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 ع التاسع للتوعية األرثوذكسيةجم  تال

 

 أحد األرثوذكسية
 ٢٠١٢آذار  ٤شباط/ ٢٠

 

 1نور األرثوذكسية وظلمة املسكونية
 

 كليمندوس، أسقف غارديكيون
 أمني سر اجملمع املقدس

 

 سني؛يقدال أصحاب النيافة
 قدس اآلابء واألمهات؛

 إخويت وأخوايت األحباء يف املسيح؛
 

I 
 بني النور والظلمة""ليس هناك من شركة 

 

 ، أدخ  وخو بطلب من اجملمع املقدس املستدميبربكة مرتوبوليتنا وأبينا املريض كرباينوس، و 
ية هو الباهر على اهلرطقات. إن نور األرثوذكسنور األرثوذكسية اآلابئية يف يوم إنتصارها  ورع إىل

                                                           

 1 حماضرة يف ذكرى إحتفال اجملمع املقدس يف املقاومة أبحد األرثوذكسية، ٢٠١٢، وذلك يف دير القديسة ابراسكيفي للراهبات يف أكاراني
  .املرتجم(، أتيكا )اليوانن(. يُنشر النص هنا أبكمله، مع مالحظات –)من ضواحي أثينا 
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هو "ينري  ،كما هنتف يف القداس اإلهلي للقدسات السابق تقديسها  ،ليس إال  نور املسيح الذي
ك حنن نطلب اإلستنارة اإلهلية من مصدر النور: "مبا أن ،ترانيم النور )الفوطاغوجيكا( اجلميع". يف

 2وخلصين." املسيح أنرين بك، بشفاعات والدة اإلله االنور أيه

 هذا هو النور اإلهلي احلقيقي الغري املخلوق، النور 3"هللا هو نور وهو ليس فيه ظلمة البتة."
هو نور فساد. حلة عدم ال، لكي يلبسنا هوأظهر ذاته فياملسيح أتى من  ذيل، اواحلق لنعمةا املبهج،

التجلي والقيامة والعنصرة، نور احلياة اإلسكاتولوجي الذي ال يعروه مساء. الشركة مع النور اإلهلي 
نقسمة بني على نفس اإلنسان أال  تكون مجيب أن تكون أعيننا منفتحة لإلميان والفضيلة.  تفرتض

 احلق واخلطأ، بني الفضيلة واخلطيئة. 

 أن نقوم أبعمال نور وأعمال ظلمة، وال على املستوى األخالقي، ال ميكننا يف نفس الوقت
 غري" اإلميان، ال ميكننا أن نصبحمن الناحية األخرى، على مستوى  4ميكننا أن نعبد "سيدان."

أي أن نقيم روابط ودية مع اهلراطقة، على املستوى الكنسي طبعًا وليس اإلجتماعي.  5"متكافئني
 احلوار حبسن النية ليس ممنوعاً، ولكن لرُتَفض احلرية واإلختالط.   

 يسأل القديس بولس الرسول. فيجيبه حبزم ثيودوروس 6"أي شركة للنور مع الظلمة؟"
إهنا األرثوذكسية  7املعرت  بنور احلق: "ليس هناك من شركة بني النور والظالم!" القديس الستوديطي،

لئك الذين هم معتمدين فعالً ويتدفق وينتشر، وأو  8"العجيب"املقدسة حيث يستقر نور هللا 
                                                           

  2   كتاب السواعي الكبري، خدمة السحر، فوطاغوجيكا اللحن الثامن.
  3 ١ القديس يوحنا ٥:١.
   4  القديس مىت ٢٤:٦.

  ٢  كورنثوس ١٤:٦. 
5  

  6  ٢  كورنثوس ١٤:٦.
  7 "الرسائ " ب.ك. ١٩٧.٢  موسوعة اآلابء اليواننيني ، اجمللد ، العامود ١٥٩٧ب.

 ١ القديس بطرس ٩:٢.
8  
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ويسلكون يف احلق  10النور" بناءو"أ 9يصبحون "نور العامل"ذكسية و ومستنريين على الطريقة األرث
 رين إىل "مرياث قديسيذاهتم يزل ون، أو عندما يدعون اآلخوحني أولئك ب 11".النور والدأ"کواحملبة 
هم يدركون أنه ليس هناك من سبي  ]إىل األمام[ غري التوبة. "فالتوبة" حسب قول القديس  12النور"

يرشد املرء خارج الظلمة إىل النور. لذلك ك  من ال  ي احلديث "هي اببمسعان الهويت النور اإلهل
  13"عربه، لكان أتى إىل النور. يدخ  إىل النور هو مل يعرب ابب التوبة كما ينبغي؛ ألنه لو

 إن خدام املسيح األمناء والعقالء يبقون على شعلة نعمة املسيح مضاءة يف نفوسهم ابحملبة
تنري النفوس، لكنها  هيولية-الكنيسة بيقظة وإنتباه. هذه النار اإلهلية الغريوالشكر، وينتظرون خنت 

 14أيضاً متتحنهم. هي فعالً "قوة القيامة عام  فع ال للخلود،" كما يقول القديس مكاريوس الكبري،
وُتدفئهم  اً وذكسيأرثنريين أولئك املستهي جتتذب لكنها أيضًا "طرد للشياطني وسحق للخطيئة." 

اخلطيئة، واخلطأ واهلرطقة،  15وتُقو ِّيهم، بينما هي ترفض أولئك املمسوكني دون توبة يف "ظلمة"
 فهم.رِّ ص  وجتلب عليهم العار وتَ 

 ا  القيامة "املسيحهت ، قب  قلي  من إعالنوقاراً  يف ليلة الفصح املقدس ويف كنائسنا املعتمة
يبة اخلدمة من اهليك  مبشعله املضاء ليوزع النور اإلهلي مرتاًل هبقيم خيرج الكاهن امل قام"، ام، حقاً ق

وفرح: "هلموا خذوا نوراً من النور الذي ال يعروه مساء وجمدوا املسيح الناهض من بني األموات!" 

                                                           

  9 القديس مىت ١٤:٥.
  10 القديس لوقا ٨:١٦؛ القديس يوحنا ٣٦:١٢.

  11 أفسس ٨:٥، ١ تسالونيكي ٥:٥.
  12   كولوسي ١٢:١.

  13 العظة ٢٨، §٧، يف :مسعان الالهويت احلديث، العظات ٢٣- ٣٤ )ابريس، منشورات سري ، ١٩٦٥(.
  14 املقالة الروحية ، §١٠، موسوعة األابء اليواننيني، اجمللد ٣٤، العامود ٦٧٣.

 15 نيكيتاس ستيثاتوس، يف ما خيتص ابألسقفية السماوية و الكنسية، §٣٠، يف ميستيكا سينغراماات )الكتاابت السرية( ]ابليواننية[، حترير

.٧٥ابانيوتيس خريستو )تسالونيكي، (، ص.    
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يعنا،  فرح وشعور ال يوصفان. وكما نعر  مجكيان عابدي قيامة املسيح اجمليدة على ك   عندها يعم  
هي فيض األعجوبة األكثر إشعاعاً و  على املوت وساحق اجلحيم، ربنا وإهلنا، يصنع ك  سنة املنتصر

يع مجالنور املقدس قرابة الظهر يف يوم السبت العظيم يف كنيسة القيامة يف مدينة أورشليم املقدسة. 
رع، كما ال توصف لَتوق عهم الو يت الذين حضروا هذا الطقس املقدس يعرفون من خربهتم الذروة ال

ذا احلدث هو دائماً هيضًا حتقيق هذا السر اإلهلي الذي يُبهر وحيو ِّل بطريقة عجائبية املشرتك به. أ
ما شك   ليس فقط إنتصار قيامة الرب، ب  أيضاً فخر املستقيمي الرأي وعظمة إمياننا بوجه امللحدين 

فقط يتمس كون  هنم هموذكسيني ألالرب يعطي النور املقدس لألرثوأتباع الدايانت األخرى واهلراطقة. 
حى و يعاينون، ليتورجياً وروحياً، النور املقدس، وليس للمؤمنني الس يئني الذين حر فوا حقيقة اإلميان املو 

 الذين هم عالقون يف مسارات قامتة ال تؤدي إىل أي مكان. به واملعطى لنا من السماء، و 

 قد بعني اإلعتبار، ابلرغم من أهنمأيخذوا هذا األمر تني اهلراطقة مل يبدو أن الال   مع ذلك،
و أايمنا هذا م مسكونيأال  جير ِّبوا الرب! حنن نصلي إبخالص لكي يتعل  سابقة حوادث  عل موا منت

حقاً حنتف   يابلتوبة إىل نور احلق اإلهلي، لك خيرجوا من خبلهم ويرجعوا ييفهموه، وذلك لكاألمر و 
 ألرثوذكسية.  إبنتصاراً جديداً ل

 

II 
 يسيطرون على القرب املقدس تنييظهر النور املقدس حني كان الال  مل 

 

 ، حني وص  آال  من صليبيي البااب أثناء محلتهم الصليبية١٠٩٩جند أنفسنا يف حزيران 
األماكن املقدسة من الكفرة  -كما زعموا   -أسوار أورشليم، وذلك لتحرير   األوىل إىل خارج

متوز وأشبعوا رغباهتم بذبح  ١٥املسلمني. بعد حصار استمر أربعني يوماً، دخلوا املدينة املقدسة يف 
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سفك دماء مروع بعد ثالثة أايم من  16سهم.وحشي للمسلمني. أما اليهود، فحرقوهم أحياًء يف ُكني  
آه   –ة صليبيون أن يذهبوا إىل كنيسة القياموصلت فيها عمق الدماء إىل جلام أحصنتهم، تذكَّر ال

إلحسان على جناحهم. كبرٌي جداً  كان جه  وهكذا  ليشكروا رب احملبة وا  –اي هلا مفارقة مأساوية 
 اكان ُعمى أولئك الرجال الذين، ابلرغم من أهنم محلوا على أجسادهم عالمة الصليب، هم أخضعو 

خدامًا جلفني  17،"الصليب أعداء"يقة، هم كانوا لكن ابحلقاجلميع إلرهاب السيف السفاح. و 
راد أن جيع  والذي أ ووثنيني لرج  هرطوقي هو اباب روما املتغطرس، الذي احنر  عن األرثوذكسية

 18عرشه "أعلى من الكواكب."

