولو كانوا مالئكة من السماوات.
26

فمن األفضل لنا أن جنتمع للصالة من دوْنم على أن نذهب معهم إىل اجلحيم احملرتقة.

إن جواب البطاركة األرثوذكس رداً على البااب بيوس التاسع عام  ۱۸٤٨يُ معتَ َرب مثالياً يف هذا
اإلطار:
ِّ
طوعا على أنفسهم ’اللعنة كالرداء‘،
ابلتايل ،إن مجيع املبتكرينّ ،إما ابهلرطقة أو ابإلنشقاق ،قد لبسوا ً
كما يقول صاحب املزامري ،وإن كانوا ابابوات ،بطاركة ،كهنة ،أو علمانيني؛’فأي مرء‘ حىت املالك من
27
يبشركم إبجنيل آخر غري الذي تسلمتموه ،لِّيَ ُك من مفروزاً.
السموات ،إن كان ّ
 25من أعمال اجملمع املسكوّن السابع

Seventh OEcumenical Synod, Mansi, Vol. XIII, col. 208c; Proceedings, Vol. II, p. 826b (Sixth Session).

St. John Chrysostomos, Patrologia Græca, Vol. LXIII, col. 231 (On Hebrews, Homily 34, §I); St. Athanasios the Great,

أنظر غالطية Library of Greek Fathers and Ecclesiastical Writers, [in Greek], Vol. XXXIII, p. 199 (Other Fragments). ۱:٨-٩

26

27 J. Karmiris, Dogmatic and Credal Monuments of the Orthodox Catholic Church [in Greek], Vol. II (Graz, Austria: Akademische

ح .مكافحو-اإلبتكار و اإلنعزال
إن املسيحيون األرثوذكسيون األتقياء الذين رفضوا اهلرطقة املسكونية وابتكار التقومي اجلديد،
والذين حافظوا بوقار على التقومي القدمي يُدعوا مكافحو-املسكونية ومكافحو-اإلبتكار؛ فَ ُه مم ال يتبعون
رعاة التقومي اجلديد املسكونيني يف مسارهم الكارثي وال يقيمون عالقات كنسية معهم .مبعىن آخر ،هم
28
’عزلو أنفسهم‘ عن ِّ
املتحررين.
ّ
مبوقفهم هذا ،مل يسبّب مكافحو-املسكونية انشقاق يف الكنيسة ،بل هم تقيَّدوا ابلطاعة
لآلابءالق ِّّديسني وللقوانني املقدَّسة ،اليت متنح املديح والربكة جلميع الذين يف موقع اإلنعزال .مبعىن آخر،
الرعاة ِّ
املبتكرين يكون ألسباب عقائدية ،عندما يقوم هؤالء اآلخرين ابلتبشري
إن انفصاهلم عن ُّ
29
ابهلرطقات واملعتقدات اخلاطئة.
يكون عندان انشقاق فقط يف تلك احلالة حني يقوم جزء من الكهنة والعلمانيني بقطع العالقات
والشركة اإلفخارستية مع ُرعاة الكنيسة القانونيني ”يف غياب قضية عادلة” “،من دون سبب وجيه“،
30
بذريعة ”أمور ميُم ِّ
كن َحلُّها “،أو بذريعة اخلطااي الشخصية اليت قد يرتكبها األساقفة.
يف هذا الصدد ،إن اهلرطقة املسكونية اليت ا مشتُ َّق منها إبتكار التقومي ال ميكن أن تُعترب مسألة
بسيطة أو ”أمر ُميكن َحلُّهُ “،وذلك ألْنا قد ُوصفت على حن ٍو مالئم ”ابألمر األسوأ بكثري من
اهلرطقة الشاملة“ و”ابملرض املؤدي للهالك” “،ابلدمج القبيح للمعتقدات املتناقضة“ و”أسوأ من
31
أي هرطقة أخرى “،كما ُوصفت ”ابخليانة اليت مل يسبق هلا مثيل“.
Druck u. Verlagsanstalt, 1968), §20, p. 923 [1003].
Metropolitan Cyprian of Oropos and Fili, The Heresy of Ecumenism and the Patristic Stand of the Orthodox (Etna, ca: Center for

28

Traditionalist Orthodox Studies, 1998).

