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 الكنيسة األرثوذكسية األصيلة
وبدعة املسكونية   

 

 مسائل عقائدية وقانونية
 

قواعد إكليزيولوجية أساسية. ۱  

ضةةد  عرتافهتجتت د بثبتت إب ا ومنذ القرن العشةةر ا الئت ه   الكنيسةةا اثوذكسيسةةيا اث ةةي  إن
ل الذي نشةةةةةةةةة  منهت ب ر التقوميابتكا، يمت وأ ضةةةةةةةةةت  لي  فق  ضةةةةةةةةةد ااإلي يز كلكجي 1املسككككككككونية بدعا

 4اثداين-بني-متو  3املسيحيني-بني-متالذي، ع ى مستكى  ،العقائدي 2اإلنصهارل عتم ضد وبشك
احلقيقا  ك بني العمل املشةةةةةةةةةةةةةةرت و التزاما واالختالط مبنهجيا وبطرق متنكعا وخالفت  لإلجنيل  ال حمتلا  زوع

ون  ك ا ا دالكنيسةةا واطرةقا،  هدإ إأت يسةةي  ييتن جد د، أي ةمكعا مواخلط ، النكو والظ ما، 
 ‘جسد املؤمنني.’بإميتنيا، أو مت  سمى 

                                                           
  1 "املسكونية": إن مصط ح  "املسككنيا" و"احلريا املسككنيا" مهت منشّقتن ما الك ما اليكاننيا Οικουμενη  املبنيا ع ى الك متت οικος )بيه( و οικω )أان أسكا(. • أمت

يف •اإلميتن املسككين إخل(.  ثابء مبعىن أوذكسيس  )ةمع مسككين، أب مسككين، ومزالكنس  يف عهد ا أس كب التعبريدخ ه إأت فه  أ    οικουμενικος, -η, -ον  ي ما 
       ثهنمت مرتبطتتن هبدإ تكحيد املسيحيني املنقسمني يف ، وسلكالقرن العشر ا، ظهرت  نت ك املصط حتت التقنيا "املسككنيا" و"احلريا املسككنيا" ال تتن تئتقران ثي معىن أوذكسيس 

ختةئا  رةكقيا.  إي يز كلكجياأس  ع ى   (Οικουμενη( يل أحنتء املسككنا 

 2 "انصهار" (συγκρητισμος( ما الئعل συνκρητιζω (συν-κρητιζω, Κρης-Κρητικος). ابلرغم ما وجكد خالفتت بني بعضهم البعض،  يتن 
مصط ح "إنصهتو"  دل ع ى إختالط العنت ر سات اث كل املخت ئا )أداين، أستليب عبتدة، إ د كلكجيتت، عقت د،  •الكر تيكن القدامى  كّحدون قكا م ضد عدو مشرت ك خالل أزمنا احلرب. 

 معتقدات، إخل( هبدإ تقدمي ش ء جد د دون أي إحتتد فع   أو جك ري. 
 3 "ما-بني-املسيحيني": أي مت خيت  مبعتقد ا مسيحيني أو أيثر  شرتيتن يف حتلا حكاو إنصهتوي بات ا التكحد

  4 "ما-بني-األداين": أي مت خيت  بداينتني أو أيثر شر كتني يف حتلا حكاو إنصهتوي بات ا التكحد
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* * * 
تطبيق، و   قيد ال الكنيسة األرثوذكسية األصيلةنضتطت ما أجل االعرتاإ ابإلميتن، وضعه يف  •

 اثوذكسيسيا: 5التتليا لإلي يز كلكجيا القواعد األساسيةال تزال تعتنق وتطّبق، 
 

 6،"ص"اإلعرتاف ابإلميان الصحيح واملؤدي للخالإن املعيتو اثول ل عضك ا يف ينيسا املسيح  ك  .۱
( األصيل اإلميانو"ع ى  خرة" )اإلميان األرثوذكسي األصيل واملضبوط واملناهض لإلبتكار،  أي

 7بىن الرب ينيسته املقدسا. " ذه"
  

  ذا املعيتو  ك ستوي املئعكل ع ى يل ما اثشختص مبئرد م وع ى الكنت   احمل يا أبيم هت.. ٢
  

   عالمتهت النكعيا  8،لفرادهتا وقداستها ورسوليتهادا مت  وفقت   ،ينيسا املسيحجامعية إن  .٣
ما قتعا است ما جها  ئتهت اثستسيا اليت تعّب ؛    10يسه عالمتهت اخلتوجيا واملقداو اول 9الداخ يا

عا  جها أخرى غرافيا واجلارافيا، ومابشكل مستقل عا املقت ي  الدميك  وملء احلقيقا اليت تبّشر هبت
 لستقطا.اه الطبيعا البشر ا ويمتل الكست ل املطروحا لشئتء ويلّ  أ تلا

 

   ذا بني املؤمنني مع املسيح ومع بعضهم البعض ع ى أستس 11الشركة يف األسرارتت س   .٤

                                                           
  5 "اإلكليزيولوجية": سلك الئرع ما الال كت العقت دي الذي  بحث يف أمكو ختت  بطبيعا وجك ر الكنيسا، اليت    جسد الرب. 

  6 "عا سرية ونضتل أبينت القد   مكسيمكس املعرتإ"، §٢٤، موسوعة األابء اليواننيني )ابترولكجيت غر قت(، اجمل د ٩۰، العتمكد ٩٣د.
  7 واجع القد   مىت ۱٨:۱٦

  8  ذه اإلشتوة إأت جتمعيا وفرادة وقداسا ووسكليا الكنيسا تعتمد ع ى اآل ا سات الص ا ما قتنكن اإلميتن: "بكنيسا واحدة جتمعا مقدسا وسكليا."  ذه    الصئتت الر يسيا ل كنيسا
   اثوذكسيسيا.

  9 "الداخلية": مسا ختت  ابلطبيعا الداخ يا أو جك ر الكنيسا، عالقتهت ابملسيح عب اآلب ويف الروح القدس.   
 10 "العالمة النوعية الداخلية وليس اخلارجية واملقدارية": الات ا ما النقيض "النكعيا-املقداو ا" و"اخلتوجيا-الداخ يا"  ك الرتييز ع ى الب عد النكع  ل جتمعيا، وسلك ثنه معرتإ يف

، وابلتتيل  ككن مئهكم جتمعيا الكنيسا يف  ذه احلتلا تاملكحتة وس بل اخلالص )الب عد النكع  والداخ  ( أبيم هم، أوال  ثهنت حتتكي ع ى احلقيقا جامعةأن الكنيسا اث ي ا والئر دة    قتنكن اإلميتن 
 مطتبقت  ابلكتمل ملئهكم اثوذكسيسيا )املعتقد املستقيم، الرؤ ا )فرونيمت( املستقيما، واإلميتن املستقيم(. 

  11 "الشركة يف األسرار": شريا املؤمنني مع املسيح وبني بعضهم البعض ما خالل سر اإلفختوستيا اإلط .  
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  يكسي ا ، وليكهدف وغايةمكجكدة أ ال  يف اإلميتن،  إكمال وحدة، وسلك مبثتبا الصحيح تقدعامل
 .  رار تليسالوحدة يف املعتقد الصحيح تسبق والشركة يف األ؛ بكالم آخر، الوحدة ذه  إلحراز

 

تء حيا يف ، إسا أوادوا أن  ككنكا أعضأرثوذكسي عتقدمبمجيع املسيحيني اثتقيتء الذ ا  تمسككن  .٥
شركة يف المع بعضهم البعض دون فشل، وسلك ثن  شركة أسراريةالكنيسا، ع يهم أن  ككنكا يف 

ن و داجيسّ  مهتبال فكت ك يف حيتة املؤمنني،  املرتبطتني ببعضهمت البعضالشركة يف األسرار و اإلميان
 . جسد املسيح الواحد والال نظري له نست ؤسّ 

 

مهية أعنه أبي مثا  ك مس لا سات  لدفاعبال تزعزع يمت أ ضت  ا التمسك ابإلميان الصحيحإن  .٦
، و طذا السبب اعرتإ أابؤان القد سكن إبميتننت اثوذكسيس  املقدس عظمى 12)سوترييولوجية( خالصية

ببستلا ودافعكا عنه ابلك ما والئعل وبسئك دمت هم، فتع ني سلك يف سبيل الكنيسا اثوذكسيسيا اجلتمعا 
 وإبسم وجكد ت حبد ساته. 