 يف اجلوهر، هؤالء الغزاة القساة اجلدد مل أيتوا لتحرير األماكن املقدسة ويُفو ِّضوها لعبادة هللا
 دسة.ليفرضوا هرطقتهم املكروهة من هللا على األرض املقاألصيلة والغري مقيدة؛ هم اجتاحوا أورشليم 

كان ال يزال على   19وهكذا، ابلرغم من أن بطريرك أورشليم القانوين مسعان الثاين املنفي إىل قربص
قيد احلياة، إال  أهنم جلأوا بطريقة غري قانونية وغري شرعية ابلكلية إلنتخاب وتنصيب بطريرك مزور 

                                                           

 16خريسوستوموس ابابدوبولوس، رئيس أساقفة أثينا و سائر اليوانن، اتريخ كنيسة أورشليم ]ابليواننية[ )تسالونيكي: إكذوسيس ب.
النور . أنظر أيضاً احملاضرة املطولة و التحليلية املوثقة ابلكام  يف دراسة رائعة خلاريس ك.سكارالكيدس، ٤١٦-٤١٥( ص. ٢٠١٠بورانرا،

]ابليواننية[ )ن.ب.: منشورات [١٦-٩املقدس: أعجوبة السبت العظيم يف قرب املسيح: إثنني و أربعني شهادة اترخيية ]من القرن 
. ١١٠-١٠٧( ص. ٢٠١٠"إيالاي"،    

  17 فيلييب ١٨:٣
  18القديس نيقودميوس اآلثوسي، خدمة أبينا القديس مرقس إفغينيكوس رئيس أساقفة أفسس ]ابليواننية[، اإلستيشارة الثالثة من اإلينوس 

.٣٤( ص. ٢٠١٠، ")تسالونيكي: منشورات "أرثوذوكوس كيبسيليه   
 19 يشد د العديد من املؤرخني الغربيني دون أي براهني أن البطريرك مسعان الثاين رقد عام ١٠٩٩، قب  سيطرة الصليبيني على أورشليم بقلي 

-(، وذلك لتربير إنتخاب بطريرك٨٧]أوكسفورد: منشورات كالريندون[ ]ابإلنكليزية[ ، ص.  اإلنشقاق الشرقي)أنظر ستيفني رانسيمني، 
(. ٤١٨-٤١٧]ابليواننية[، ص. اتريخ كنيسة أورشليم جداً لباابدوبولوس،  )أنظر التفنيد املوثق مزيف التيين، ولكن هذا غري صحيح ابلكلية

الشهري ستيفني رانسيمان، ابلرغم من بضعة مالحظات  املذكور سابقاً للمؤرخ البيزنطي. العم  ١١٠٦يف احلقيقة، رقد البطريرك مسعان عام 
خاطئة و مدائح ختتص ببطريركية أورشليم الالتينية، هو سرد مثري لإلهتمام عن العالقات بني الشرق والغرب كما تطورت أثناء حقبة 

 الصليبيني. 
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القائد ذلك ألن )!(، و  ب بصدمةالتيين على أورشليم، وهو أرنولف ُشوكيه، األمر الذي حقيقًة تسب  
جة أن هو عاش حياة تر  لدر و إبيذايكون، مل يكن حىت مشاس األعلى يف اجليش الصلييب هذا 

 تلى عنه!األغاين البذيئة كانت تُ 

  ىلإدفعت صرخة شعبية املسؤولني عن اململكة الالتينية املؤسسة جديدًا يف ذلك احلني 
األول  نرئيس أساقفة بيزا، الذي كان قد وص  يف كانو  ابملبعوث البابوي دامبريت إستبدال أرنولف

. هذا وص  إىل األرض املقدسة مع أسطول من مئة وعشرين مركباً، عابرًا قب  ذلك اجلزر ١٠٩٩
دامبريت . رتكب أعمال هنب بشعةحيث ااملرتجم(  –األيونية )وهي اتبعة لليوانن يف غرب البالد 

فرض  20ة كان قد انُتخب ابلرشوة وحىت حص  على موافقة من اباب رومية،هذا، الذي يف احلقيق
  21تدابري وقائية على حراس األماكن املقدسة األرثوذكسيني.فوراً 

كان دامبريت أول بطريرك التيين على   ١١٠٠وهكذا مت  أنه يف السبت العظيم من عام 
ظهر النور املقدس، مل ياإلحتفال التقليدي للنور املقدس. لكن ألول مرة يف التاريخ،  يرتأس ورشليمأ

لساعات عدة. عندها حث  الكهنة الالتني الصليبيني على التوبة ابلرغم من أن اإلحتفال استمر 
يف  .واإلعرتا  وخطاايهم. وكما يشري أحد املؤرخني، مل يظهر النور املقدس إال  حىت حلول املساء

  22موجودين.الالتني كانوا ور املقدس البتة طاملا  السنة التالية، مل يظهر الن

 منود أن نشدد أن عدم ظهور النور املقدس يو ، ١١٠١لكن قب  أن نرى ماذا حص  عام 
مل يكن سببه ببساطة العدم اإلستحقاق األخالقي عند الصليبيني،  ١١٠٠من عام  السبت العظيم

ة يف ك  سر كما هي احلال  ، أو على األق  مل يكن هذا سببه الرئيسي والوحيد. فظهور النور املقدس

                                                           

 ابابدوبولوس، اتريخ كنيسة أورشليم،  ص. ٤١٨.
20  

 ستيفني رانسيمني، اإلنشقاق الشرقي، ص. ٨٧-٨٨.
21

  

  22 سكارالكيدس، النور املقدس، ص. ١١١-١١٢.
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ف  ابلسر ستحقاق احملتف . حُيتاستحقاق أو عدم ا علىال يعتمد على النوعية األخالقية و ، وطقس
سببه كان   عدم ظهور النور املقدسإن شخصيًا يعاقب. بينما احملتف  الغري مستحق  بشك  متجر د

 اللي ، أن النور املقدس ظهر فقط يف حقيقةو األول والرئيسي إرتداد البابويني عن اإلميان األصي . 
شعاع دل على التنازل اإلهلي لإلله الثالثي الرجي لظهوره، ت  حمدد عن إطار ليتو وبغياب أي دلي

تني. مل حُت  املشكلة ل ني الالالنور، وليس أتكيداً وموافقة على إميان احملت-أتكيداً على القيامة الفائقة
عرتا  الصليبيني اخلطأة ب  بتوبة الالتني اهلراطقة، أو على أق  برحيلهم عن مكان حصول اب

 األعجوبة. 

 لنا دون خطأ سبعة صحافيني غري كما يصفهاو  ١١٠١، يوم السبت العظيم من عام إذاً 
ترأس جمدداً البطريرك  23،)أربعة فرنسيني، واحد أملاين، واحد إنكليزي، و واحد أرمين( رثوذكسينيأ

حيصى على إحتفال ظهور وتوزيع النور املقدس يف القرب الكلي  مجهور ال الالتيين دامبريت مع
 لى حنو مزدوجع تني صلواهتملال  ر ا. كر  ولكن مر ت ساعة ظهوره وبركة السموات مل تنحدر القداسة.

وح   املساء، وابلرغم من ذلك، عجز النور املقدس عن الظهور، وابلتايل انغمرت نفوسهم بظلمة 
د أن ذهب إىل بعو باح الفصح، الذي هو ص ،اليأس. أُقف  القرب الكلي القداسة، ويف اليوم التايل

ور ، خاطب دامبريت الناس امليأوسني حبضالقرب الكلي القداسة وأتكد من عدم ظهور النور املقدس
حلجة البائخة أال  ة رعيته ابعزيبتمبعوث الكوراي الرومية موريس، كاردينال بورتو. حاول يف خطابه 

ملدينة اأن يفرحوا: فاألعجوبة حصلت حني كانت  ييأسوا من عدم حتق ق األعجوبة ب ، ابلعكس، 
عد ن يف أيدي املسيحيني، مل يكن من حاجة هلا بدي الكفرة، بينما، عندما أصبحت اآلاملقدسة أبي

                                                           

  23 لنقاش مطول عن الشهادات والصحافيني السبعة، أنظر سكارالكيديس، النور املقدس، ص. ١١٢-١٥٠.
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ح الالتني إىل مكان قبة الصخرة 24ك!لذ مان على موقع هيك  سلي، عندها، ترأس دامبريت زاي 
 والذي حو له الصليبيني إىل كنيسة مسيحية. السابق، 

الكوفوكليون املقف  للقرب الكلي القداسة والذي كان مفتاحه فقط يف ذلك احلني، وأمام 
دامبريت، بدأ اليوانن والسوريني األرثوذكسيني ابلزايح حوهلا بصلوات حارة ترافقها الصرخات  حوزة

والتنهدات. أثناء حصول ذلك، الحظ أحد السوريني من خالل ثقب أن إحدى قنادي  الزيت 
لكلي القداسة، وعندها حتولت التنهدات إىل صرخات من الفرح اشتعلت أبعجوبة داخ  القرب ا

ملقدس. اتوزيع النور يفتح القرب الكلي قدسه لالبطريرك الالتيين ليأيت و  سرعوا فوراً إىل إعالمأوالشكر. 
مجيع احلاضرين بعجب وذهول قنادي  الزيت املعل قة خارج القرب تشتع   عاينلكن أثناء ذلك، و 

بعض، ع  ستة عشر قنديالً، أو مخسني، حسب التواحدة تلو األخرى برتاتب! ُأشفجأة وأبعجوبة، ال
    25ها، حسب آخرين.أو كل  

هذا احلدث العجائيب مأل األرثوذكسيني ابلفرح واحلماس، واستجلب العار على املؤمنني 
ظامهم نالذين حضروا وحاولوا إظهار قناعتهم، ابلرغم من أن سقوط مكانتهم وجرصة  لنياملضلَّ 

 ك هبا عند اجلميع. و الفاسد كان واضحاً وغري مشك

 وكأنه وطردته من منصبههلذا السبب، بعد بضعة أشهر صرفت السلطات الالتينية دامبريت 
ني مكانه إفرميار. ولكن النقطة األكثر أمهية  كانت أن الالت عي نتاملفرتض هلذه املهزلة، و  السبب
وجراء عدم قدرهتم حتم   أي هبدلة شعبية  ،26"ني اإلعتباربعالعربة من ما حص  " أخذواجداًي 

                                                           

 24 املرجع السابق، ص. ١٢٩-١٣٠.
 25  املرجع السابق، ١٣١- ١٣٢؛ ابابدوبولوس، اتريخ كنيسة أورشليم، ص. ٤٢٦-٤٢٧؛  إيوان تسيكورا، النور املقدس يف أورشليم

.٨٦-٨٥(، ص. ١٩٨٧]ابليواننية[ )الميا،    
  26  سكارالكيدس، النور املقدس، ص. ١٥٢. ستيفني رانسيمان، اتريخ احلمالت الصليبية ]ابإلنكليزية[ )كامربيدج: منشورات جامعة

. ٨٥ص.  ٢(، اجمللد ١٩٥٢كامربيدج،   
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جديدة، سل موا مفاتيح القرب الكلي قدسه إىل اليواننيني األرثوذكسيني، مقررين أن رئيس الفرا القديس 
طريرك ب حامي عرش آنذاكسااب املتقدس يرتأس طقس النور املقدس ك  سنة. كان رئيس الدير هذا 

 أورشليم األرثوذكسي القانوين املنفي.  
 