 29القانون اخلامس عشر من اجملمع األول-الثاّن
 30أنظر القانون ٍّ
الرسويل الواحد و الثالثون ،القانون اخلامس عشر من اجملمع األول-الثاّن ،القانون األول للقديس ابسيليوس الكبري ،و املالحظات اليت تليها.

31

Andreas Theodorou, Orthodoxy Yesterday and Today [in Greek] (Athens: Orthodoxos Typos Publications, 1973), p. 21; Archimandrite
Epiphanios Theodoropoulos, Articles, Studies, and Letters [in Greek], Vol. I (Athens: 1981), pp. 163–164; Archimandrite Justin Popovich,
“An Orthodox Opinion and Witness” [in Greek], Koinonia (March–April 1975), pp. 95–101.

يتمسكون ابلتقومي الكنسي التقليدي هم ليسوا فقط غري
وابلتايل ،إن مكافحو-املسكونية والذين َّ
انشقاقيني ،بل هم أيضاً يُش ّكلون وفرة الكنيسة األرثوذكسية املكافحة-اإلبتكار ،اليت عزلت نفسها
ِّ
املتحررين لتكون يف حالة ’مقاومة‘ ،أي جماهدةً لسالم ووحدة الكنيسة ،بغض النظر عن
عن
ّ
32

املوجهة إليها.
اإلضطهادات واإلفرتاءات َّ

ِّ
ؤدي
علينا أن نفهم إذاً أن اإلنشقاق ،الذي ال يُ مغ َفر حىت بدماء الشهادة ،واإلنعزال ،الذي ي ّ
للخالص ومينح ”الشرف لذوي اإلميان املستقيمْ 33“،ها أمرين خمتل َف مني كلياً.

32 Metropolitan Cyprian of Oropos and Fili, The Heresy of Ecumenism and the Patristic Stand of the Orthodox (Etna, ca: Center for

 33القانون اخلامس عشر من اجملمع األول-الثاّن

Traditionalist Orthodox Studies, 1998).

خ .معرتفون ُج ُد مد ابإلميان
مجيع هؤالء الذين حافظوا على التقومي الكنسي التقليدي أُطلق عليهم ابزدراء إسم ’ذوي التقومي
يتعرضون لإلضطهادات والعذاابت ،السجن والنفي،
القدمي‘ من قِّبل املبتكرين ،ومنذ العام  ۱٩٢٤وهم َّ
اخللع والطرد ،التجُّرد واإلهاانت ،التهديدات والتخويف ،وحىت املوت.

34

وهكذا أضحت شوارع وساحات وطننا املبارك اليوانن ملطخة بدماء أبناء األرثوذكسية األمناء؛
35
وامتألت سجونه بكهنة التقومي القدمي ،وأُرسل إىل املنفى معرتفون ابإلميان جدد.
سعيهم لإلحتاد مع هراطقة
لألسف ،إن املسكونيون املبتكرون أصحاب التقومي اجلديد ،يف م
الغرب ،مل يقسموا وحدة الكنيسة األرثوذكسية املقدسة يف اإلحتفال أبعيادها فحسب ،بل أيضاً
أضحوا م ِّ
ِّ
ني أن يفرضوا عليهم اإلبتكار الغريب ابلقوة ،مناقضني بفعلهم
مضطَّ ِّهدين ألبنائها األتقياءَ ،ساع َ
مُ
املسيح ،الذي ال َمجي ُرب أحد أن يتبعه بل يهتف قائالًَ ” :م من أ ََر َاد أَ من يَمت بَ َع ِّين ،فليَ مك ُفمر بِّنَ مف ِّس ِّه َوَمحي ِّم مل
36
صلِّيبه وي مت ب ع ِّين“؛ ”إِّ من ع ِّطش أَح ٌد فَليأم ِّ
ب“.
ت إِّ ََّ
َ َُ َ َ م
يل َويَ مشَر م
َ َ َ َ
ِّ
قرون أن اهلراطقة
إن هؤالء املسكونيون واملبتكرون ،أعداء تقاليد اآلابء والتقومي الكنسي ،بينما يُ ّ
حبوزهتم نعمة الروح القدس واألسرار ويقيمون الصلوات معهم ومع أتباع الدايانت األخرى ،هم ال
ينف ّكون عن اإلفرتاء علينا حنن مكافحو-املسكونية ذوي التقومي القدمي ،مفرتضني أننا انشقاقيني،
السليمة.
خملوعني وحمرومني من األسرار َّ

ابلرغم من كل ذلك  ،إن َربَّنا يدعوهم مباركني هؤالء الذين يضطّهدون من أجل إمسه،
والق ّديسني يَ مدعُوْنم مباركني هؤالء الذين يتكبَّ ُدون العذاابت ،واإلضطهادات ،واخللوعات املزيفة
34 “His Beatitude Was Led to Dye His Throne in the Blood of the Innocent and Truly Religious Flock, Which Was Martyred for

Orthodoxy” [in Greek], Orthodoxos Enstasis kai Martyria, Nos. 22–23 (January–June 1991), pp. 218–225.