 

ثتبا  راةقا ما  م مئصكلكن مب املعتقد الصحيحمجيع أولئك الذ ا  بّشرون أو  تصّرفكن بعك   .٧
نعكا ما  حقيقة اإلميان رد ا أو ئمنمع الكنيسا اثوذكسيسيا اجلتمعا، إن يتنكا أشختص  الشركةومي 

 . يذلك   يكنت   مئرتضا ودعيكا‘  تيت  تسمؤسّ ’و ‘ومسيت  ’مجتعتت، حىت لك استمروا ابلعمل 
 

 سا تك مكايل سلك وأيثر إ  املسيح أيضاً؛"أولئك الذين ال ينتمون للحقيقة ال ينتمون لكنيسة  •
 نأعا أنئسهم، بنعه أنئسهم أو بعضهم البعض، بكهنا ووعتة قد سني؛ ]فقد و ّسخ يف نئكسنت[  زووا  

                                                           
 12 "السوترييولوجيا" )مفهوم اخلالص(": سلك الئرع ما الال كت العقت دي الذي خيت  خبالص البشر يف خمّ صنت  سكع املسيح. • سكتري كلكج  )خال  (: الذي خيت  ابلسكتري كلكجيت، خالص 

 البشر.
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  13.)القد   غر اكو كس ابالمتس( "ابحلقيقة ودقة اإلميانلي  أبشختص بل  املسيحية تتميز
 

روح ، املنعم هبت ما الع ى ما اآلب ابإلبا ويف الراألسراإن وحدة الكنيسة حبقيقة اإلميان وشركة  .٨
تب يتجّمع واحتئتل سرمدي يف  القدس،    بكل يييد مرتكزة ع ى املسيح واإلفختوستيت، و    خت 

األسقف األرثوذكسي طت  كضامنوسلك ثهنت متت ك  14املكتن والزمتن "مع مجيع القد سني،"
   15."تق يد احلقيقا" )القد   إ ر نتوس لكغدونكم ]ليكن[(لاإلطيا ابلنعما  حلامل، ا)املستقيم الرأي(

  

 جمعيال  كأابً "شر كت  يف ةرق ووليت  لعروش" الرسل القد سني،  ک، أسقف أرثوذكسييل   .٩
 ل محبا يف احلق، يف  كوة ومكتن املسيح،  ك ابلتتيل كخادماً إلجنيل احلق،  كمعلماً ، ااإلفختوستي

ع املسيح ويف نئ  م وحدهتا، أي ع ى  كنيسااليت لالسرمدية امعية اجلع ى  يُؤمتنو جيّسدو يعّّب عن
يف املسيح مع مجيع الكنت   احمل يا اليت و جدت وتكجد وسكإ تكجد يجسد املسيح  وحدهتاالكقه 

 الكاحد. 
 

 "يكونوا سوفو  كانوا، وكائنون؟  ك املؤمنكن مجيعت  يف يل العتمل الذ ا  م ‘اجلسد الكاحد’"مت  ك  •
  16)القد    كحنت الذ يب الئم(.

 

 

                                                           
 13 "تئنيد وستلا إغنتةيكس بطر ر ك إنطتييت"، §٣، يف ابان كتي   ك. خر ستك )حمّرو(، أعمتل غر اكو كس ابالمتس ]ابليكاننيا[، اجملّ د الثتين )تستلكنيكيا، ۱٩٦٦(، ص. ٦٢٧. – املرتجم اثول.  

 14 "  كتجّمع واحتفال سرمدي يف املكان والزمان ’مع مجيع القديسني‘": لقد أشتو أحد م جبداوة أن "القداس اإلط   ك حضكو وبنت املسيح مع مجيع القد سني؛ يف يل قداس إط 
ت جممع مسكوين إفخارسيت؛ "إن حضكو اإلله الثتلكث مينح مجعيا الكنيسا اإلفختوستيا أببعتد ت احلقيقيا: فه  ‘"حمئل القد سني حيضر دون انئصتل’أييت املسيح فيمت بيننت، ومعه  ئل به ضما حي 

  حيضر "؛ "يف القداس اإلطجممع مسكوين إفخارسيتتمل املنظكو والاري املنظكو،  شرت ك يف اإلحتئتل ابلتقدما اإلفختوستيا وسكاي  ميجد اإلله الثتلكث؛ "القداس اإلط   ك الكنيسا؛ اخل يقا أبيم هت، الع
وإخكتنت اثحيتء والراقد ا، أولئك الذ ا  م بعيدون عنت والقر بكن إلينت" )اثب املتكحد غر اكو كس، املسيح فيمت بني ينيسته؛ سكاي  مع املسيح  نت ك سيدتنت والدة اإلله واملال كا القد سني ومجيع القد سني 

.   ٣٣۱[، ص. ۰۰۱٢اإلفختوستيا اإلطيا والشريا اإلطيا ]ابليكاننيا[ ]أذينت، إيذوسي  "سومكس،"   
  15 ضد اطرةقتت،۱.٤.III، موسوعة األابء اليواننيني )ابترولكجيت غر قت(، اجمل د ٧، العتمكد ٨٥٥ ب – املرتجم اثول. 

  16 "العظا ۱۰ املختصا ابلرستلا إأت أ ل أفس ،" §۱، موسوعة األابء اليواننيني )ابترولكجيت غر قت(، اجمل د ٦٢، العتمكد  ٧٥- املرتجم اثول.
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 والذي  عّ م "إجنيال  آخر غري الذي 17"بدعا ع نت " و"بكقتحا يف الكنيسا" بأي أسقف  نطق  .۱۰
تعال  ، فشركة إنصهارية مع أولئك أصحاب املعتقدات أو الدايانت األخرىأو  ك يف  18تسّ منته"

الثتين(،  –ما اجملمع اثول  ۱٥)القتنكن  "مزيفاً ومعلماً مزيفاً "أسقفاً سلك ابستمراو وبتكا ل،  صبح 
فكره و ذه  نبينمت أولئك اثستقئا الذ ا  م يف شريا معه، غري مبتلني جتته أو  تحمّ كن أو  تقّب ك 

ابلتتيل )القد   ذيكدوووس الستكد يت( و  "هم ُيسحقون سواًي معه"اإلعالانت الئع يا الصتدوة عنه، 
 وحدهتاالكنيسا و جامعيةوسلك ثن  20،أو يف شركة مع الكنيسة 19قانونينييكهنم  كّئكن عا  

،  شركة مع الكنيسةويف كقانويناث يل، الذ ا  ضمنكن باري فتكو وضع اثسقف تسلسلها الرسويل و
   اإلميان الصحيح و املؤدي للخالص". معتقد"ومصتنكن ما خالل  م مبنيكن ع ى و نبعكن 

  
  املسكونية: بدعة إنصهارية شاملة. ٢
 
 التتو خ تشّكل أعظم بدعا يفجتمتعيا منظما ويماتمرة د نيا، ، يئكرة ال كتيا ويحريا إاملسكونية .۱
 ؛  ئح لكلوبدعة شاملة لكل اهلرطقات الشاملة؛ بدعا البدع 22واسعة اإلدراك 21بدعة شاملةو

يمت أ ضت  أخطر   ،ل كنت   اثوذكسيسيا احمل يا ؛ العدو اثخبثفعاًل وحقيقًة بدعة شاملةاطرةقتت، 

                                                           
  17 القتنكن ۱٥ ما اجملمع اثول-الثتين – املرتجم اثول.  

  18 واجع غالةيا ۱:٨ – املرتجم اثول.
  19 "قانوين":  ككن اثسقف، أو  سمى، "قتنكين" حني تككن شرةكنيته ونشتةه الرعت   واجملمع  وأ ضت  فكره )فرونيمت( منسجما مع عقت د الكنيسا اثو ذكسيسيا ومع قكانينهت املقدسا.  

 يف  ذه احلتالت ]فق [ ميكننت أن نتكّ م عا "قتنكنيا" اثسقف. 
 20 "يف شركة مع الكنيسة": اثسقف "القتنكين"  ك أ ضت  "يف شريا مع الكنيسا"؛ أي  ك يف شريا ابإلميتن واثسراو مع الكهنكت والشعب اثوذكسيس . يف  ذه احلتالت فق  ميكننت 

  التكّ م عا أسقف "يف شريا مع الكنيسا".
  21 "بدعة شاملة": بدعا )أو  رةقا( تشمل مجيع البدع )أو اطرةقتت(. 