III 
 للبابوية يف األرض املقدسة-التقليد املعادي

 

، أكد رئيس الدير الروسي دانيال الذي كان حاضراً ١١٠٧بعد ستة سنوات تقريباً، يف عام 
 ليوانن والروسينياالنور املقدس أنه عندما ظهر النور املقدس ببهاء، أضاء أبعجوبة قنادي   حتفالا يف

   األرثوذكس اليت كانت موجودة على حجر القرب الكلي قدسه، ولكن ليس تلك اليت لال تني واليت
 27قة فوقه أو خارجه!كانت معل  

 28"نكفاء هللا عنهم، بدل من أن "يرجعوا إىل أنفسهمعلى حتم   ا ولكن البابويني العاجزين
غلبهم اجله  ، تصل بت قلوهبم و 29حيصلوا على "نور احلياة"ال ميشوا يف "الظلمة" ب   لكي ويتوبوا

صحة ، تنص لوا من ١٢٣٨لدرجة أهنم من خالل فرمان اببوي أصدره البااب غريغوريوس التاسع عام 
 30ن املشاركة يف اإلحتفال أو حضوره!منعوا رعاايهم منعاً اباتً مأعجوبة النور املقدس و 

 يديريكر إلمرباطور فاارتكب أمراً يساويه بغضًا وجتديفاً. فقب  ذلك بقلي ، ذلك البااب ذاته 
مع  ١٢٢٩الثاين الذي كان قد قاد احلملة الصليبية اخلامسة جنح من خالل معاهدة أمت ها عام 

                                                           

 سكارالكيدس، النور املقدس، ص. ١٥٥؛ ابابدوبولوس، اتريخ كنيسة أورشليم، ص. ٤٢٨-٤٢٩.
27  

  28 راجع القديس لوقا ١٥:١٧
  29 القديس يوحنا ٨:١٢

 سكارالكيدس، النور املقدس، ص. ٢۰٣.
30
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بالده.  نفسه مث عاد إىل نص بالسلطان الكام  املصري بتحصي  السيادة على أورشليم، حيث 
 لفريديريك للموت، أغضبه هذا األمر لدرجة أنهيغوريوس التاسع الذي كان عدوًا ر ولكن البااب غ

ا ال وهو احلُرم على مدينة أورشليم املقدسة والقرب الكلي قدسه. "هكذأطلق العنان عن اجلزاء الفظيع أ
يشري أحد املؤرخني الكنسيني  31"،القرب املقدسعلى م ر وضع احلُ وص  التعجر  البابوي لدرجة 

 الً.منذه

تينية يف لال  -هناك يف القرون اليت تلت تقليد المع معادي ُوجدكما ميكن للمرء أن يتوقع، 
 ثباهتا. سه  إو مؤذية دائماً  تاألرض املقدسة، وك  ذلك سببه أن عدوانية وجشع البابويني كان

يف  ،عرتا  البطريرك املبج  غريغوريوس األولإجيدر بنا أن نذكر خصيصاً  من هذا املنطلق،
، أصدر بطريرك املدينة املقدسة ١٢٨١ففي عام . ١٢٧٤ليون املزور عام  تلت إحتاد الفرتة اليت

نيدية ضد عقائد فهويت األرثوذكسي الالمع جورج موشاابر عنوانه "فصول تالتفنيداً كتبه إبمسه ال
ا ]الالتني سدة هلراطقة أايمناالف"الكتاابت والعقائد الزائفة و  فيه مت دحضكتاابت بيكوس". و و 

"لكي ال تنخدع نفوس أولئك األكثر بساطة من خالل عقائد وتعاليم وأصحاب الفكر الالتيين[" 
، تويف ١٢٨٢وبعد سنة واحدة فقط، عام  32".تقوىال يتم إغراؤها إىل عدم اللكي و  ،معوج ة

وأُدين  الفكر ميخائي  اباليولوغوس الثامن وُخلع البطريرك اهلرطوقي يوحنا بيكوس-اإلمرباطور الالتيين
 اإلحتاد املزو ر. 

                                                           

 ابابدو بولوس، اتريخ كنيسة أورشليم، ص. ٤٥٦.
31  

 32 املرجع السابق، ص. ٤٥٢-٤٥٣. ملع جورج موشاابر، و هو عدو شرس إلحتاد الكنيسة، يف النصف الثاين من القرن احلادي عشر. 
 ابإلضافة إىل تفنيد بيكوس املذكور يف هذه احملاضرة، كتب "حوار مع دومينيكاين يف ما خيتص عن إنبثاق الروح القدس". نشر أندرونيكوس

. أما احلوار، ٦٢-۰٦(، ص. ١٨٧٢بزيغ، تيبواس ميتزير كيه فيتيغ، )لي رثوذوكسوس إيالسأس مقتطف من التفنيد املذكور يف دمييرتاكوبولو 
  .األول املرتجم –فلألسف مل يتم نشره 
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يون إحنالل بطريركية الالتني يف أورشليم واليت أسسها الصليبأيضًا اجلدير ابلذكر هنا 
كرا يف ى األماكن املقدسة، دخلوا عفعندما استوىل املسلمون جمددًا عل طبعاً. مبوافقة اببوية

والوس ة الذين بقوا هناك مع البطريرك الالتيين نيققل  ، والصليبيون ال١٢٩١فلسطني يف أاير عام 
حر على منت قارب ليخل صوا أنفسهم. ولكن انقلب القارب بسبب هتو ر ركابه انطلقوا يف الب

  33بقي منهم.من العظماء وغرق البطريرك الالتيين سوايً مع 

 لقد بدأت احلمالت الصليبية رمبا هلد  نبي ، ولكن مت  إجنازها بطريقة وحشية وهكذا
يسة رراً" على الكننتائجها كارثة حقيقية للشرق وتبينت أهنا كانت "أكثر ض أضحت

، "إن احلروب اليت رشليميو شعبها. فكما يشري البطريرك املبج   دوسيثييوس األاألرثوذكسية و 
ض "ابملر كما هي احلال مع مرض الربص الذي ُدعي   ُدعيت "مقدسة"شن ها الصليبيون 

فمن املؤكد أنه لو انتصر الصليبيون، لكانت األرثوذكسية قد اختفت من مهد  34املقدس".
 املسيحية.

أثناء تلك السنني املريرة، بقيت كنيسة أورشليم يف طليعة النضال من أج  األرثوذكسية. 
 حبضور يواكيم بطريرك املدينة املقدسة وفيلوثيوس يف أورشليم ١٤٤٣جممع عام  كذا انعقدهو 

 فلورنسا-اراأدان جممع فري بطريرك اإلسكندرية ودوروثيوس الثاين بطريرك إنطاكيا. هذا اجملمع 
والذي كما نعلم جيداً مث   فيه القديس مرقص إفغينيكوس  التوحيدي الغد ار (١٤٣٩-١٤٣٨)

الكراسي الشرقية الثالثة املذكورة سابقاً. شجب جممع  –"أطلس األرثوذكسية"  –األفسسي 
ازة "البغيضة" وذلك ألن قراراهتا كانت منحبووصفها فلورنسا -أورشليم إجراءات جممع فريارا

للبابوية: أي، بزايدة عبارة "واإلبن" لدستور اإلميان، إبستعمال اخلبز الغري املخم ر يف سر 
                                                           

  33 املرجع السابق. ص. ٤٥۸
  34 دوسيثيوس، بطريرك أورشليم، ذوذيكابيبلوس )بوخارست: ۱٧۱٥(، ص. ٧۸۸. 
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قف جممع و للبااب، وابإلنتهاكات األخرى للقوانني. كذلك،  ةالليتورجي ذكرانيةاإلفخارستية، ابل
أورشليم بوجه "املرتوبوليات احلقرية" و"األسقفيات الكريهة" اليت رو ج هلا وفرضها بطريرك 

الفضائح اليت ساد و الفالفكر مرتوفانوس الثاين وذلك بسبب األخطاء و -القسطنطينية الالتيين
"املفسدين" جتل ى بتوقيفهم وإقصائهم عن القيام أبي مهمة  نشروها. واحلُكم  على أولئك 

 ك  مكان"؛ ك  مشرتك ويفكهنوتية ورتبة كنسية "إىل حني يتم التأكد من اإلميان األصي  بش
  35ويف حال رفضوا هذا األمر، قر ر اجملمع بعزهلم وفصلهم وإقصائهم عن الثالوث القدوس.

 ، وذلك حني قام األرمن برشوة١٥٧٩عام   اهلراطقة حدثت هناك عجيبة أخرى تُنص ِّ 
لكي يضمنوا أهنم هم الذين سُيخرِّجون النور املقدس. فكان األرثوذكسيون املطرودون قد  العثمانيني

زايح وحىت عندما كان األرمن يقومون ابلجتمعوا خارجاً يف ابحة كنيسة القيامة أمام الباب املقدس. 
وقت صوفرونيوس الداخ  الكنيسة ليحصلوا على مبتغاهم، كان األرثوذكسيون مع بطريركهم يف ذلك 

يصل ون للتعزية من العالء. يف تلك اللحظة مُسع دوي عاٍل وحدثت هناك عاصفة الرابع، يبكون و 
 ، ومنه بزغ النور املقدسالشمالية قدسلباب امللعضادة ارايح قوية وانشق  العامود الوسطي 

  36لألرثوذكسيني، وهذه عجيبة ُيشهد هلا حىت يومنا هذا.