 35املرجع السابق ذاته
 36القديس مرقص  ٨:٣٤؛ القديس يوحنا ٧:٣٧

لتمسكهم ابإلميان املقدس:
ّ

ِّ ِّ ٍ
وء ِّمن أ ِّ ِّ
وَب لَ ُك مم’ إذا
وَب لَ ُك مم إِّذَا َعيَّ ُروُك مم و م
َجلي َكاذبِّ َ
اضطَ َه ُدوُك مم وقَالُوا َعلَي ُكم ُك َّل َكل َمة ُس م م
ني‘؛ ’طُ َ
طُ َ
ِّ ِّ
َج ُرُك مم
َّاس وأَفم َرُزوُك مم...،ونَبَ ُذوا م
أبمغَ َ
َج ِّل ابم ِّن البَ َش مر‘؛ ’إِّفم َر ُحوا...وتَ َهلَّلُوا فَ ُه َو َذا أ م
امسَ ُك مم نَمب َذ شِّّري ٍر م من أ م
ض ُك ُم الن ُ
ِّ 37
الس َماء‘.
َع ِّظ ٌيم ِّيف َّ

هذه اخللوعات املتع ّددة اليت فرضها املسكونيون املبتكرون أصحاب التقومي اجلديد ليست
خلوعات ُحم ّقة ،بل هي خلوعات ابطلة [أي الشرعية-املرتجم] ،وكهنتنا ذوي التقومي القدمي الذين

يتعرضوا للخلع بل لإلضطهاد؛ 38وهلذا السبب ،حنن مل نفقد النعمة اإلهلية
أُدينوا مبوجبها ،هم ابلفعل مل َّ
39
واإلسرار واملقدَّسة فحسب ،بل لقد تَ َّلقمينا بركة هللا أبكثر وفرة.

حني يُضطهد املؤمنون من أجل احلقيقة وإمياْنم ،يصبحون معرتفون و ُش َهداء ،ويتل ّقون النعمة
من الروح القدس بنسبة أكرب ،وهم مغبوطون ،حبسب قول القديس يوحنا الذهيب الفم ،الذي ،ابلرغم
مرتني من قِّبل أعدائه ،استمر ابلقيام بواجباته األسقفية” :وقام بتعليم ورسامة
من أنه متَّ خلعه ونفيه َّ
العديد من األساقفة ،وعدد أكرب من الكهنة والشمامسة .وصنع العديد من العجائب يف املنفى ،حني
40

كان حياً وأيضاً بعد موته“.

 37القديس مىت٥:١١-١٢؛ القديس لوقا٦:٢٢-٢٣
أنظر أيضاً St. Cyril of Alexandria, Patrologia Græca, Vol. LXXVII, col. 125b (Epistle 18: “To the Clergy and Laity of Constantinople”).
القديس مكسيموس املعرتف St. Maximos the Confessor, Patrologia Græca, Vol. XC, col. 128d (Account of the Proceedings, §I4).
 39البيداليون (كتاب القوانني الكنسية) ص( ٣٠ .رأي القديس يوحنا الذهيب الفم(.
القديس فوتيوس

الكبري St. Photios the Great, Patrologia Græca, Vol. CIII, col. 357c (Myriobiblos, ch. 96).