 22 "واسعة اإلدراك": ت دعى البدعا "شتم ا" أو "واسعا اإلدوا ك" حني حتتكي يف نطتقهت عدد ما البدع )او اطرةقتت( اثخرى. • تك ف اثنك يكتنيا ب "مشكليتهت" وسلك ثن ضما 
  نطتقهت ت تق  وتتكاجد ميكل ةت ئيا وعقت د ا خمت ئا.  
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يف وحدة دا أبن  كج للحق واحلياة يف املسيحعدو خلالص البشر يف املسيح، ثنه ما املستحيل 
 ضما حدود ت اإلنصهتو ا.  خالصية وغري قابلة للكسر

 

احلقيقة  23ويةّجع نسبتش( ومت   يهاملسككنيا أته ما العتمل البوتيستتنيت )يف القرن التتسع عشر و . ٢
نت ك ، و   يف اجلك ر ت نكر جتمعيا وفرد ا الكنيسا ثن يف قتعدهتت جتد  واحلياة واخلالص يف املسيح

 ل نضمكا  اليت أعضتؤ ت فرضيت  ميكا طم أن املبهما"الكنيسا املخئيا" سات احلدود اخلتةئا عا نظر ا ال
" فغصتن" اليت وفقت  طت "الطكا  سمى "نظر ا اث، أي مت ت" خمت ئا ولشكل خمت ف منه"معتقدات

كاي   زعمكن ساملسيحيا املخت ئا  م فروع يف ينيسا املسيح ساهتت، ويل فرع لد ه جزء ما احلقيقا وابلتتيل 
 أهنم  شّك كن الكنيسا أبيم هت. 

 

اجد اإلنصهاري التو اهلدف األساسي منها هو ابلرغم ما تعدد النظرايت اليت أنتجتهت املسككنيا،  .٣
املعتقدات  مر جلميع، يف بدا ا اثإندماجأ ضت  بعد سلك  ، لكا)التوافق( والتعاون )أعمال مشرتكة(

(،  األداينمسكونية بني( و    سلك مجيع اثداين )مسكونية بني املسيحية" املسيحيا )و"الطكا ف
تم ا ملؤمنني، أي نكع ما داينا شإأت يسي  جسد ما اأي تنميا لنهج  نتقض اإلجنيل  ؤدي حتمت   

 ، ضد املسيح.24ضيق اثزمنا اثخرية، أي عهد "اثذيم"متهد الطر ق جمل ء 
  

 نئسهت أهنت متستحما د نيت  ج لاليت تروّ  املاسونية حلد كبري املسكونيةتشبه نسبا لطتبعهت اإلنصهتوي،  .٤
 ساهمتب ومنئتحا جتته اطرةقتت واثداين، و   بر نه عم يت  أهنت داينا، فعال  داينا فت قا، وترحّ 

 ،لكل دين ومعتقد منّب شامل ق خب الم آخر،؛ بكتقّدم الرؤية املسكونيةببطريقة مباشرة وغري مباشرة 

                                                           
  23 "نسبوية" )σχετικοποιησις(: ما الئعل "تنسيب"، إعتبتو ش ء أبنه نسيب، غري أييد، غري مط ق،  تاري، مؤقه. •  "نسبك ا احلقيقا": نكران احلقيقا املط قا يف املسيح

  24 ٢ تستلكنيكيا ٢:٨ - املرتجم اثول
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تقد وو م بشري عاملستكى مع يل م ضعه ع ى نئ قد انتسبه ي يت  وو  تككن فيه احلقيقا املكحتة 
 وشيطتين. 

 

مع غروب القرن التتسع عشر ما  25لقد بدأت املسككنيا مبهتمجا الكنيسا اثوذكسيسيا اجلتمعا .٥
 دو عا بطر رييا القسطنطينيا ع رإ إبسم "إأت ينت   املسيح يف   ۱٩٢۰عام خالل إعالن ةمع  

يبشر هبا  الذييل مكتن". مبكافقا مشرتيا ما اجلميع  ك  شّكل "امليثتق الت سيس  ل مسككنيا" 
ة" مل تعد ر موقّ "كنائس مسيحية سلك ثنه  صف  رةقتت الارب ويل مكتن آخر مبثتبا و  ،"بوقاحة"

سد، وراثء زمالء وأعضاء زمالء يف اجل’األهل وذوي القرىب يف املسيح و"غريبة" بل أصبحت "من 
وكخطوة أوىل جتاه هذا التطبيق إستعمال مقرتحا بذلك  26"‘]وشركاء[ يف وعد هللا يف املسيح،

 ثعيتد بني اثوذكسي  والزاندقا. ابلإلحتئتل املشرت ك تقومي مشرتك 
 

يف سبيل تطبيق  ذا اإلعالن املسككين وتبعت  ل قراوات الاري قتنكنيا ملؤمتر القسطنطينا املعتدي  .٦
اثابة "التقومي مب التقومي الغريغوري )أو البابوي(سمى ابجلك ر  مت يتن    ، متّ تبّن ۱٩٢٣لألوذكسيسيا عتم 

اثول  إدانةو لوم، مّت (۱٥٨٢مبجرد ظهكوه يف الارب )عتم  ابلرغم ما أناجلولياين املصحح" املزعوم 
 ۱٥٨٧، ۱٥٨٣شرقيا شتم ا لألوذكسيسيني )عتم منهمت يإبتكتو اببكي فتجع وسلك يف ذالذا ةتمع 

 ن الذين هم يف أولئك املبتكريذق هت الكبري ع ى  وتئرض ال تزال سارية املفعولواهتت ( وقرا۱٥٩٣و
 .حالة انشقاق

 

 يف ينيسا اليكانن وبطر رييا القسطنطينا وينيسا وومتنيت ۱٩٢٤الذي مت تبنيه عتم  إن ابتكار التقومي. ٧
                                                           

 25  "الكنيسة األرثوذكسية اجلامعة )اجلامعة = الكاثوليكية(": الكنيسا اجلتمعا تتطتبق متتمت  مع الكنيسا الكاحدة والئر دة، أي الكنيسا اثوذكسيسيا اليت بكل يييد ال عالقا طت إةالقت  ابلبتبك ا،
الروميا".الكنيسا الكتذكليكيا" أو "الكتذكليكيا ب"عتما  مسمتة اليكم    "العالما النكعيا الداخ يا ولي  اخلتوجيا واملقداو ا".، ۱۰أنظر أ ضت  املالحظا      اليت 

  26 واجع الرستلا إأت أفس  ٣:٦
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 - ۱٩٤۰أنطتييت عتم و  ۱٩٢٦اإلسكندو ا عتم  يفوالحقت  وتدوجييت  يف الكنت   احمل يا اثخرى )
ه )ما جتنب ي، سكاي  يف الطر قا الذي مت هبت تبنّ يناقض جامعية الكنيسة األرثوذكسية ك  املعّرب(

ة على وهو ابلتايل يعتدي بضربة قاتل)مسككنيا وانصهتو ا( ،  غايتهواحد ودون شروط( وما انحيا 
تجّسد ما خالل   أيضاً والذي  ك  التعبري واملظهر اخلارجي للجسد األوحد للكنيسة يف كل العامل

 مكّحد.  تقومي أعيادي
 

ت الثتبتا قد عّبت عا إوادهت من خالل سلطتها اجملمعية العلياإن الكنيسا اثوذكسيسيا اجلتمعا  .٨
بل مجيع مشرتك من ق  إحتفال ما خالل  سكإ تظهر بشكل مماثلوغري قتب ا ل تايري أن وحدهتت 

، و   وضعه بشكل حتسم يف اجملمع املسككين عظم األعياد، أي الفصح املقد املسيحيني أب
 القتعدة اثزليا حلستب اتو خ الئصح، أال و ك القتنكن الئصح  )أي البتسكتليكن(.  ٣٢٥اثول عتم 

 

مت  سمى تس افرتض ي س ابمتيتز،إكليزيولوجي وعقائدي الذي  ك يف اجلك ر  ، ذا العمل اجملمع  .٩
، ما سلك احلني بثبتت دته الكنيسةحدّ حتد د اتو خ عيد الئصح اإلعتدال الربيع ، الذي، يتتو خ 

ع ى التقكمي اجلكليتين املستخدم آنذا ك، والذي  آذار ٢۱ليككن  حتديده حسب الُعرفو تعدا  سيتم 
ع ى  ذا  ذكسي.رثو لتقومي األعياد األوحمكو املداو السنكي  كالتقومي الكنسيابلتتيل مّت تكر سه 

ا، ، مّت تدوجييت  حتقيق إنسجتم مجيع تقتومي الكنت   اثوذكسيسيا احمل يوحب كل القرن الستدس اثستس
 واليت يتنه قت ما ع ى أنظما تقكمي خمت ئا.