 يوساإلميان، يكون إغفال من ا إذا مل نذكر البطريرك دوسيثيف هذه املعاجلة املختصرة إلعرتا  
علم امل’ب( املبج   والبط  الذي، "بفض  نشاطه الالهويت ُوصف ١٧۰٧-١٦٦٩األورشليمي )

                                                           

 35 ابابدوبولوس، اتريخ كنيسة أورشليم، ص. ٤٨٣-٤۸٥. نضيف هنا أن اجملمع املذكور وصف البطريرك مرتوفانوس، ابللعب على

لتاريخ ااألم" وذلك ألنه اعتلى عرش القسطنطينية بشك  غري قانوين! أنظر مالتيوس، مرتوبوليت أثينا، -"ميرتوفونوس" أي "قات  ب الكالم،
املرتجم األول. – ۰۰٣، ص. ٣(، اجمللد ٧٤٨۱،  فيينا )جوزيف ابومايسرت: الكنسي  

 36 أندرايس ابابمويسيس زاكوس، الدليل الكبري لألماكن املسيحية املقدسة يف األرض املقدسة ]ابليواننية[، )قربص، أسرتومري يتس 
، )أثينا، ]ابليواننية[، حيث مشى هللا حج موقر إىل األرض املقدسة وجبل سيناء؛ األرمشندريت بندالميون د. بولوس، ٢٨٣ص.   (،۰٩٧۱
  .٧۸-٨٦، ص. ]ابليواننية[النور املقدس يف أورشليم . تسيكورا، ٣٤ص.  (٨۰۰٢
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غريته على و  تخطيًا مجيع معاصريه بعمق معرفتهم‘ والقائد احلكيم جلسم األرثوذكسيني أبكمله
حياة هنج و ديه مسك يف ي إذا جاز التعبري األرثوذكسية اليت ال تعر  حدود، وإميانه احلار ابهلل. هو

 الالتيين ريب بال كل  ضد التأثذلك ألنه، من مجلة األمور، حار الكنيسة األرثوذكسية أبكملها،" و 
  37الربوتيستانيت وجاهد للحفاظ على نزاهة األرثوذكسية.و 

عندما ُجربت اإلمرباطورية العثمانية ألسباب سياسية ، ١٦٨٩يف عام على سبي  املثال، 
نسا، أبن تتنازل عن عدد ال يستهان به من األماكن املقدسة داخ  كنيسة النمسا وفر  وبضغط من

أورشليم وأيضًا يف بيت حلم لصاحل الال تني، قام أولئك اآلخرون )أي القيامة الكلية القداسة يف 
الالتني( وارتكبوا أعمال شغب وتدنيس للمقدسات واضطهدوا األرثوذكسيني. حتديداً، وللتهوي  

مفادها أن البطريرك دوسيثيوس الذي كان حينها يف كسيني، قاموا بنشر إشاعة ذ على األرثو 
 ندما مسع بك  هذه األحداث املأساوية، أسرع دوسيثيوس املوقر لنكرانالقسطنطينية قد مت  شنقه. ع

خيفة أهنم حصلوا نظرية الالتني الستلك اإلشاعة اخلبيثة املختصة بشنقه املفرتض، واستنكر بشدة 
على األماكن املقدسة نتيجة صواب إمياهنم. هنا أك د دوسيثييوس القديس املعرت  أن الالتني كانوا 

مسك كما حنن نتتني، ني وأول اهلراطقة" وأعلن جهارًا وبال خو : "أما ابلنسبة لال  دومًا "شقاقي
فع  أابؤان ونقول أنه يف ك  زمن ويف ك  شخص ويف ك  مكان هم هراطقة ومنبوذون من الكنيسة 
األرثوذكسية املقدسة. الال تني هم مضطربون نفسيًا حني يفرتضون أهنم مستقيمي رأي نتيجة 

 38من اجلدران". ى كمٍ  إستيالئهم عل
 يف جممع يف ١٧٥٥هنا أيضًا أن البطريرك ابرثينيوس األورشليمي شارك عام  اإلشارةدر جت

يضم بطاركة القسطنطينية واإلسكندرية وأورشليم األرثوذكسيني )بطريرك أنطاكيا كان  القسطنطينية

                                                           

 ابابدوبولوس، اتريخ كنيسة أورشليم ]ابليواننية[، ص. ٥٩٨-٥٩٩.
37

  

  38 املرجع السابق، ص. ٦٢٨-٦٣۰.
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خرين جيب أن اهلراطقة اآلالالتني و غائباً يف روسيا يف مهمة جلمع األموال(؛ هذا اجملمع اختذ قراراً أن 
ندما أيتون املرتجم[ ع –عتمدوا أبسلوب أرثوذكسي وقانوين ]أي ابلتغطيس الكام  ثالثة مرات يُ 

  39ين".دحسب الضبط العقائدي "غري مقدسني وغري معم   واعتربَ ، وذلك كوهنم يُ إىل األرثوذكسية

 كانت قد مت  نشرها اليت)اليونيا( حدوية هذا البطريرك ابرثينيوس ذاته أيضاً ساهم ابلتصدي للو 
املرتجم[  –١٧٢٣نضمامهم لبااب روما عام اشقاق الروم امللكيني الكاثوليك و  ]نتيجة يف سوراي

  40البابويني". ‘الدجالني’أنطاكيا ‘ بطاركة’بطريرك أنطاكيا سيلفيسرتوس وُمدِّيناً قدماً العون ل"م

 ، الذين يفمن القرب الكلي القداسة وتفنيد البابويني يف حديثنا عن نور القيامة املقدس النابع
اهلرطوقي وصلوا إىل نقطة ال تصدق من التجديف نكروا فيها هذه العجيبة ابلذات، نص   جنوهنم

م عن الروح هحنرا  الالتني عن  تقومي األعياد. إنسالخابشك  مباشر إىل الصلة بني هذه املسألة و 
دى هبم إىل أسلوب أ عن قرب الرب احمليي الكلي قدسه وأيضاً  كنيسةالقدس املنري احمليي وعن جسد ال

تكار بيق الدقة الفلكية، وذلك من خالل احلساب اتريخ عيد الفصح، حتت فرضية حتقجديد 
أثناء عهد البااب غريغوريوس الثالث عشر. على هذا املنوال ومن  ١٥٨٢إصالح تقوميهم الشهري عام 

تلقاء أنفسهم أصبحوا غرابء عن عيد الفصح بشك  واضح من انحية تقومي األعياد، وذلك أهنم مل 
سهم مع األرثوذكسيني يف يوم عيد الفصح الفعلي. فهكذا هم نَ َفوا أنفيعد إبمكاهنم اإلحتفال سوايً 

السني يف ظالل املوت ال يسمحون لنور القيامة ابإلقرتاب منهم أو للمسيح إىل "بالد بعيدة" ج

                                                           

39 لنص هذا القرار )أوروس(، أنظر ساكرورام كونسيليوروم نوفا إيه أمبليسيما كوليكتسيو ]ابلالتينية[، احملرر. ج.ب. مارتن و ل. بيتيت،
  

أؤمن بعمودية للرتمجة اإلنكليزية، أنظر  أ. ۱٦٢ –س  ٧۱٦(، األعمدة ٧۰٩۱إكسبينسيس هيوبرييت ويلتري، ابريس: ) ۸٣اجمللد  
(، ص. ٩٩٤۱الراهب سريافيم )اجلب  املقدس، دير القديس بولس،  -للمتقدم يف الكهنة جورج ميتالينوس، ترمجة الكاهن  ...حدةوا
٣٣۱-٣٦۱.  

  40 ابابدوبولوس، اتريخ كنيسة أورشليم ]ابليواننية[، ص. ٦٩٥.



15 
 

لتوبة الكن اإلرتداد. و من نوم البدعة و  لكي يستفيقوا 41يهم بشعاع جمده اإلهلي،القائم أبن ُيشرق عل
القيامة من بني األموات مها مطلوابن لتحقيق فع  النهوض البطويل واخلالصي، لكي يكون هناك و 
يف السماء وعلى األرض. اإلستمرار يف اهلرطقة هو خطيئة: "من هو غري اتئب خيطئ،  42"فرح"

  43ألنه ال يتوب."

 

IV 
 اإلرتداد عن احلقيقة يعين اإلرتداد عن النعمة

 

 الشموع،و  القداسة ويُنري قنادي  الزيت إن النور املقدس الذي يظهر أبعجوبة يف القرب الكلي
املقدس يف ظهر يوم السبت العظيم من ك  سنة، من دون شك يفيض يف ذلك املكان  والذي

ال ميكننا أن  وقٌ وخمل من النعمة حمسوسٌ  مصدره نعمة وقوة هللا الغري خملوقتني. ولكن، مبا أنه انتجٌ 
وال  األوىل ية )هو ال حيرق يف الدقائقندعوه غري خملوق، ابلرغم من أنه أييت مع ظاهرة روحية عجائب

 ،راً بب بتغريات يف نفوس البشر(. فالنور الغري خملوق ليس أمراً حمسوساً أو حمصو يسُيشع  حريقاً و 
 

                                                           

  41 أنظر الرسالة إىل أفسس ۱٤:٥
  42 القديس لوقا ۱۰,٥:٧

  43 القديس مسعان الالهويت احلديث، "العظة ٢۸" §٧، ص. ۱٣٨.
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وة الروح دون هناية؛ هو ينري عق  اإلنسان بق، و لكنه ذهين وعدمي اإلدراك. هو ال بداية له، ال يتغري 
 45وابلتايل هو يتسامى على احلواس والعق . "هو ال هيويل وال تدركه احلواس." 44القدس

 ذا مل يكن الالتني سابقًا وهم ليسوا اليوم مستحقني أن يعاينوا أعجوبة النور املقدسولكن إ
 الفائض من القرب الكلي القداسة، فهذا يعين أهنم يبقون إبرادهتم الشخصية دون الشركة مع املخلوق

القوات رتا  أبن توافق مع أي إعال ي الفلسفي كيسكوالستيتعليمهم الر النعمة الغري املخلوق. فنو 
اإلهلية لإلله املثلث األقانيم هي غري خملوقة، وهم يف اجلوهر يرفضون إمكانية الشركة امللموسة مع 

إذا  وأتهل ه. ونعيمه وخالصههلذا السبب هم كو نوا مفاهيم خمتلفة عن مصري اإلنسان النهائي  46هللا.
وأُعطي يف  شرق يوم التجلي املقدسال يشرتك مع نور هللا األزيل واخلارج الزمن الذي أ اإلنسان فعلياً 

                                                           

  44 هريوثيوس، مرتوبوليت انفباكتوس و هاجيوس فالسيوس، النور املقدس و أم الكنائس ]ابليواننية[، إكليسياستيكي ابرميفازي، عدد  
 نور يف الكنيسة البيزنطية(. يف ما خيتص ابلطبيعة الغري ملموسة للنور الغري خملوق، أنظر ايكوفوس بواتميانوس، ۰۰۱٢)نيسان  ٦٣

. ۰٧، ٦٢( ص. ۰۰۰٢)تسالونيكي، منشورات يونيفريسييت ستوديو،  ]ابليواننية[  
خملوق العظيم، القديس غريغوريوس ابالماس، مجيع هذه األمور اليت حتص  يف العامل الوجودي هي ليست -وفقاً لالهويت النور الغري •