38

40

د .يونيا  uniaالتقومي القدمي
هناك طريقة أخرى يقرتحها ِّ
املبتكرون املسكونيون من أجل إبطال هؤالء الذين ما زالوا أمناء
على التقومي الكنسي التقليدي والذين جياهدون يف مواجهة املسكونية ،أال وهي ”يونيا 41التقومي
القدمي“.
إن نظام اليونيا املخادع والفاسد هو من اخرتاع الفاتيكان :فمن أجل اقتناص األرثوذكسيني
الشرقيني ،مسح هلم البااب أبن حيافظوا على تقاليدهم الشرقية (اإلدارة ،التيبيكون ،األلبسة الليتورجية،
األيقوانت ،إىل آخره) بشرط أن يكونوا بشركة إفخارستية مع احلرب اهلرطوقي يف روما وأن يعرتفوا بسلطته
42
وقوته العليا املزعومة وابمتيازات رائسته العاملية املفرتضة.
فاليوم ،يقوم مبتكرو اهلرطقة املسكونية بدورهم ليقرتحوا ألخصام اإلبتكار أنه إبمكاْنم
اإلحتفاظ ابلتقومي القدمي ،لكن عليهم أن خيضعوا هلم يف األمور الكنسية وأن يذكروا أساقفة التقومي
اجلديد كرؤسائهم ،كما هي احلال مثالً يف اجلبل املقدس :فاألديرة واألساقيط هناك تتبع نظام التقومي
املسلّم من اآلابء (أي التقومي القدميِّ -
املرتجم) ،ولكن لألسف—إبستثناء اآلابء الغيُّورين – يقومون
43
ِّ
بذكر بطريرك القسطنطينية ليتورجياً ،وهو مسكوّن رائد وحمرتف ويتبع التقومي اجلديد.
إن مكافحو-اإلبتكار األرثوذكسيني يرفضون بشكل مطلق حل ما يسمى ب”يونيا التقومي

 41من كلمة ” “uniaأو ” ،uniateإشارة إىل إحتاد أعضاء من الكنيسة الشرقية ابلكنيسة الكاثوليكية واإلعرتاف برائسة البااب ،مع احلفاظ
على طقوسهم الليتورجية الشرقية .مثال على ذلك ،مذهب الروم امللكيني الكاثوليك يف الشرق – املرتجم.
 42أنظر سبرييدون بياللس ،األرثوذكسية والبابوية [ابليواننية] ،اجلزء الثاّن (أثينا :منشورات أرثوذكس تيبوس*  ،)١٩٦٩ص.٣٢٩-٢٦٥.
 43سبق ،لألسف ،وخضع أسقفان سابقان من ذوي التقومي القدمي يف أمريكا للمسكونية ،وْها املرتوبوليت ابيسيوس (لولورغاس) واألسقف
فيكنتيوس (ماالماتينيوس) ،وْها ي عتربان أوائل "يونيا التقومي القدمي" ،ويقوم أصحاب التقومي اجلديد بع ِّ
رض ِّهم مبثابة "النموذج" يف الوحدة .ولكن
ُم
َ
عليهم الذين ختلُّوا عن األرثوذكسية ،وخضعوا للفاتيكان ،وهم اآلن ي َّ
تنكرون هبيئة
مؤس م
ف ُ
يف الواقع هم "نسخة مطابقة" عن التوحيديون الُ َ
"حصان طروادة" داخل جمال الكنائس األرثوذكسية .أنظر أيضا
“Second Announcement [April 17, 1998] of the Holy Synod in Resistance” [in Greek], Hagios Kyprianos, No. 283 [March–April 1998], pp. 46ff.).

لسبَ بَ مني:
القدمي “،ومن املستحيل هلم أن يقبلوا إبقرتاحات مماثلة َ
أ) إن َمت ُّسكنا ابلتقومي الكنسي التقليدي هو ّأوالً وآخراً مرتبط يف اجلهاد ضد اهلرطقة املسكونية ،األمر
الذي يعين أن انعزالنا عن املسكونيني هو ابجلوهر نتيجة اإلحنرافات العقائدية للحركة املسكونية؛ وألن
جمرد ”إمتثال
هذه اإلحنرافات تستمر إىل يومنا هذا ،سوف يكون حفاظنا على التقومي التقليدي حقاً َّ
للطقوسية“ إذا ما إحتدان مع ِّ
املبتكرين َغضمَّينا نظران عن الضبط العقائدي .فما هو املغزى يف ذلك؟
الرزانة إذا ما استطعنا احلفاظ على أسوار وحتصينات
ألن يكون إصراران يف الواقع يفتقد إىل َّ
مدينتنا سليمة ،بعد أن نكون قد مسحنا ألعدائنا ابلدخول من األبواب الرئيسية؟
ب) حيثُّنا القديس مرقص إفغينيكوس [األفسسي-املرتجم] أن” :تَتَ َجنَّبُوا الشركة اإلفخارستية مع هؤالء
الذين ال جيوز أن تشرتكوا معهم يف الكأس املقدسة ،وأن متتنعوا عن ذكر هؤالء الذين ال جيوز