   

بل أيضاً  إبهلام من الروح القد إن اآلابء القد سني يف اجملمع املسككين اثول النيقتوي أعطكا، . ۱۰
صكوة "عدم إقتما اثعيتد مع اليهكد" وبما خالل  املصطلح لروح الكنيسة املعادي لإلنصهار: ،نبوايً 

ة جلسد فتّم احلفاظ على الوحدة اخلارجية واملنظور ، مع اطراةقااملشرت ك إلحتئتل التكق لعدم مكسعا 
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كطت، إ الح ، لنقيناقضوسلك متتمت   الكنيسة األوحد ومت أتسيس احلدود بني احلقيقة واهلرطقة،
اإلحتفال املشرتك مع زاندقة البابوية والّبوتستانتية يتن هدفه ، الذي ۱٩٢٤ عتمالتقكمي املكروه 

 .بني األرثوذكسيةنظورة بينهم و املغري جعلها منظورة تلك الوحدة الومهية  الشاملتني للهراطقة، بغاية
 

وابثخ  اثيثر تطّرفت  بينهم، الذ ا عتنكا ما اآلاثو اخلبيثا  27اثوذكسيسيكناملسككنيكن إن   .۱۱
ًا قد خسرت فرضيلإلنصهتو التآي  ،  عتقدون أن ينيسا املسيح الكاحدة اجلتمعا املقدسا الرسكليا 

وسلك نتيجا  راعتت وانقستمتت ال كتيا وذقتفيا؛ و م  قرتحكن و هدفكن إأت إعتدة بنتء ت  جامعيتها،
إ ك بني اثفرقتء املنقسما، أوذكسيسيكن و راةقا، اثمر الذي ما املئرتض سمساومة وحدة ما خالل 

ويتضح أن هذا تن، ميمشرت ك يف اإل( املعّرب - معتقد و)أ  عيد الشريا اإلفختوستيا، دون ةبعت  إعرتاإ 
رون . أمت املسككنيكن اآلخاملعّرب( –)أي وحدة الروم الكتذكليك مع وومت  ونياوذج الييتماشى مع من

نيابة "اثيثر اعتداال  فهم مراتحكن إبعداد اطراةقا الزاندقا يف  ئكإ اثوذكسيسيني، و م  تك مكن 
فتلزاندقا فرضيت   م  كجدون ضما حدود الكنيسا، ثن  ؤالء  عن جسد الكنيسة أبكمله"،

 يعتّبون هم الطتق أوسع أو أعرض،" عا" أو "الكنيسا يف ناملسككنيني ،يدعتة ملبدأ "الكنيسا املكسّ 
ةتملت أهنم جيدون و عرتفكن بكجكد "ينت  "  هي متساوية، 28الكاريزمية والقانونية الكنيسة أن حدود

نيسة خارج ])كحىت خارج حدود احلقيقة والكنيسة األرثوذكسية األصيلة و"نعما إطيا" و"خالص" 
 الكنيسة، خارج اجلدران )أي جدران الكنيسة([. 

 

وما يليه(  ۱٩٤٨كسيني املسكونيني يف ما يسمى جملس الكنائس العاملي )ذ إن مشاركة األرثو  .۱٢
وأيضًا يف منظمات مسكونية أخرى، يشكل عمليًا نكرااًن للكنيسة األرثوذكسية كملء احلقيقة 

                                                           
  27 "املسكونيون األرثوذكسيون": املسككنيكن الذ ا  نحدوون ما الكنيسا اثوذكسيسيا والذ ا  شرتيكن أو  م منخرةكن يف احلريا املسككنيا اطرةكقيا. 

  28  "حدود الكنيسة الكاريزمية والقانونية": أنظر املالحظا ٣٤
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ا أجستد يف  كذ املنظماتبقدو مت  ككن الشرط املسبق اثستس  ملشتويا  واخلالص يف املسيح،
ما جود جامعية كنيسة أصيلة اليوم، كلو ، وإن يتن ضمنت ، نكران هجك ر يف جتوزة ل معتقدات  ك مت

عادة أتسيس إبأيضاً اإلعرتاف بضرورة إعادة تشكيل جامعية أصيلة مزعومة، أي الضرورة إفرتاضياً 
 الكنيسة. 

 

كد ا"، مت  سمى "ال كت املعم يف صلب هذه املفاهيم غري األرثوذكسية واملستحدثة كلياً . ۱٣
  نظر ا "الكنت  "،اثخكايت املسككنيا"ب، اإلعرتاإ إلاتء "حدود" الكنيسا، اإلنصهتو العقت دي

يت "ال كت و ب، مت  سمى ب[املعرّ  –الشقيقا" ]أي الكنت   غري اثوذكسيسيا يكنت   شقيقا 
الكنيسا"، نظر ا "الكنيسا الكاحدة املكّسعا"، "جتتوز مئهكم اطرةقا العر ق"، ابإلضتفا إأت عدة 

يزيولوجي إىل نكران التفّرد اإلكلمعتقدات ختةئا أخرى أّدت تدوجييت  ابملسككنيني اثوذكسيسيني 
إأت ارهم؛ زندقة وأسر واخلالصي للكنيسة األرثوذكسية وحىت إىل اعرتاف جممعي ابجلماعات امل

انت وبيتانت إعال؛ إأت تكقيع إعطت هم اثسراو فعال  يف أع ى املستكايت، و  ،الصالة املشرتيا معهم
 اه العامل،إىل اعرتاف ابحلاجة خلدمة مشرتكة جتمشرتيا هتدإ إأت شهتدة مشرتيا فيمت بينهم؛ وأ ضت  

 عا خال ه.  سوايً مسؤولني وي هنم  زعمكن أهنم )اثوذكسي  واطراةقا( 
 

متتوس ابحلق  اليت تشويه كامل ملعىن احملبة اإلجنيليةمجيع  ذه اثمكو، حصل  نت ك ما خالل  .۱٤
ة إبسم شكل مزيف من اإليكونوميتزداد عمقت ؛  معاشرة عميقةوما خالل احلق؛ لقد ترّسخه  نت ك 

خلط ألمور ت ك وحصل  ن اهلرطقة؛يستمر هناك موقف من الشمولية واملعاملة ابملاثل جتاه  )تساهل(،
 لي  ةبعت   ،طراز، جسد من املؤمننياملسكونني من كل بني  إحتاد متني حقاً لقد برز  نت ك  ُُتتلط؛ ال
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ون أي بُعد ديف احلقيقا الكحيدة ل كنيسا اثوذكسيسيا اجلتمعا، بل ع ى أستس وؤ ا إنستنيا ضبتبيا، 
الكنيسا الكاحدة  أي إأتللعودة اتئبني إىل منزل اآلب،  الذين يف اخلطأ تبشريي وال أي دعوة ألولئك

 املقدسا اجلتمعا الرسكليا.  
 
السرجيانية: تزوير يف القانونية. ٣  

 
مت تسمى  ،   عد إكليزيولوجي ماثلهاهناك ظاهرة وحركة أخرى شبيهة ابملسكونية، وهلا بُ  .۱

اليت، ويف الظروإ الاري مسبكقا إلضطهتد الكنيسا يف اإلحتتد السكفيتيت الستبق وما  السرجيانية،
مرتوبكليه يتن   أستست   والذي ق( الستق  واملخرتر ۱٩٤٤†خالل عمتلا سريجيكس سرتاغكوودسك  )

نسية صحيحة هللا منظومة كل بكلشيئيني امل حد ا و راعهم ضد  أخضعت، الحقت  بطر ر ك مكسكك مث 
لكي ويف أيدي الاثوار بوسعها أن تصبح أداة غري متعمدة يف حرهبم الشرسة على الكنيسة  ابلظاهر،
 اليت    احلتم ا مللء احلقيقا يف املسيح.  حبد ذاهتا

 

احمل يا  وسلك ثهنت تسببه بدمتو  ت ل ل كنت   هي ليست جمرد ظاهرة سوفياتية،إن السرجيتنيا  .٢
دة  الشرقيا، حيث وبعد احلرب العتمليا الثتنيا يسسه أنظما شيكعيا م حاثوذكسيسيا يف ب دان أووواب

 ومعتد ا ل مسيحيا.
 

 ‘احلقيقا، يكسي ا ل حئتظ ع ى’ستخدم ميكا أن     اخلداعإن جك ر السرجيتنيا  ك تبّن الك م أن  .٣
 ‘ ى بقت هت؛عأن التكاةؤ مع أعداء ومضطهدي الكنيسا  ك يتن السبيل ل حئتظ ’و، بطر قا شبيها، 

 نأصبحوا أداة للشيوعيني امللحديفتثستقئا السرجيتنيني  :، مت حصل  ك العك  متتمت  ولكا عم يت  
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 وبات ا إضعتفهت ووحيت  وأخالقيت  لك  يف هنت ا املطتإ  تم تئكيكهتهبدإ السيطرة ع ى الكنيسا 
   والقضتء ع يهت. 