خملوقة: "لذلك إن قيامة -منتجات الطبيعة، و هي ليست انبعة من نقص ما، ب  هي نتيجة تفو قها. هي مجيعها روحية و لكن ليست غري
خملوقة، و ال حىت فع  القيامة ذاته، ألهنا قيامة خملوق ساقط، -يقول األب الذهيب الفم و لكن القيامة هي ليست غريالرب هي روحية، كما 

و هو كأننا نتكلم عن إعادة خلق أو إعادة تكوين. هكذا هي اخلليقة اجلديدة و اإلنسان اجلديد و القلب اجلديد و النقي....ك  ما هو 
روحي، و لكن ليس ك  شيء ]أييت به[ هو غري خملوق. األمور الروحية يُعرب  عنها بشك  "ملموس" و هي ينجزه هللا بشك  ال يوصف هو 

خاضعة لقدرة اإلدراك، اليت هي غري قادرة على فهم ليس فقط األمور اليت تفوق العق  ب  أيضاً األمور اليت تفوق احلواس، أي احلقائق 
وهؤالء املتحدون هبذه األشياء هم متحدون بقوة أمسى تفوق طبيعة العق ، كما يقول الكبري الذهنية. "األمور الغري خملوقة تفوق العق  

 ديونيسيوس."
، إيلينيس ٦، اجمللد  غريغوريو تو ابالما أابنتا ات إرغايف  ٨٩، ٨۸، ٨٧§§ ، ٢٣)احلوار التفنيدي اخلامس ضد أكيندينوس، الفص    

. ٢٥٦، ٢٥٤، ٢٥٢( ص. ٩٨٧۱ابترييس تيس إكليسياس ]ايليواننية[ )تسالونيكيه، ابترييكيه إكذوسيس "غريغوريوس أو ابالماس، 
 –س.  ٨٦٥، العامود ٣، اجمللد موسوعة األابء اليواننيني، ۱.٧راجع أيضاً القديس ديونيسيوس األريوابغي، يف األمساء اإلهلية، الفص  

 املرتجم األول. 
  45 فالدميري لوسكي، الالهوت السر ي للكنيسة الشرقية، )كريستوود، نيويورك، منشورات معهد القديس فالدميري للالهوت، ۱٩٧٦، ص. ٢٢۱. 
46 على سبي  املثال، أنظر األرمشندريت جورج كابسانيس، التقليد األرثوذكسي والبابوية ]ابليواننية[، أرثوذكس تيبوس، عدد ٣٣٢، ۱۰

  
.٩٧٨۱ الثاين، تشرين    
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؛ أو وي واقع خملوق ومغلق ودنييفو  انرية، عندها يبقى دون الفداء ةيوم العنصرة على شك  ألسن
 حي  الشركة معه!ستقب ، جوهر هللا املتعذر بلوغه واملستهو يعتقد خمطئاً أبنه سو  يعاين، ولو يف امل

رتداد ن اإلإعترب جتاديف، واهلرطقات هلا أتثري مباشر على اخلالص. هذه األخطاء والتعاليم الكاذبة تُ 
عن النعمة  اإلرتداد عن الكنيسة و تؤداين إىلتشويه احلقيقة املوحاة لنا عن إميان الكنيسة األصي  و 

أصبحت البابوية جسدًا ميتًا وأدرك األنقياء القلوب من املستقيمي الرأي لقد  47اإلهلية املقد ِّسة.
 يتحول الأن يف كنائسها "مل تنحدر نريان الروح القدس؛ مبعىن آخر، يف الكنيسة الالتينية وخربهتم 

   48ال اخلمر إىل دماء" املسيح.اخلبز إىل جسد املسيح و 

 يف سياق عملي أكثر، دعوان نذكر مثلني معاصرين وذات صلة يظهران املوت الروحي عند
  الالتني.

يف إحدى أديرة اليوانن األرثوذكس يف جزيرة من جزر يف بداية القرن العشرين، حدث أنه 
. كان املرتبوبوليت األرثوذكسي لتلك اجلزيرة برفقة األسقف الكاثوليكي لتلك املنطقة  الكيكالديس

ىل إشاهدوا أحد اإلخوة حيم  كيسًا من السماد على كتفيه بينما كانوا جالسني على شرفة الدير، 
أدرك األسقف الكاثوليكي أن هذا الذي حيم  كيس السماد كان أحد كهنة  حديقة الدير. عندما

الدير الرهبان، أعرب عن إمشئزازه وحريته عن كيفية هذا الكاهن بعد عمله الوسخ هذا أبن حيتف  
ابلرغم من أن األسقف األرثوذكسي أك د له أن هذا العم  مل يسبب للكاهن أي ابألسرار اإلهلية. 

ف بعد ذلك، سأل األسقجسده، أصر األسقف الالتيين على إعرتاضاته. تدنيس لنفسه أو 
هلل  اً األرثوذكسي نظريه الالتيين إذا كان مستعداً على القيام إبمتحان ملعرفة أي من الرجلني كان مسر  

                                                           

 http://hsir.org/p/th .]47 أنظر حتليالً عن معىن اإلرتداد عن جسد الكنيسة يف حالة اهلراطقة الغري مدانني ]ابإلنكليزية  
 48 األراء األرثوذكسية لصاحب النيافة دانيي  أسقف بودابست، أرثوذكس تراديشن ]ابإلنكليزية[، اجمللد ۱٥، العدد ٢-٣ )۱٩٩٨(،   

  ص. ۱٣.
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أكثر: الكاهن األرثوذكسي الذي كان يقوم أبعمال شاقة ووسخة أو األسقف البابوي صاحب 
ليحتف   كاهن الرهبايناقرتح األسقف أبن يدعو الف ،فق هذا األخري على هذااأللبسة الفاخرة. وا

أيضاً  مث يليه األسقف الالتيين الذيوخدمة تقديس املاء الصغرية، وذلك بعد أن يغتس  جيداً. 
سيحتف  وخدمة تقديس املاء، وحُتفظ املاء اليت ابركها ك  منهما يف وعائني مغلقني. وبعد مرور سنة، 

لفع ، بعد أن ابت وابلتايل مرضية هلل. و فتحهما ملعرفة أي كمية من املاء منهما قد بُورك سو  يتم
 صندوق خاص. جيدًا يف تتالية، ُوضعت القارورتني املغلقتنيأمتت صلوات التقديس على املاء امل

وليكي سقف الكاثأيضاً األرئيس الدير وأخويته و حبضور املرتوبوليت األرثوذكسي و بعد مرور سنة، و و 
حاشيته، مت الكشف عن القارورتني وفُتحتا، وعاين اجلميع بك  وضوح أن املاء اليت ابركها الكاهن و 

األرثوذكسي الرهباين كانت شفافة للغاية وعطرة، بينما تلك اليت ابركها األسقف الالتيين كانت 
  49ة وقامتة ورائحتها تشبه املياه الراكدة.عكر 

شرح كاهن إىل أحد الشبان الذين ذهبوا للسجود  ،األموريف مجلة من و يف حادثة أخرى، 
 نيأي عجائب ابهرة حتص  على أيدي أانس ملتبسجرياسيموس كيفالينيا والذي ر  القديس رفاتل

شخص ميكنهم كشف أي خطيئة ل كشفوا خطااي حج اج آخرين، أن هؤالء امللتبسني ال  من الشيطان
الة، هم "يواجهون طريق مسدود". ولكن يف اتب عنها واعرت  هبا بصدق. يف تلك احلسبق و 

حد على شخصني كاثوليكيني إيطاليني اعرتفوا له أن أهذا إحدى احلاالت، يتابع الكاهن، تعر   
املرتجم( كشف  –امللتبسني يف زاكنثوس )وهي جزيرة يف البحر األيوين غرب اليوانن قرب كيفالينيا 

ري غهلم ك  ما اعرتفوه من خطااي لكاهنهم الكاثوليكي. وحص  هذا األمر ألهنم كانوا ابجلوهر 

                                                           

 49 األرشندريت جربائي  ديونيسياتيس، شهادة اجلبل املقدس ]ابليواننية[، )تسالونيكي إكذوسيس "أرثوذكسوس كيبسيليه،" دون اتريخ(  
.٨٦۱-٨٥۱ص.    
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زة معرتفني. هذا امللتبس كان يوانين وال يتكلم اإليطالية، لكنه كشف هلذين اإليطاليني ابإليطالية املمتا
  50خطااي كان من املفرتض أهنم اعرتفوا هبا.

 شهادات الصادقة تؤكد رأي األرثوذكس العريق أن الالتني قد سقطوا منهذه البتقديران، 
 .  اوال يشك لوهنكنيسة هللا نعمة هللا وهم ليسوا  

 ثيودورظريه نعلى سبي  املثال، يف القرن الثاين العشر حني سأل مرقص بطريرك اإلسكندرية 
عطيهم ممكناً لكاهن أرثوذكسي "أبن يالقانون الالمع وبطريرك أنطاكيا آنذاك إذا كان  ابلسامون خبري

الذين كانوا  األسرار اإلهلية دون خطر"، أي للهراطقة، أجابه ابلسامون ابلنفي. وخصوص الالتني
نة والذين تقد موا إىل الكنائس األرثوذكسية طالبني املناولة، أك د هلم سجناء للمسلمني الصراص

لس الشركة الروحية مع جماق لعدة سنوات من ابلسامون أن الكنيسة الغربية كانت يف حالة إنشق
البطاركة األرثوذكس األربعة األخرين. كانت روما "منفصلة من الكنيسة اجلامعة يف ما خيتص ابلتقاليد 
والعقائد ومبعدة عن األرثوذكس" وهلذا السبب أُزي  إسم البااب عن الئحة الديبتيخا لدرجة أن "ال 

ذا وافقوا إ أيدي الكهنة من خالل األسرار الطاهرة اإلهلية، إال   ميكن جلنس الالتني أبن يتقدس على
 إستيعاهبم الالتينية، ومت  تعليمهم حسب القوانني، ومت  سابقًا على التخلي عن املعتقدات والتقاليد 

     51ضمن املستقيمي الرأي".

اً ييف بداية القرن العشرين، كتب املتقدم يف الكهنة القديس يوحنا كرونشتادت ما   لي، معرب 
 تقييم األرثوذكس الروحي للبابوية: عن

                                                           

 50  أنظر املقال "القديس جرياسيموس و امللتبسني من الشيطان" على موقع أرثوذكس كومسوس اإلكرتوين )زايرة املوقع يف ٥ نيسان
   ٢۰۰۸(. يوجد هذا النص يف أماكن أخرى على اإلنرتنت.