ذكرهم؛“ 44وإذا قمنا بتطوير لفكر القديس وتطبيقه على الوضع املعاصر ،ميكننا زايدة ما يلي:

• إن الذي يقوم بذكر املسكونيني كأساقفة مستقيمي رأي عليه ،ابلتايل ،أن ين ّفذ ما يعتقدون وأن
ميشي يف أي مسار يسلكون؛ مبعىن آخر ،اإلشرتاك يف احلركة املسكونية واإلنضمام إىل جملس الكنائس
العاملي (ولو بشكل غري مباشر)؛ الصالة مع اهلراطقة وشعوب الدايانت األخرى؛ إعتبار اجملموعات
اهلرطوقية مبثابة ”كنائس شقيقة“؛ القبول مبعمودية اهلراطقة؛ أن يؤمن أن الكنيسة الواحدة تضم
يتوجب على الكنيسة األرثوذكسية أبن ختدم العامل سوايً مع اهلراطقة وشعوب
اهلراطقة؛ وأن يعتقد أنه َّ
الدايانت األخرى.

44 St. Mark Evgenikos, Patrologia Græca, Vol. CLX, col. 1097d (“Epistle to Hieromonk Theophanes in Evripos”).

ذ .من أجل السالم والوحدة
ِّ
يؤدي هبم إىل الشركة اإلفخارستية
يعترب مكافحو-املسكونية ذوي التقومي القدمي أن أي حل ّ
والوحدة مع ِّ
املتحرين دون أوالً التخلّص من األسباب وراء انقسامنا الكنسي احلايل ،هو أمر
و
ين
ر
املبتك
ّ
غري ممكن.
إن القبول بكل بساطة حبل "يونيا التقومي القدمي" سوف يكون خيانة كربى ابلنسبة لنا ،وأيضاً
ضحالة ال تغفر ،وذلك ألن عمل كهذا سوف يدل على أننا حنن ال نعي هويتنا الكنسية؛ أي أننا ال
نعرف سبب وجودان وهدفنا كالوفرة املعارضة-لإلبتكار يف الكنيسة املقاومة.
يف اجلوهر ،جيب أن أييت احلل من املبتكرين :أي فرصة للسالم والوحدة يف الكنيسة تتطلَّب
هذه اخلطوات الثالثة الشجاعة من قِّبل هؤالء الذين مبفردهم يتحملون املسؤولية اخلطرية هلذا اإلنقسام
املأساوي بني األرثوذكسيني:
أ) على املسكونيني األرثوذكس اإلنسحاب من جملس الكنائس العاملي واإلمتناع عن املشاركة يف احلركة
املسكونية ،وذلك َّ
ألن مسعى توحيد العامل املسيحي من خالل املسكونية قد اته عن مساره ،طاملا أنه
ليس مبين على إفرتاضات أرثوذكسية حبتة.
ب) على املسكونيني األرثوذكس أن يقوموا إبدانة مجيع اآلراء الالهوتية املعادية-لألرثوذكسية واليت
تفردية اليت
ولَّدهتا املسكونية اليت-بني-املسيحيني واليت-بني-األداين؛ أن يعلنوا بشكل مطلق عن ال ُّ
وضحوا أن األرثوذكسية تكفي مبفردها خلالص العامل وهي ليست حباجة
للكنيسة األرثوذكسية؛ وأن يُ ّ
أن "تتحالف" مع اهلراطقة وأتباع الدايانت األخرى.
ت) على املسكونيني األرثوذكسيني العودة إىل حالة ما كان عليه التقومي ما قبل العام  ،۱٩٢٤وذلك
لكي تتم إعادة الوحدة بني مجيع األرثوذكسيني يف تقومي األعياد ،ولوضع حد هلذه "الفضيحة العاملية"
والبلبلة حقاً يف تقومي األعياد  ،حيث برصيدها بعض األرثوذكسيون يصومون ويتوبون ،بينما البعض