 

ذكسية، هت كليًا فكرة القانونية الكنسية األرثو شوّ السرجيانية على املستوى اإلكليزيولوجي، . ٤
  القتنكينيد  قتالووح وحقيقا  ااثستس قد مت إبعتد ت عيف القتنكنيا  ،السرجيتنيا وسلك ثن يف عتمل

تخدم ، اثمر الذي قد   سلتزام رمسي ابلشرعيةشكل إ بذلك اختذتالكنيسا، و   الذي اث يل و 
ادع خم هكذا مظهر ، رتكبه اثسقف احلتيم؛ يف حقيقا اثمرلتب ر أي عمل ختوج عا القتنكن 

لسرجيتنيا، ا هتدإ خلضكع شعب الكنيسا إأت الرائسا ةإداري تقنيةإأت  يف هنت ا مطتفه احنلّ  للقانونية
 باض النظر عا اإلجتته الذي أخذت فيه املؤمنني. 

 

بعد اهنيتو اثنظما املعتد ا ل مسيحيا قرابا أواخر القرن العشر ا الئت ه، وحته الشروط اجلد دة  .٥
إوث ما املتض  ي  إحنراف السرجيانية اإلكليزيولوجي البالغ اخلطورةع ى مت احلفاظ ل حر ا السيتسيا، 
 .  شكلهتغرّي ويف سات الكقه 

 

ّرد من روح دنيوي وجتأدخ ه إأت ساهتت إن السرجيتنيا املعتد ا ل كنيسا، اليت منذ زما ةك ل . ٦
ما  اثن   خكفت  لي تستمر يف خيانة الكنيسة، جتته أقكايء  ذا العتمل،ي ض  ر  خنوع م  واملبادئ وخداع 

وهي ضا، قتنكنيا مئرت  حته غطتءثجل نكااي ع متنيا ختدم الذات و  ودات فعل القتدة امل حد ا، لكا
لئكا د املتد ا امقتبل وبح  داقتت مع أقكايء  ذا العتمل، مع يل  ال تزال تتجول ابئعة حرية الكنيسة

  فيع بكل يييد.املستكى اإلجتمتع  الر  مبت فيهتالذي ييت معهت 
 

 سرجيتنيا، وأ ضت  ال-بعد-املتإن فريوس السرجيتنيا اليكم يف شك ه املعّدل يتلسرجيتنيا اجلد دة أو  .٧
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ر بدرجة ما على جزء كبري من أسقفية ؤثّ هو ييف أشكتل أخرى ما سيطرة الدولا ع ى الكنت  ، 
كونية تساويها ساهم ابلرتويج ملسي ووابلتايل هحكل العتمل،  الكنائس األرثوذكسية احمللية الرمسية

 ف.وسلك حته غطتء قتنكين مز ّ ، بعلمانيتها وإنصهارها
* * * 

أن يلتزموا  عليهم ضمري عقائدي وقانوين معافً أ حتب  إن املؤمنني سكاي  ما يهنا وع متنيني. ٨
مثل املسككنيا  ،وخالصية أبمهية إكليزيولوجية ر وحريتت تتميز ايف وجه ظك  مبوقف أابئي أصيل

سا مل إنهج وت نشر ع ى نطتق واسع، حىت و وخت ا عندمت  كذا ظكا ر ترتسخ بشكل مموالسرجيتنيا، 
آي ا، أي حني تشر يف جسد الكنيسا بطر قا خبيثا و إأت وتن تسربتعبري عقت دي واضح ولكا ت ققحت

 بشكل س يب ما ِقبل مجيع أستقئا ينيسا حم يا واحدة أو أيثر.  تبنشتط أو   سمح ط ت تم اعتمتد 
 

ة واملعتد ا لإلجنيل واملعتد ا ضد  ذه الظكا ر املئسد جوهر النضاليف  كذا حتالت،  ككن . ٩
 ليس جمرد وفقط موقف إختياري يف سياق تساهل مفرتض، لكن هناك ابألحرى واجبألوذكسيسيا ل

 ، إمت تتبىن  رةقا يف الكنيسا بشكل ةمع يقتضي بقطع الشركة الكنسية مع أسقف أو رائسة
ما  ۱٥التزام الصمه، أو الفعتليا أو المبتالة )القتنكن  اللستمها يف نشر ت ما خابلتبشري هبت أو ابمل

 الثتين(.-اجملمع اثول
 

 األساقفة الكذبة""باإلنعزال عا الرعتة الستقطني الذ ا منذ ت ك ال حظا  ك ئكن إن  .۱۰
ع ى اثوذكسي  اث ي ني يف زما البدعا، وسلك يف سبيل  واجب ملزم ك  "املعلمون الكذبة"و

 دعوةأ ضت  يف سبيل ، و شهادة إعرتافية ابإلميانالكنيسا، يف سبيل  فردية ووحدة وجامعيةاحلئتظ ع ى 
 غت تهت اخلالص ووعت يا يف ةبيعتهت، مكجها جتته أولئك الذ ا احنرفكا وأولئك الذ ا  م يف شريا للتوبة
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  إفختوستيا معهم.
 
ما يسّمى ابألرثوذكسية الرمسية. ٤  

 
 يسة الرمسية""الكن رتب  اوتبتةت  وذيقت  مبئهكم   "األرثوذكسية الرمسية"إن معىن املصط ح  .۱
 "الكنائس احمللية الرمسية."و
 

ية احمللية ساإليديولوجية الغريبة ملا يسمى الكنائس األرثوذك"اثوذكسيسيا الرمسيا"    ت ك  .٢
اإلبتكارات وما خالل تطبيق  ،اليتو أيثر ما أي وقه مضى،  29أوذكسيسيا فتترة متثل اليت الرمسية

النفور ، أدى هبت اثمر إأت ۱٩٢۰اليت تصّكو ت اإلعالن البطر ري  عتم  اإلكليزيولوجية والقانونية
 .التدرجيي عن األرثوذكسية األصيلة

 

 اإلنسالخ املتعمد واملنهجي عن، مت حتقيق اخلطكة اثوأت جتته تطبيق  ذا ۱٩٢٤يف عتم  .٣
روو الزما البتبكي يف بعض الكنت   احمل يا، والذي مع مما خالل تبّن التقكمي  األرثوذكسية األصيلة

تكّسع إأت دوجا القبكل حىت ابلبتسك يكن )النظتم الئصح ( البتبكي يف حتالت معّينا، و ذا خرق 
 واضح وع ن لقراو اجملمع املسككين اثول.

 

   رمسية،الكنيسة ال ك اإلسم الذي أعطته مؤمنك ينيسا الكهكإ الروسيا إأت  "الكنيسة الرمسية" .٤

                                                           
 29 "إين أع م أبعمتلك انك لسه ابودا   و ال حتوا  ، و ليتك ينه ابودا   او حتوا  . ولكا مبت أنك فتتر   ال حتو   وال ابود   فقد أوشكه ان اتقيت ك ما فم ." )وؤ ا القد    كحنت ۱٦-۱٥: ٣(.

 بني احلقيقا والكذب، بنيعا ثنه لي   نت ك ما حل وسط  تكو يف اثوذكسيسيا ابلت ييد  شّكل بدإن ي ما "فتتر"  نت ال تعن ةّرد الئتكو يف املمتوسا، بل الئتكو يف اإلميتن والعقيدة.  ذا الئ
نئسه يف عتمل البدعا. اثوذكسيسيا والبدعا. أي احنراإ عا حقيقا العقيدة  ك قد سبق وأ بح زووا  و بدعا ، ويل ما  نحرإ ولك ث ار مدى عا اثوذكسيسيا  ضع   
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ا أي الكنيسا الذي  عرتإ هبت واليت تعتمد ي يت  ع ى النظتم السكفيتيت امل حد، واليت تطّكوت إأت بطر ريي
 سككنيا والسرجيتنيا.الشهرية ابملمكسكك 

  

اليكم مصط ح  "الكنيسا الرمسيا" و"الكنت   الرمسيا احمل يا"  داّلن ع ى الكنت   احمل يا املعروفا  .٥
ج طت روّ تو ملسكونية شرتك جممعيًا يف احلركة اتقبل رمسيًا وتقيادهتا الرائسية واملؤسسا اتوخييت ، واليت 

املزعكما،يمت تئهمهت  االقتنكنيبئ حته عبتءة توخت مئهكم ال كيت ومشروع د ن،ي  ّب هتتقوتسمح هبت وت
نظر أالسرجيتنيا، وتتبىن إمت مبتشرة أو غري مبتشرة، أشكتل أخرى عد دة ما اإلوتداد عا اثوذكسيسيا )

 ذه الظكا ر اآلي ا يتلعبث ابثسراو، وخت ا ةق  املعمكد ا واإل الحتت ال يتكوجيا حته قنتع 
ب اثاب  " املصّنع حد ثت  والذي ع ى مستكى ومس   تسب-بعد-ت"التجدد ال يتكوج " و"الال كت امل