 51 أسئلة قانونية من مرقص بطريرك اإلسكندرية وأجوبة عليها من بطريرك أنطاكيا ثيودور ابلسامون، العدد ۱٤-۱٥، موسوعة األابء 
.ب ٩٦٨ –س ٩٦٥األعمدة  ،٣٨۱اجمللد ، اليواننيني  



20 
 

إن شركة الكنيسة الغربية مع الكنيسة السماوية هي هزيلة وفاترة وختلو من احلياة. الكنيسة األرثوذكسية 
و ك  كاملة وأصيلة وموقرة. هناك، البااب هو  واسعة األفقة و الشركة حي   كختتلف إىل حد كبري: فهنا

يون لغرب ُخف ضت قيمتهم؛ هم خمفقديسو الشرق واوال يكرمون القديسني.  شيء، اجلميع يكرمونه
ناك، البااب حيدد اح....هوسقطوا يف غب النسيان؛ رفاهتم ال توضع أبداً أمام املؤمنني ب  غالباً أمام السو  

مصري الكنيسة األرضية والسماوية ويوزع عشوائيًا "فائض" أعمال ونِّعم القديسني، مرساًل الناس إىل 
ة بقدر ما هي مضحكاملطهر ومن مث حيررهم من هناك بقراره الشخصي، ويصدر صكوك الغفران. 

ناالت رديالكالباابوات أنفسهم و كيف اهذه األمور، تكون فعاًل مضحكة لو مل تكن مؤذية وحمزنة. و 
ن ك  شيء ميكيك هو سطحي. هناك ك  شيء للبيع و اآلخرين ال يدركون هذا؟...إميان الكاثولو 

يك خالص الكاثوليك هو بني يديه. هلذا السبب اليوم الكاثولهناك، البااب ميتلك ك  السلطة و  شراؤه؛
 جعلهمولئك الذين ، أ‘عنيرَ ت َ خمُ ’ديسني ليس لديهم قديسون أصيلون ميكن متييزهم؛ هم فقط لديهم ق

 52البااب قديسني، بينما الكنيسة األرثوذكسية هي مث  جنة عدن، مليئة ابلقديسني. تعس ف

 نأبهو بروفيسور يف الالهوت العقائدي األرثوذكسي، رج  كهنوت حمرتم آخر، و جيزم 
اثوليكي والقداسة...الالهوت الك"الكثلكة مل حتفظ كاماًل ال على الرسولية وال احلياة يف املسيح 

  يعترب النعمة خملوقة وابلتايل هي ليست قوة انبعة من املسيح" وأن "يف الكثلكة ُتستلم قوة النعمة
  53اإلهلية فقط بنسبة ضئيلة."

 يف ضوء هذه اإلعتبارات، ميكن للمرء أن يسأل ماذا الذي دفع املسكونيون األرثوذكسيون
زااي هي ال ميس إلرشادها إىل التوبة وتغيري معتقدها، ب  ليمنحوها متييز و ، لإىل التواص  مع اهلرطقة
نيون لديهم جواابً حنن نعلم أن املسكو حىت ال ميكن أن تتخيلها أو تبتغيها! متلكها وال تنتمي إليها و 

                                                           

52 التعاليم الروحية و قانون األبتهال، )تسالونيكي إكذوسيس "أرثوذكسوس كيبسيليه"، ٢۰۰۸( ص. ۱٥۸-۱٥٧.
  

  53 أراء شخصية للمتقدم يف الكهنة دمييرتو ستانيلو )۱٩٩٣†( يف األب املتوحد إيوانيشي ابالن، حوارات الهوتية مع أابء رومانيني، 
. ۰۸٢، ٦۰٢، ٥۰٢ص.  (٩٨٦۱تسالونيكي إكذوسيس "أرثوذكسوس كيبسيليه"،)  
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لة عن انت احملبة منفصلكن إذا كو جاهزاً: هم مدفوعون بداعي احملبة، من أج  وحدة املسيحيني. 
، اصرةما هو سائد منذ البداية يف املسكونية املعظهر يف ما يلي أن هذا ما حيص  و سو  نُ احلقيقة، و 

املؤمنني  بني القادة وقطيع خطريةنسبة تشويش قد انتشرا إىل عندها نكون يف مواجهة مع خطأ و 
سمى مسيحيون ي الفاترين الذين إىل حد كبريهم هم غري مبالني ويشك لون األغلبية الساحقة من فئة ما

أبن  54اليوم. هلذا السبب مل يعد للرعاة الكاذبة أي موانع؛ فهم ليسوا خائفون كما كانوا ذات مرة
 اخلرا  احلقيقية حراس األرثوذكسية سو  ينتفضون ضدهم!

 
V 

 فورة يف النشاطات املسكونية
 

 التكلم بوضوح يف الدوائر الفكرية األرثوذكسية، وابألخص منذ بدء القرن )العشرين( لقد مت  
التنوع املختص ي داعاملاضي، عن أراء غري أرثوذكسية ختتص حبدود كنيسة املسيح. رمبا حص  ذلك ب

(  إبستقبال اهلراطقة الذي تقوم به الكنائس األرثوذكسية احمللية اليت مارست اإليكونومية )أي تساه
يف بعض احلاالت املعينة، األمر الذي دفع الكثري من األرثوذكس ابللجوء إىل الفكرة اخلاطئة اليت 

ني( هتم اجملامع املقدسة )املسكونية أو الشاملة لألرثوذكسيتقول أنه ابلرغم من أن الزاندقة قد اعترب 

                                                           

ة للغاية: عندما أراد اجملمع برائسة البطريرك جرمانوس القسطنطيين الثاين )۱٢٢٢-۱٢٤۰( أبن يظهر  54 إن احلادثة التارخيية التالية هي معرب 
 بداعي الذين كانوا حتت وطأة الطغيان الالتيين الشرس، أبن خيضعوا ،ويسمح لألساقفة والكهنة يف قربص مسايراً ابلوقت احلاضر

إىل شروط وضعها البابويون، مستسلمني ملطالب الالتني ابخلضوع لكي يقوموا وخدمة املؤمنني املرتجم("  –"اإليكونومية )أي تساه  
"مبجرد أن أدركوا أن هكذا قرار قد اختذ، أسرعت مجاهري غاضبة من الكهنة والرهبان ولتحاشي املآسي اآلتية، أاثروا بذلك ضجة كبرية: 

الغرفة الذي كان جمتمعاً فيها اجملمع. وبعد أن أعلنوا ألعضاء اجملمع أبهنم يعتربون هذا اخلضوع مبثابة نكران واضح إلميان واملؤمنني إىل 
 الشركة املختلطة معاألجداد، طلبوا من البطريرك أبن يغري القرار اجملمعي، وهذا ابلفع  ما حص ." األرمشندريت إيرونيموس إ. كوتسونيس، 

.٧٥( ص. ٩٥٧۱]ابليواننية[، )أثينا: إكذوسيس "إيه ذاماسكوس،" ملنظار القانوين الزاندقة من ا  
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على "التسلس  وح فظون بوضغري أنه مبا أهنم حيا، نييف ما خيتص ابإلميان والتقليد الرسوليهراطقة 
أي اإلستمرارية الغري منقطعة يف ما خيتص برسامتهم األسقفية، ابلتايل هم ميلكون أسرار  ،الرسويل"

من ضمن املسكونيون األرثوذكسيون هناك من حيصر وجود األسرار فقط لدى شرعية وأصيلة. 
سها ة حافظت أو شكل ت لنفالرومان الكاثوليك )الالتني(، وهناك آخرون يضمون ك  مجاعة مزندق

أسقفية، وأخريًا هناك من يعطي الشرعية لك  جتم ع مسيحي، حىت ألولئك الذين يؤمنون بطريقة 
ة مع تعتقد أنه مل أييت األوان بعد للشرك األوىل، على األق  جزءًا منها،شخصية حبت. اجملموعة 

الالتني، ولكن فقط ألسباب إنضباطية؛ اجملموعة الثانية هي جاهزة للشركة مع أي جمموعة ال تزال 
من الشركة ربها واجملموعة األخرية نفذ صهلا أسقفية وهم ببساطة ينتظرون املوافقة الكنسية على ذلك؛ 

 55مع مجيع املسيحيني!

 ن ك اجلماعات املزندقة مسكونية اليت تقول أن الكنسية واألسرار توجد لدى إن الفكرة امل
هي ترتكز على منشور "إىل كنائس املسيح يف ك  مكان"  (واألكثر حداثةً  ةالقدمي نوع )تلك

. كما هو معرو  جيداً، هذا املنشور ۱٩٢۰اهلرطوقي والذي صدر عن كنيسة القسطنطينية عام 
                                                           

  

 55 أنظر النقاش الذي كتبه منذ مخسني عاماً الالهويت الصريب، األب دانيلو كريستيك، الذي أصبح الحقاً أسقف بودابست )٢۰۰٢†(، 
" التقليديني بصرامة "نيالنص امللفت، يذكر الكاتب أيضاً األرثوذكسي . يف هذا۸، ص. اخلادم األمني"النور اإلهلي و اجملرى البشري" يف 

اليت لإلفخارسيت اإلهلي. ليس هناك من إفخارسيت إهلي خارج الكنيسة األرثوذكسية ة حدود الكنيسة ابحلدود الكاريزميالذين يساوون 
 ة األكثر صرامة تتبع القديس كرباينوس القرطاجي و تقوم علىاجلامعة. فالتقليديون ميارسون طريقتني إلستقبال اهلراطقة يف كنفهم. الطريق

رين أما األختعميد املتحولني عن إمياهنم )من يتبع هذه الطريقة هم اليواننيون ابلدرجة األوىل، مبا فيهم أولئك الذين يف اجلب  املقدس. 
خارج الكنيسة تصبح شرعية و فع الة )هذا يقوم به فيقتنعون فقط مبسحهم ابملريون املقدس، حاسبني بذلك أن معموديتهم اليت حصلت 

 السالفيون ابلدرجة األوىل(. 
ي  إلنظرة اترخيية على الفرق يف املمارسة يف التعام  مع إستقبال اهلراطقة عند بطريركية القسطنطينية و كنيسة روسيا، أنظر كوتسونيس،  •

.٢٢۱-۱٢۱]ابليواننية[، ص.  إيتريوذوكسونكانونيكي أبوبسيس بريي تيس ذايكونونياس ميتا تون   
نيني األرثوذكسيني الذين وضعوا األسس للمزيد من التطوير يف "الهوتيات" املسكونيون اهلراطقةمن املسكو لتصرحيات و نشاطات الزعماء   • 

 hsir.org/p/rd ]ابإلنكليزية[ هنا:  إكليزيولوجيةاملسكونية كهرطقة "الهوت املعمودية" و "الهوت الكنيسة الواسعة الواسعة"، أنظر  ک   
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 ملشاركةو لقوة الدافعة لتأسيس املسكونية عن طريق جملس الكنائس العاملي شك   احلافز الرئيسي وا
 للمسكونية.   ةاملظاهر املختلفاألرثوذكس بشك  عام يف األوجه و 

 هذه السنة –سو  نذكر هنا على سبي  املثال اللقاء بني أثيناغوراس بطريرك القسطنطينية 
والبااب بولس السادس يف  -)تقومي جديد([  ۱٩٧٢متوز  ٧تكون الذكرى األربعون على رقاده ]

أعرب  -تنتجنا من ك  ما ورد كما اس  -. ذلك اللقاء يف املدينة املقدسة حيث ۱٩٦٤أورشليم عام 
انثيمات تسبب يف بداية سلسلة حمزنة من األحداث أوهلا رفع األ ،هللا عن نفوره جتاه الالتني اهلراطقة

 سكونية الزلق، وابألخص العالقات مع الالتني. نحدر املخذ اخلطوات األوىل حنو معام وأ ۱٩٦٥

 أطلقت روما من خالل اجملمع الفاتيكاين الثاين "هجوم احملبة"، أي مسكونية مرتكزةبدورها 
ن و البابويفإحتاد الروم الكاثوليك.  على منط مع األرثوذكس على روما، هدفها حتقيق إحتاد جديد

بعد الطلبات واحملاوالت امللح ة لبطريرك امللكيني الكاثوليك  ٩٦٤۱قرروا على اللقاء يف أورشليم عام 
مع مع س السادس قد اجتقب  اللقاء مع البطريرك أثيناغوراس، كان البااب بول 56ماكسيموس الرابع.