اآلخر خيتمون صومهم وحيتفلون؛ البعض حيتفل بعيد القديس سبرييدون بينما البعض اآلخر حيتفل
بعيد امليالد؛ البعض حيتفل مع األرض املقدسة يف أورشليم بينما آخرون حيتفلون مع هراطقة الغرب!
يف حال مل يقم املسكونيون األرثوذكسيون هبذا اخلطوات الشجاعة ،ال يتوقَّعن أي تنازل من
قِّبلنا ،أو القبول أبي مساوامات ،حىت ولو هدَّدوان ابخللوعات ،والطرد ،واإلضطهادات؛ ألنه ،مبعونة
الفائقة القداسة والدة اإلله ،حنن مستعدون ابلتضحية يف كل شيء من أجل احلفاظ على كنز
الوديعة“ 45املقدسة الذي ائتمنها املسيح يف أيدينا عرب
األرثوذكسية الذي ال يُثَ َّمن وعلى تلك ” َ
الرسل القديسني واآلابء املتوشحني ابهلل.

 45الرسالة األوىل إىل القديس تيمواثوس ٦:۲۰

ِ
الوِد ايعةا“
ر”.إِ مح افظ ا
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أبنائي األحباء يف الرب:
”لنقف حسناً؛ لنقف ٍ
خبوف“
ملوثة ابإلبتكار ،إىل ”قطيع“
ُّ
الرب قد ائتمن الكنز الثمني ،الذي هو احلقيقة األرثوذكسية الغري َّ
47
التقومي القدمي ”الصغري“.
لنتمسك هبذا اإلرث بتواضع و لوم الذات ،ابلطاعة و الثِّّقة برعاة جممعنا املقدس ،مبحبة ووداعة،
حبساسية طاهرة ونقاوة قلب.
إذا ثبتنا يف العقائد املستقيمة الرأي ،وتقاليد الكنيسة ،وحياة القداسة ،سوف يستقر الروح
القدس يف قلوبنا ونعمته سوف تقوينا ،وتنريانِّ ،
وترش ُدان إىل طريق اإلعرتاف املؤدي للخالص.
ُ
ّ
حنن قليلون يف العدد – حنن ”القطيع الصغري“؛ لكن هذا ال جيوز أن يُفزعنا ،أل َّن ربَّنا ارتضى
48
أن أيمتننا حبقيقته” ،مبلوكته“.
فال نستنكف َّن هذه الربكة العظيمة وال نزدري هبا ،فَِّإ َّن ”األايم شريرة“.

49

لنفتخر ابآلالم اليت نواجهها ابعرتافنا ،ابقني أُمناء على دعوتنا ،ألنه هكذا نَستحق أن
ِّ ِّ ِّ ِّ 50
ِّ
لني الفرح ِّمبَ مج ِّدهِّ.
نكون ” ُم مفتَخري َن ِّيف َر َجاء َمجمد هللا “،آم َ
إن وفاء ”القطيع الصغري“ العرتافه األرثوذكسي قد بدأ إبنتاج مثار رائعة غري متوقعة :فشعلة
 46الرسالة األوىل إىل القديس تيمواثوس ٦:۲۰
 47القديس لوقا ١٢:٣٢
 48القديس لوقا ١٢:٣٢
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مكافحة-املسكونية قد انتشرت إىل مجيع الكنائس احمللية؛ ونرى كهنة وشعب يتحركون حبماس يف
وجه املسكونية :بطريركيتان (وْها جورجيا وبلغاراي) انسحبتا من اجمللس الكنائسي العاملي ،وأخرى
َض َحوا يف حالة من الفوضى وهم يسألون أنفسهم أسئلة صعبة؛
سوف تفعل ذلك قريباً؛ املسكونيون أ م
ومجيع األرثوذكس يراجعون مواقفهم من احلركة املسكونية.
ِّ ِّ
ابلرجاء!
ك َّ
صلِّّي؛ لِّنَ تَ َم َّس م
لنُثابِّر؛ لنُعطي ماهت َم َامنا؛ لنُ َ

الرجاء َال ُخيَيِّب ص ِّ
احبَهُ“
” َو َّ َ ُ ّ ُ َ
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كرباينوس ،مرتوبوليت أوروبوس وفيلي†
رئيس اجملمع املقدس يف املقاومة

فيلي ،أَتيكا
 ٢٥أاير( ۱٩٩٨ ،شرقي(
العنصرة املقدسة

* املصدر:

“Schism” or “Walling-Off ”?: A Pastoral Epistle, supplement to Orthodox
Tradition, Vol. XV, No. 4 (1998).

 51رومية ٥:٥