 الكنيسا فقدان املعت ريي ل مسككنيا اإلنصهتو ا داخل ي يّتت الال كت اجلتمعيا حتد دا ، خبرق جدّ 
القد سني، أشكتل متعددة ما العكملا والتايري يف الروح اث يل ل كنيسا و  (لتمجيد )إعالن قداسا

 .(دبري الكنس  معتدي لألابءتبّن تئسريا  ل ت
  

وبة إىل وبقرار حاسم وبال تردد وبال تمجيع هذه املا تسمى ابلكنائس الرمسية قد انضمت اآلن  .٦
سات الطتبع املسككين والسرجيتين، و ك هنج غري قتنكين ومعتدي ل كنيسا  هنج اإلرتداد اإلنصهاري

إلتزامت   ة،ال ميكن للكنيسة األرثوذكسية األصيلوابلتايل أو  سمح به أستقئتهم،  جممعياً   رّوج له 
عها يف شركة أبن تدخل مبتد هت اإلي يز كلكجيا املختصا "ابثستقئا الكذبا" و"املع مكن الكذبا"، مب

 الصلوات أو األسرار أو الشؤون اإلدارية إطالقاً. 
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 الكنيسة األرثوذكسية األصيلة. ٥ 
 
الروح القدس  ب عب اإلبا ويفتضم يف أحضتهنت وتكّحد يف اآل األصيلةالكنيسة األرثوذكسية إن  .۱

ّدوا حبزم على ر سلك اجلزء اثيب ما الكهنا والع متنيني اثتقيتء ما الكنت   اثوذكيسيا احمل يا الذ ا 
ة يلسرجياناوع ى نتت جه العم يا الئكو ا، يمت أ ضت  ع ى  "احملاربة للكنيسة"إعالن بدعة املسكونية 

 املسككنيني املبتكر ا.جيتنيني و ر مع الس قاطعني كل الشركة، املعادية للكنيسة
   

( مل  عرتفكا ۱٩٢٥†إن املتمسككن اثمنتء يف ووسيت إبوث البطر ر ك الئت ق القداسا تيخكن ) .٢
 ني حتّمل اإلضطهتدات وال جكء إأت ومت بعده( مئضّ  ۱٩٢٧لسرجيتنيا )وال ابسا ابلكنيسا املؤسّ 

الذي غتدو ووسيت وشّكل اإلداوة بينمت اجلزء اآلخر  ،شهداء ومعرتفني ظهروا، و م  كذا الكهوف
هرة شوشخصيتت قد سني أ حتب إمتيتز و معرتفني عظمتء  تجأنيذلك   بالد اإلنتشارالكنسيا يف 

 ع ى مستكى عتمل .
   

بتكار إيف اليكانن ووومتنيت وقبص وب اتواي وأمتيا أخرى، وفضه ةمكعتت متمتسكا ما الشعب  .٣
 يف شهداء ومعرتفنيوبدعا املسككنيا، و م أ ضت  فّض كا اإلضطهتدات وأنتجكا  ۱٩٢٤التقومي عام 

ضتفا إأت سلك إ وابلتتيل أظهروا أنئسهم أمنتء ع ى التقتليد املقدسا وأابء الكنيسا القد سني. اإلميان،
 ۱٩٢٥أ  كل  ۱٤مبهرة وو بيا، مثل ظهكو الص يب الكرمي واحملي  فكق أذينت ) وما خالل عجت ب

 م أوالده اث ي ني.  و  ثولئك(، شّجع وبّنت ويتف  الارية اإلطيا [شرق ]
 

خدام ابست األابءبتقاليد ولئك الذ ا متّسككا أ، بدأ ۱٩٢٤بعد تبّن إبتكتو التقكمي يف اليكانن عتم . ٤
 كنوسيت الذ ا  سم  و  ومسيحيك الكهكإ اثوذكسيسيكن يفلقب "املسيحيني اثوذكسيسيني اث ي ني"، 



 
18 

 

  30فع كا اثمر ساته. ‘التيخكنيني’ب
 

عد دة ع ى  ؤالء  تسميات أخرىولكا، ما مكتن إأت مكتن وما زما إأت آخر است خدمه  .٥
ضما  وضعوا أنفسهمدا مت   م وبدعا املسككنيا، ولكا  ۱٩٢٤ابتكتو التقكمي عتم  رفضواالذ ا 
 وهم ميلكون 31الشرعي،النظام القانوين و إضتفا إأت  روحها اإلجنيليفكر الكنيسة األصيل و حدود 

ليت، يف اوهم بكل أتكيد يشّكلون أبمجعهم الكنيسة األرثوذكسية األصيلة متكا ل، تس سل وسكيل 
 كنيسا الكاحدة ل املكّمل األصيلةر ق احلق،    تشكل ستمراو عا ظل تبتعد املسككنيني املتزا د اب

 اجلتمعا املقدسا والرسكليا يف حقبتنت املعت رة.
  

 وذكسية األصيلةالكنائس األرثاليت    عقت داي  ضروو ا لبنيا واستمراو ا  اهليكلية األسقفيةإن . ٦
ضمتنتهت بنعما هللا إّمت ما أستقئا ما املبتكر ا )إي أتبتع التقكمي اجلد د( انضمكا إليهت،  هاحمل يا متّ 

 رثوذكسية أصيلةأةبعت  بعد اعرتافهم ابستقتما الرأي، أو عب شرةنا أستقئا ع ى أ دي س طا ينسيا 
سل الرسويل لُيّبهن ويُؤّكد التسو كذا  يف بالد اإلنتشتو مي ككن تس سل وسكيل غري قتبل ل جدل،

ا وهااتن ال يرقى إليهما الشك وال جدل فيهما، وأكدهتموقانونية الكنيسة األرثوذكسية األصيلة، 
 عالمات من هللا. 

 

العودة إىل األرثوذكسية األصيلة. ٦  
 

 ضتفاككنيا واحمل يا بني احلني واآلخر، وإاطراةقا واملنشقني قتمه ةتمع الكنيسا املس 32يف قبكل .۱

                                                           
  30 التيخكنيكن أ ضت  بدأوا ابستعمتل مصط ح "مسحيني أوذكسيسيني أ ي ني" دون أن  ككن طم أي تكا ل مع إخكهتم اثوذكسي  اث ي ني يف اليكانن.

  31 "النظام القانوين والشرعي": سلك النظتم الذي  تكافق مع قكانني التق يد الكنس  اثوذكسيس  والقك انني املقدسا ل مجتمع اثوذك سيسيا • أنظر أ ضت  املالحظا ۱٨، "القتنكنيا".
  32 "القبول": قبكل اطراةقا  عن أن الكنيسا تقبل يف أحضتهنت  راةقا ابلت ييد  عكدون إليهت ابإلعرتاإ وبروح التكبا. 
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 33)التست ل(، و   عمل قتنكين ووعت   اإليكونومية بقاعدة، وةّبقه مت تسمى الضبطلقاعدة 
 عا حرفيا القكانني املقدسا، دون خمتلئا ووحهت. احنراف مؤقت سمح أبن  ككن  نت ك 

  

سمح أبن ت ال ميكن هلا وال حتت أي ظرف إطالقاً بكل يييد  اإليكونوميةابلرغم ما سلك، . ٢
وسلك  34"،لخالصلالسليم واملؤدي اإلميان  "مبعتقدأي خطيئا أو أي مستوما ختت  ابلعئك عا 

 هتدإ بكضكح وحصرا ، وبروح تكفيقيا خري ا، إأت املستمها يف خالص النئكس اليت مااإليكونومية ثن 
 أج هت متت املسيح.

  

أن   دل طريقة وال أبيواملنشقني إأت الشريا مع الكنيسا  اطراةقااإليكونومية يف قبول إن ممتوسا  .٣
تئل هبت  تعرتف بسراين مفعول أو فعلية أسرارهمالكنيسا  قانونية خارج حدودها الاليت حي 

 35ارزمتية.كوال
 

ا خالل الضب  إن يتن مو  عد،بطر قا مط قا وعا ب   مل تعرتإ أبدا   إن الكنيسا اثوذكسيسيا املقدسا. ٤
قكن سراو  بثن أولئك الذ ا حيتئ كن أو  تنتولكن ما  كذا أ 36أبسراو أ قيمه ختوجهت، أو التست ل،

  ةقا أو املنشقا.يف حضا مجتعتهم املهر 

                                                           
  33 "عمل قانوين": ممتوسا ما ِقبل اثستقئا الذ ا إ تمتمهم، يف املسيح وخبكإ هللا،  ك خالص خراإ الكنيسا العتق ا. 