األساقفة الكاثوليك )املوحدين( من الكنائس الشرقية )املتحدة مع روما( وألقى أمامهم البطاركة و 
 ًا إايهم أن يبقوا أمناء على تقاليدهم العريقة والتيبيكا الليتورجية اليت ختص همخطاب أساسي داعي

حتت هكذا ظرو  دش ن الفاتيكان " 57"اليت من خالهلا كنيسة املسيح أبكملها أصبحت مشع ة.
يه ف القسطنطينية يف إطار مسكوين ُوضعتجرى اللقاء مع بطريرك  58!احملبة يف أورشليم"حوار 

وراس، يف كالم له يف بيت حلم بعد يومني من لقائه مع أثيناغد اليت أتت فيما بعد. األسس والقواع
وليكي، لعودة إىل القطيع الكاثدعى البااب بولس السادس "اإلخوة املنفصلني"، أي األرثوذكس، اب

                                                           

  56 األرمشندريت سبرييدون بياللس، األرثوذكسية والبابوية ]ابليواننية[ )أثينا : إكذوسيس "أورثوذوكسو تيبو"، ۱٩٦٩(، اجمللد ٢، ص. ٣٤٣. 
  57 املرجع السابق، ص. ٣٤٤.

  58 املرجع السابق
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 ن رائستهأ ر إلرث املسيح، مشدداً علىمفس  قد م البااب نفسه وكأنه مالك و  59اً يف موقفه.كان صادقو 
 60تفوق ك  إحتاد.وعصمته 

بينما  61ابلرغم من هذا، هؤالء ذوي امليول املسكونية يصفون هذا اللقاء ابحلدث "التارخيي،"
وا بقوة عن معارضتهم له.  لى سبي  عالعديد من األرثوذكس "الرمسيني" انتفضوا يف ذلك الوقت وعرب 

للوحدة، -تلك احلقبة يستنكر الدعماملثال، هناك "إعالن" من آابء ورؤساء األديرة آثوسيني من 
يعلن عن التزامه ابلتقليد، ويرفض أي إحتاد ذي صبغة مسكونية. إضافًة، يدعو مجيع اهلراطقة الذي 
يرغبون ذلك إىل التوبة والعودة إىل األرثوذكسية، ويتضمن هتديد واضح: "نناشد بطريركنا املسكوين 

 62اً."دة ألنه إذا استمر هبا سو  نتنص   منه أيضأبن يتخلى عن سعيه وراء نشاطاته الداعمة للوح

لعبت احلساسيات األرثوذكسية دورها لبعض الوقت، وكما نعلم، كان هناك حىت أساقفة، 
فقط زمن، لبطريرك لفرتة معينة من الالليتورجي لذكر الإضافًة إىل رؤساء األديرة والرهبان، أوقفوا 
غرابة األمر أنه بعد أثيناغوراس هناك رايح جديدة من ليعودوا إىل "الطاعة" ألهنم اعتقدوا لشدة 

األرثوذكسية هتب يف القسطنطينية ويف الكنائس احمللية عامًة، ابلرغم من أن بدعة املسكونية كانت 
 قد ازدادت يف جرأهتا!

                                                           

  59 املرجع السابق، ص. ٣٤٥.
60  املرجع السابق، ص. ٣٤٦.

  

  61 أنظر مقالة "أثيناغوراس األول، البطريرك املسكوين" يف موسوعة مسيحية أرثوذكسية كربى ]ابليواننية[ )أثينا: سرتاتيغيكس إكذوسيس،
. ٣٨٨ ، ص. ۱اجمللد  [(۰۱۰٢]   

  62 األرمشندريت جربائي ، Αγιορειτικη Μαρτυρια، ص. ۱٦۱.
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فض   البطريرك أثيناغوراس "عملة احملبة"، ابلرغم من رد ات الفع ، وليس عملة احلقيقة وأعلن 
احلوارات والعالقات مع الزاندقة، وخاصة الروميني الكاثوليك منهم، هي "لتحضري شعوبنا  أن غاية

   63سيكولوجياً ليدركوا أنه هناك كنيسة واحدة وداينة واحدة."

ك اية البطرير لبلمند، لبنان، برعانتهى بنا األمر يف ا ۱٩٩٣ليس مفاجأة أنه يف العام 
-راس، الذي أعلن رمسيًا يف سياق احلوار األرثوذكسيرثوملاوس، ذلك اخلادم الويف ألثيناغو ب

ىن؛ ابألحرى  بك  ما يف الكلمة من مع "كنائس شقيقة" االكاثوليكي أن الكنيستني يُعرت  هبما أهنم
رسويل ن يعرتفون أن "اجملاهرة ابإلميان الو ن املسكونيو ن واألرثوذكسيو كان األمر متوقعاً. البابوي

ال  –فوق ك  شي الكهنوت الواحد...والتسلس  الرسويل لألساقفة واملشاركة يف ذات األسرار و 
شكال أميكن أن يُعتربوا امللكية احلصرية لواحدة من كنائسنا. يف هذا السياق، يبدو واضحاً أن ك  

 64إعادة املعمودية قد أُقصيت."

 "أعمال إقتناص املسيحيني لكذلك األمر، صدرت يف سياق جملس الكنائس العاملي إدانة 
 ٤۰۰٢بينما بطريركية القسطنطينية وق عت يف الفنار يف أيلول  65من التقاليد املسيحية األخرى،"

                                                           

 63 "البطريرك أثيناغوراس القسطنطيين )۱٨٨٦-۱٩٧٢(: تصرحياه، رسائله، ونشاطاته،" ]ابإلنكليزية[ أرثوذكس تراديشن، اجمللد ۱٨، 
.۱۰(، ص. ۰۰۱٢) ۱عدد    

  Eastern Churches Journal, Vol. 1, No.1, (Winter 1993-1994), p.19. "۱64  "إعالن البلمند، الفقرة ٣  
النص على الرابط التايل:مت تصحيح الكلمات يف اجلملة األخرية وفقاً للنص الفرنسي األصلي إلعالن البلمند. أنظر   

 http://www.prounione.urbe.it/dia-int/o-rc/doc/i_o-rc_07_balamand_fr.html 
65
 إلقتناصا رتكة ووحدة الكنائس دائماً ما كان أولوية، واعُتربمثالً ، "ضمن احلركة املسكونية وجملس الكنائس العاملي، اإلهتمام ابلشهادة املش 

أو  اإلقتناص من الشهادة املسيحية األصيلة هي تقدمة كنيسة الشخصمبثابة فضيحة وشهادة مضادة."؛ "إحدى الصفات اليت متيز بوضوح 
هنا و اعرتافه وكأهنا "الكنيسة احلقيقية" وتعاليمها أهنا "اإلميان الصحيح" والطريق الوحيد للخالص، رافضني املعمودية يف الكنائس األخرى ك

  تدمر. املسيحية احلقيقية وابلتايل هو شهادة مضادة. هي ال تبين ب ابطلة وإقناع الناس أن يعتمدوا جمدداً"؛ "اإلقتناص هو تشويه للشهادة
 ،هي جتلب التشنجات والفضائح واإلنقسام وابلتايل هي عام  عدم إستقرار لشهادة كنيسة املسيح يف العامل. هي دائماً جارحة ملفهوم الشركة

 ". عالقات مسؤولة يف العم  الرعائي ولرفض اإلقتناصدعوة لتبين   إذ ال ختلق الصحبة ب  أطرا  متنازعة" )"حنو شهادة مشرتكة:
https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/mission-and-evangelism/towards-common-witness  
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ني مها "إعادة املعمودية" وذلك ألن معمودية الكنيست لسوايً مع الكنيسة اإلجنيلية يف أملانيا، رفضًا 
  66متساويتني ومعرت  هبما.

ر، سنذكر البعض منها، تظهر أنه، ابجلوهمجيع اإلجراءات يف املسكونية املعاصرة ، واليت 
التمييز بني األرثوذكسية واهلرطقة واحلدود بني احلقيقة والكذب، بني النور والظلمة، قد حُميت. هدفها 

األرثوذكسية، كما  إىليف اخلطأ  احلقيقي هو ليس حتقيق الوحدة، وال حىت اإلهتداء املفرتض ملن هم
نيون يعتقدون أن املسكو يد عي أحياانً البطريرك برثوملاوس مبرائية أمام مجاهري "متحفظة،" وذلك ألن 

ون عن  الوحدة بينهم هي موجودة ابلفع ، وان "األفرقاء الذين يتحاورون هم كنائس شقيقة وهو يعرب 
  67جه.هذه الوحدة بينهم من خالل عروضات مسكونية خمتلفة األو 

(، حصلت هناك فورة يف النشاطات املسكونية، حتديداً يف ٢۰۱٢يف كانون الثاين الفائت )
 سياق أسبوع الصالة لوحدة املسيحيني. 