  34 "معتقد اإلميان املستقيم واملؤدي للخالص": أي أن التست ل غري مسمكح – "لي   نت ك ةتل ل تكّيف" – يف مت خيت  أبمكو اإلميتن.
  35  "حدود الكنيسة القانونية والكارزمتية": ’احلدود القتنكنيا‘ ت عر إ ابلعقت د والقكانني املقدسا اليت ل كنيسا اثوذكسيسيا )أنظر املالحظا ۱٨، "القتنكنيا"(، بينمت ’احلدود الكتو زمتيا‘  

دّ  ليست منئص ني بل   عتبا متستو ني.  ذه املصط حتت    مذيكوة  نت  تمه اناحلدودد بشكل أستس  ابثسراو املقدسا اليت ما خالطت تعمل نعما هللا يف املؤمنني. يف الكنيسا اثوذكسيسيا،  ذان حت 
أنظر ) توزمتيا أوسع ما حدود ت القتنكنيا؛ مبعىن آخر،  م  عرتفكن بنعما اثسراو أ ضت  يف اجلمتعتت اطرةكقيا املخت ئاكسككنيكن  عتبون حدود الكنيسا الل رتييز ع ى مستواهتمت، وسلك ثن املحتد دا  

أعاله.( ۱۱,٢و ٢,٢ §§  
 36  "بطريقة مطلقة وعن بُعد": الكنيسا اثوذكسيسيا مل تعرتإ أبدا  أبسراو اطراةقا املعدوما وجكداي ، إن يتن ’بطر قا مط قا‘، أي أبنئسهت )مكتئا ساتيت  و مستق ا(، أو ’عا ب عد‘، أي بقدو مت اطراةقا

 بقكن بعيد ا عنهت. ولكا، حني املروجكن طذه اثسراو اطرةكقيا سيدخ كن ليتحدوا مع جسد ت، عند ت تنش  مس لا شكلهم الصحيح، حصراً وفقط ما أجل الكنيسا أن تعط  املضمكن طذه  
ما  ذه الكذيقا(. ٥.٦اثسراو، اليت يتنه حلىت ت ك ال حظا فتوغا وختليا ما أي جك ر أو نعما )أنظر الئقرة التتليا   
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أشختص منئرد ا أو مجتعتت ختوجهت  اإليكونومية حصرًا وفقط الستقبالما خالل تطبيق . ٥
، ةبعت  اطراةقا أو الشقتقيني ببساطة تقبل الشكل اخلارجي لسرالكنيسا اثوذكسيسيا  37ات بني،
ما اة لكنه مينح هذا الشكل حيوخت ا يف حتلا املعمكد ا،  رِفت   أن  ذا مت احلئتظ ع يه  38بشرط

قفة األسا، أي، مأل تيف  حقيقا املسيحخالل نعما الروح القدس املكجكدة فيهت بكاسطا حتم   
 .املستقيمي الرأي

  

ن الكنيسة إخبصكص اثسراو احملتئ ا يف مت  سمى ابلكنت   اثوذكسيسيا الرمسيا، أيثر حتد دا ،  .٦
ابثخ   ،خبصوص شرعيتها أو خبصوص فعاليتها اخلالصية 39األرثوذكسية األصيلة ال تقّدم ضماانً 

مع املسككنيا اإلنصهتو ا والسرجيتنيا، حىت ولك يف أي حلظا  40"عن معرفة"ثولئك الذ ا  تنتولكن 
عيد شك هت اخلتوج  ثولئك الذ ا  دخ كن يف شريا معهت ات بني، وسلك حتسبت  النعقتد ةمع  ت      ال

 41.حمّ   نضع ختمت  ملت سبق وحصل ع ى مستكىيبري لألوذكسيسيا اث ي ا، وسلك لك  
 

إنه يف يل اثحكال أمر مؤيد أنه حني   عتدى ع ى نقتوة عقيدة الكنيسا وابلتتيل  تم إضعتإ الراب   .٧
ألسرارية ائج االنتعند ت تككن أو يسره ي يت ،  بني املعتقد واجلامعية والشركةالاري قتبل ل دحض 

 مع .واثاب   واجمل و ذا مت  تنب ه بكضكح التق يد الرسكيل 42،ية للغاية وخطرية جداً واخلالصية جدّ 
                                                           

 37 "اتئبني": قبكل أشختص يف الكنيسا ات بني ابلت ييد ال  عن  نت ةر قا القبكل، أي فق  عب سر التكبا واإلعرتاإ، بل تدل ع ى ووح ووغبا املنشق أو املهرةق الذي  دو ك خط ه
.الكنيسا اث ي ا و تكب و تحد مع   

  38 "تقبل": إن مس لا قبكل أو عدم قبكل الشكل اخلتوج  ملت  سمى بسر اطراةقا أو الشقتقيني تكما يف التمييز الرعت   الذي ميتوسه اثسقف؛ مبعىن آخر،  ذا القبكل  ك لي  إجبتوي، 
 بل إختيتوي. 

 39 "تعطي ضماانً": أي تؤيد حبزم وبشكل غري قتبل ل جدل، تؤيد بشكل قتةع و مط ق، تصّدق، تضما. • معىن  ذه الئقرة جيب أن  ؤخذ سكاي  مع معتين الئقرات اخلمسا الستبقا، 
  ولي  منئردا . 

  40 "عن معرفة": اجملمع املسككين الستبع  ضع اثانذيمت ع ى  ؤالء الذي  شرتيكن مع اطراةقا "عا معرفا"، أي ابلرغم ما أهنم ع ى  قني أهّنم  راةقا. 
 41 "على مستوى حمّلي":  عن  نت يل مت قتمه به بصكاب واستقتما اجملتمع احمل يا ل كنت   اثوذكسيسيا اث ي ا.  ذه الئقرة جيب تئسري ت وتكضيحهت يمت    : "حني حيصل اثمر والكنيسا

  الداخ يا وأ بشرعيتهت اثسراو ا   ال تشري بذلك أهنت تعرتإ  اثوذكسيسيا اث ي ا يف حتلا أولئك العت د ا واملنضمني إليهت ال تعيد الشكل اخلتوج  ثسراو مت  سمى ابلكنت   اثوذكسيسيا الرمسيا،
. أو اخلال يا  

  42 يف مت خيت  ابملسككنيني املبتكر ا، إن متّزق "الراب  بني املعتقد واجلتمعيا والشريا" املذيكو  نت قد سبق وأ بح واقع وحقيقا، مع يل مت  نتج عا سلك. 
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 ل ضب ، غري ال  أخذا  بعني اإلعتبتو أن القد   ابسي يكس الكبري، ابلرغم ما أنه  ع ا نئسه مئضِّ  .٨
أنه  قبل ابإل ككنكميا )التست ل( يف مت خيت  ببعض اطراةقا والشقتقيني )القتنكن اثول(، ما املهم 

ولئك الذ ا "ث جممعيًا ابستعمال اإليكونوميةقد مسحت أن نذير أن الكنيسا اثوذكسيسيا املقدسا 
-الشهري  ل مجمع اخلتم  ٩٥يمت  ّتضح يف القتنكن   "صني، نضمكن إأت اثوذكسيسيا ومجتعا املخ   

إما طرق خمت ئا، بخمت ئني املسككين واملقدس )ةمع ترولك(، حيث  تم قبكل  راةقا ومنشقني  الستدس
نستةرة ، يمت حصل مع الوابإلعرتاف‘( ليبيّلو ’)ابليواننية وشهادة إميان فقط عّب التوبة 

 املعمودية. الل من خأو  من خالل املسح املريون؛الذ ا سبق ومته إدانتهم قبل عصكو؛ واملكنكفيز ه 
* * * 

صيلة تتصّرف الكنيسة األرثوذكسية األ قينت  بكل مت سبق وابلظروإ املعينا لكل ينيسا حم يا، إن . ٩
 تسّمى ابلكنت   اثوذكسيسيا الرمسيا الذ ا جتته أي ما الكهنا والع متنيني ما املت بعطف خاص

ت  ك مب ما ابب إ تمتمهت الرعت   طم،    معنياو ،  رغبكن ابلدخكل يف الشريا معهت، وسلك ثهنت
 .همحبرية ومسؤولية ووفقاً ملا ميليه إليه ضمري  شرعكن يف خيتو م ضرووي ما غري و ب، أي أهّنم 

  

ييد وفقت  بكل ي ا  ذه الكنت   الذ ا مّته معمكد تهمم الرهبان والعلمانينييقتعدة عتما،   .۱۰
ا )خر سمت( وسلك بكاسط من خالل املسح ابملريون تم قبكطم إأت الشريا  43ل طق  اثوذكسيس ،

ّدمكن بط ب خّط ،  تق بينما الكهنة، و تم سلك بكل يييد إقرتاان  بسر اإلعرتاإ املقدس، رتبة خاصة
 ة من وضع األيديرتبة خاصوةتملت مّت القبكل بذلك  م   قب كن ابلشريا بذات الطر قا، وأ ضت  بكاسطا 

 خصيصت  طكذا حتالت.  و   وتبا مكتكبا)خريوذيسيت(، 

                                                           
  43 "وفقاً للطقس األرثوذكسي": تقتم املعمكد ا اثوذكسيسيا ما خالل التاطي  الكتمل ذالث مرات يف حكض املعمكد ا "ع ى إسم اآلب واإلبا والروح القدس" )القد   مىت ۱٩:٢٨(. 
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  ئهم أنه، وابلتنتسب مع خصك يتت اثمتيا املخت ئا واحلتالت املخت ئا، وبات ا تطبيق وتبا . ۱۱
اً يتم إُتاذ قرار من ق بل األسقف احمللي على أسا  معايري حمددة جممعيأيثر تست ال  أو أيثر ضبطت ، 

 ، وسلك وفقت  ل قد   يباينكس القرةتج :أو من ق بل جممع مؤهل
 

ا ال جنب وال نئرض أي قتنكن ع ى أحد، وسلك ثن يل أسقف لد ه حر ا املشيئا يف إداوة الكنيسا "هبذه الطر قا حن
 44وسيجتوب عا أفعتله أمتم الرب."

 

امة والشروط ابملعايري العيسيني القدوة أن  قر سي س طا شتم ا لألوذكس  جممع كبري عامميت ك  .۱٢
قيا متعتت الشقتما اجل الكنيسة األرثوذكسية األصيلةملمتوسا عمل قبكل أولئك العت د ا إأت  املسبقة

 . واطرةكقيا احلد ثا واملتعددة
 
 يف سبيل انعقاد جممع كبري للكنيسة األرثوذكسية األصيلة .٧

 
داانت إيف القرن العشر ا الئت ه ويّ مت استطتعكا القيتم بذلك، أ دو أستقئا أوذكسي  أ ي ني  .۱

 سكاي  ضد املسككنيا والسرجيتنيا وأ ضت  ضد املتسكنيا. جممعية على مستوى حمّلي
 

ا يف الذي قتم هبت ةمع الكنيسا اثوذكسيسي اإلداانت ضد املسكونيةنذير  نت ع ى سبيل املثتل،  .٢
؛ وأ ضت  ۱٩٩٨، وأ ضت  ينيسا املسيحيني اثوذكسيسيني اث ي ني يف اليكانن عتم ۱٩٨٣املهجر عتم 

ما ِقبل ينيسا الكهكإ يف ووسيت، وأ ضت  الكنيسا اثوذكسيسيا الروسيا يف  السرجيانيةاإلدانة ضد 

                                                           
  44 "وستلا إأت البتاب إسطئتن" ]ابالتينيا[، يف ’يكنسي يت أد وجييكم إيزايتت‘، اجمل د ۱ )لكتيتيه ابو سيكووم: إمبينسي  سكسيتتتي  تيبكغرافيتيه ليبوووم إي يسيتستيككووم إ كسك وجيي 

.اثول املرتجم-۱٧٤(، العتمكد ۱٦٧۱يكنستييكتيه،   
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يني اث ي ني اليت قتمه هبت ينيسا املسيحيني اثوذكسيس إدانة املاسونيةاملهجر يف أوقتت خمت ئا؛ وأ ضت  
 ٩٨٨۱.45يف اليكانن عتم 

   

امة يف خطوات ه ذه اإلداانت اجملمعيا وخت ا ت ك اليت ضد بدعا املسككنيا،    ابلت ييد  .٣
كإ  صل ، و ك بس طا مكّسعا سكس األصيلنيذ لألرثو عقتد ةمع عتم يف سبيل ان اإلجتاه الصحيح
 إلجنيل.ل نينتقضر نصهتو ا املاإل إببتكار التقومي واملسكونيةبقراوات ختت  

  

احمل يا   ك أن تتحد مجيع الكنت   مشرتك وصحيح، إمياين و و فقًا ملعتقدمت  ك ضرووي اليكم،  .٤
مع عام  جملألوذكسي  اث ي ني يف جسد مشرت ك، وسلك بات ا خ ق الظروإ الستلئا لتجّمع وانعقتد 

ل فّعتل شكب وسلك لك   تعتمل،  ككن شتمال  لألوذكسيسيني يف الرؤ ا والس طا، كبري هلذه الكنائس
ل أبشكتله املخت ئا، وأ ضت  حلل مشتيل خمت ئا ومست  مفهوم اإلنصهاريمت مع   املسكونيةمع بدعا 

انبعا نتيجا سلك وختت  حبيتة الكنيسا بشكل عتم، وابملؤمنني لشكل  طبيعة رعائية وعمليةسات 
 ختص، وسلك لك   تم احلئتظ ع ى واب  السالم واحملبا يف املسيح.

  

 ذه الضرووة تصبح مئهكما ما احلقيقا أن الكنيسا اث ي ا، يجسد املسيح الئع  ،    بطبيعتهت  .٥
بكجه  معيةجموهي من خالل أساقفتها تتقدم إبعالانت يف ملء احلقيقا والنعما واخلالص  جامعة

 إىل التعبريما جها  فهي عليها أن تسعىتعتليم  رةكقيا والئضت ح العتمليا اليت تنتج عنهت؛ وابلتتيل، 
رفض و استنكارعا حقت ق اإلميتن وسلك لتحد د احلقيقا ع ى نقيض البتةل؛ وما جها أخرى، 

هلراطقة معلنني احنالل امؤكدين و ، راإحلمت ا اخل اطرةقا واطراةقااخلط  والئستد الذي  نتج عا 
 . املوجود أصالً 

                                                           
  45 ابلطبع، إن اإلداانت اجملمعيا املذيكوة يف  ذه الئقرة مجيعهت قد سبق واستحقه التكرمي وقبل هبت اثوذكسي  اث ي ني، و   تشكل أس  قراو ات اجملمع الكبري املرتقب. 
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ما  ، يقاجلميع اخل ن   ع اأب األصيلة جممع عام كبري للكنيسة األرثوذكسيةوابلتتيل  تكجب يف  .٦
ثج هم "آزق الطر ق الكحيد ل خروج ما املكجكد لد نت يف الكنيسا اث ي ا مبثتبا امل األمل الوحيدجها، 

النقيض احلاسم والكامل بني األرثوذكسية اثخرى، ها اجلوما  46،"الذ ا سكإ  رذكن اخلالص
جملد اآلب  ،ال يعتمدان على بعضهما البعض مباثابة أهنما سات النكع املسككين والسرجيتينواإلنصهار 

 واإلبا والروح القدس، بشئتعتت والدة اإلله والرسل واثابء.
  

لن حسب مستحقني يف املستقبل القر ب، وتبعت  لألابء القد سني واجملتمع املقدسا، حتفظني ما  .٧
 :٨٤٨۱أبن نع ا مع أابء اجملمع اثوذكسيس  الشتمل عتم  47مرة لنت، ُسّلمالذي  اإلمياناإلبتكتو 

 

ا . يل مكل جديد مباثابة اقرتاح من الشيطان  ماقتني...48‘فت  سك ابملعتقد الذي تس منته  رِ ملنت"’
و منذ زمن قد ه. لكا  ذا اإلميتن نه انق أب ر بهإلميتن اثوذكسيس  الذي ب شّ اكّبخ   ابتكتو قبل 

يام الق وكل من يتجرأ علىزايدة وال أبي تايري إةالقت . وال ب نق   سمح ال ب، إس الُختم ابلكمال
 49"لك قد سبق ورفض إميان املسيح.بذلك أو ينصح أو يفّكر بذ

  

 
 

 ،اثلك يا الكاحدة ل جميع، اآلب واإلبا والروح القدس، إأت متنح البدا ا والنهت ا
 وإأت د ر الدا ر ا. أوان  اآلن ويل ، له امل ك والقكة واجملد

 !آمني
                                                           

  46 الرستلا إأت العبانيني ۱:۱٤
  47 واجع وستلا القد    هكسا ٣:۱

  48  "لنتمسك ابملعتقد" )عبانيني ٤:۱٤(: لنتمسك ابعرتاإ اإلميتن، "دعكان نتمسك به، وحنئظه آمنت ." )ز اتبينكس(.
 49 "ود البطتويا اثوذكسي  الشرقيني ع ى البتاب بيكس التتسع ]۱٨٤٨[،" §٢۰ ، يف  كحنت يتومريس، ’املعتمل العقت د ا واملعنك ا يف الكنيسا اثوذكسيسيا اجلتمعا‘ ]ابليكاننيا[، 

املرتجم اثول.  –[ ٢۱۰۰] ٩٢٢(. ص. ٩٦٨۱،  ك، فريالغستنشتتله-الطبعا الثتنيا، )غراز، أيتدمييا دوا ك   