انعقد احتفال مسكوين للرتحيب ابلسنة اجلديدة يف كنيسة كاثوليكية يف كولوغن 
Cologneشهد ان شعارها: "سوايً. ن، أملانيا، وطبعًا مع مشاركة األرثوذكسيني املسكونيني. وك

  TOGETHER. Witnessing to Christ. "68 للمسيح

                                                           

معم دين،  ألخرى مبثابةعترب أعضاء ا"ابلرغم من أن الشركة الكنسية حلد اآلن ال توجد بني كنائسنا ]األرثوذكسية والربوتستانتية[، ك  منا ي 66 
ريستليكر  خ ويف حال مت تغيري املعتقد، نرفض القيام إبعادة املعمودية. حيي ي املشاركون يف احلوار مساعي الكنائس يف أملانيا )أربيتسغيماينشافت

‘ جملس الكنائس العاملي’( يف "املشاركة يف ٢۰۰٤كريشني( لوصوهلم إىل إتفاق حول اإلعرتا  املتبادل ابملعمودية" )إعالن مشرتك، الفنار، 
  ‘.الهوت املعمودية’و‘ وحدة ال منظورة’مبثابة هرطقة إكليزيولوجية: 

https://www.hsir.org/Theology_en/E3a2026PSE-Airesis.pdf 
  67  األرمشندريت كرباينوس واألب املتوحد كليمس هاجيوكرباينيتيه، "احلركة املسكونية واملكافحة األرثوذكسية للمسكونية: مواجهة القرن
Συμβολὴ στὴν Ἀντι-οικουμενιστικὴ Θεολογία ؛ أثينا، إكذوسيس هيريا احلامسة" ]ابليواننية[ )اجمللد السابع من سلسلة    

.٥٣(، ص. ۰۰۱٢سينودو تون إنيستامينون،   
  

 68 أنظر العروض هلذا احلدث املسكوين وغريه من عروضات مذكورة بعد ذلك، سوايً مع مواد صوتية-مرئية، وفقاً لتاريخ وضعها على هذا
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يف دوبروفنيك، كرواتيا، اشرتك غريغوريج أسقف هريزيغوفينا )بطريركية صربيا(، وهو اإلبن 
كانون الثاين يف كنيسة    ۱٧الروحي لألسقف أاتانسيجي )جيفتيك(، يف احتفال مسكوين يوم 

كاثوليكية، سواًي مع األسقف الكاثوليكي احمللي وكهنته، ومن جمم  األمور طلب الغفران على 
 أهوال احلرب األخرية. 

يف سريوس )وهي جزيرة يف أرخبي  جزر الكيكالديس يف اليوانن( ألقى األسقف الكاثوليكي 
سقف احمللي موجهًا لدوروثيوس، األملرتوبولية فراجنيسكوس ابابمانوليس خطااًب يف الكاتدرائية ا

كانون الثاين،   ۱٩لكنيسة اليوانن ذات التقومي اجلديد مبناسبة الذكرى العاشرة ألسقفيته الواقع اترخيها 
 مشدداً من جمم  األمور على ما يلي:

لقد رح ب بك سكان سريوس مت حدين، دون أي خطوط فاصلة بينهم، متحدين مبحبة 
دين ابلفرح ألن أجراس كنائسنا، األرثوذكسية والكاثوليكية، قد قرعت إىل السماوات املسيح، متح

...أخينا احلبيب، ...ميكننا العم  سواًي أو ابألحرى ميكننا أن نزيد بنغمة مشرتكة، معلنة وصولك.
ا، وذلك  نتعاوننا ابلتوافق واحملبة والسالم مع اإلحرتام املتبادل، ليس فقط ألشخاصنا، ب  أيضاً لكنائس

ا املسامهة ابلوصول وميكننوملستقبلها. حنن نتحم  املسؤولية لوضع كنائسنا احلايل كمقياسنا املعتمد. 
 األسرع لذلك اليوم املبارك عندما نشرتك بكأس مشرتكة. 

دة يف كنيسة حب  والكانون الثاين، انعقدت صالة مسكونية    ٢۱يف تسالونيكية يوم السبت 
اإلله بال دنس الكاثوليكية. وشارك يف هذا احلدث الكاثوليك واألرثوذكس واألرمن واألنغليكان 

امعة الرئيسي كان بروفيسور معاون يف العهد اجلديد من املدرسة الالهوتية يف ج املتحدثواإلجنيليني. 
قاء على التالية عن هذا اللوحية تسالونيكي، خاراالمبوس أمتاتزيديس، الذي صر ح ابلكلمات امل

 طة تلفزيونية:حم

                                                           

.http://aktines.blogspot.com/   :املوقع الغين جداً ابملعلومات  
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كي. ك  سنة تقريباً مجيع املسيحيني ومجيع اجلماعات املسيحية يف تسالوني  هناك عادة يلتزم هبا
مجيع املسيحيني الذين لديهم دستور إميان مشرتك يف املسيح يسوع، أي حنن األرثوذكس والروميني 

وات مع معاً لنصلي معاً ونرفع اإلبتهاالت هلل....إن هد  هذه الصلالكاثوليك واألرمن واإلجنيليني جنت
املشرتكة هو لكي نتذكر جذوران وساللتنا الدينية املشرتكة، اليت كانت توح دان مجيعاً منذ زمن بعيد جداً 
من املاضي، ابلرغم من أن لفرتة من الزمن هي فر قتنا ألسباب برأينا ال مربر هلا. ولكن هذا املشروع 

ة، لبااب لقادة الكنيسة األرثوذكسية، حتديداً بطريركيتنا املسكونيرتكز وهو مؤسس على اإلرادة املشرتكة ي
روما، وايضًا للكنائس اإلجنيلية اإليبيسكوبلية ولألرمن، وهو جمهود مشرتك إلجياد نقاط مشرتكة 

  لإلتصال والتواص .

كانون الثاين، حصلت إحتفاالت وصلوات ونشاطات مشرتكة مسكونية   ٢٥إىل  ۱٩من 
يف روما )بقيادة البااب(، يف بودابست، يف بروكس ، يف األرض املقدسة، يف موسكو ونوفوسيبريسك، 
يف بوخارست ومدن أخرى يف رومانيا، ويف عدة أماكن أخرى من العامل، وذلك يف جو وروح 

 اإلنصهار والنسبوية.

كانون الثاين   ٣۰، أملانيا، استه  "منتدى مسكوين دويل" أعماله يوم Trierيف تريري 
كاثوليك وكان ممثلون عن ك  من الابلصلوات املشرتكة واخلطاابت عن "ثوب املسيح الغري منشق." 

، همواإلجنيليني وجملس الكنائس العاملي ومرتوبولية أملانيا )البطريركية املسكونية( وامليثوديني، والذين مع
الذي يف سياقه، وهو أمر مثري جدًا لإلهتمام، "كان  من بني أولئك املشاركني يف هذا املنتدى

 املشاركون خييطون رمزايً ثوب املسيح"!

وبينما حنن يف موضوع اجلنون املسكوين، جيدر بنا أن نشدد على "التقليد" اجلديد اليت تقوم 
ئية  بتأسيسه بطريركية القسطنطينية. فهي اليوم، ويف البلدان األجنبية اليت قد ال تتوفر فيها كاتدرا

 كنائس  يف كبرية اتبعة لنطاقها الكنسي اخلاص، تقوم وخِّدم إعتالء العرش ملرتوبولييتها اجلدد
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كاثوليكية. هذا األمر حص  مؤخراً يف كٍ  من حف  إعتالء العرش يف بودابست للمعتمد اجلديد 
يف هنغاراي وأورواب الوسطى، املرتوبوليت أرسانيوس، وحف  اعتالء العرش يف سنغابورة لقسطنطني 

  .سنغابورة، والذي حضره أساقفة من كنيسة اليوانن ذات التقومي اجلديدمرتوبوليت 

ه الُبعد املسكوين للرعاية اخلريية اليت تقوم هبا مجعية أبوستوليجيب أيضًا أن نشري إىل 
Apostole  ي كالتابعة ألبرشية أثينا ذات التقومي اجلديد. أبوستوليه مؤخراً بدأت ابلتعاون رمسياً، ل

 لشقيقة كاريتاس.  ا نجح يف إجناز أهدافها، مع األنغليكانيني والكاثوليكيني، وحتديداً مع منظمتهمت

 

VI 

 مسؤولية األرثوذكسيني
 

يب واحملبط الذي يتجلى للعيان يف سياق "اإلرتداد" عصيف وجه هذا الواقع ال
نة ، أي ضد املسيح، حللول احملهبد  التمهيد لداينة عاملية وجميء رج  اخلطيئة 69اإلسكاتولوجي

األخرية على البشرية، ال ميكننا أال  أن نعرب  عن أسفنا وحزننا، ليس كثريًا على الكارثة اإلقتصادية 
قوط س لكن على حال –وهو أيضًا أمر مقلق للغاية  –الفظيعة واإلحنطاط اإلجتماعي لوطننا 

 على حساب أولئك الذين يناصرون بدعةوالعبودية املستمرة للنفوس، الكنائس األرثوذكسية 
املسكونية، كما نص  القديس ابسيليوس الكبري حول أحداث حصلت يف حقبته: "ألننا حنزن ليس 

                                                           

  69 ٢ تسالونيكي ٢:٣
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ودية بعلى هدم أبنية أرضية لكن على سقوط كنائس؛ ما نعاينه هو ليس عبودية للجسد، لكن ع
  70أبطال البدعة." اً مييو  اهبب ب  سيتللنفوس 

مه نا األول اليوم هو احلفاظ بك  األمثان على هويتنا األرثوذكسية اليت يُعتدى عليها برأينا، 
ك  األمور   مع ذلك، مستوى املعرفة يف اً توافق عة احلرية احمليطة بنا وأن نضاعف، وسط زوبيف بقوة
 أكرب عدد ممكن من إخوتنا وأخواتنا، وذلك لكي يتصرفوا بطريقة صحيحة ومسر ة هلل. لدى

ص من هناك دائمًا إمكانية التخل  مع إخوتنا املسكونيني املدانة ئك املتور طون ابلشركة ألول
بواسطة اإلعرتا  األرثوذكسي واإلنعزال واإلخنراط يف عامل احلقيقة مبتعدين ك  البعد  هذا "النري"

ميشون يف احلق،  ونعن ظلمة وكذبة الضالل. ولكن نرى القلي  منهم ينجذبون إىل نور احلقيقة؛ قليل
بعيداً عن شر اخلطيئة واإلرتداد. فيبدو أن تشكيلة من التقييمات اخلاطئة واإللتزامات املضللة تظلم 

معون أعذاراً جينفوسهم وتدفع التوبيخات النافعة بعيداً عن ضمائرهم. وليس هذا فقط لكنهم أيضاً 
طراز ن أنفسهم إىل الشركة على الداهية للبقاء يف خطاايهم وذلك لكي يرضوا ضمائرهم ويهدهدو 

أبولئك الذين يف  املسيح تليقاليونيايت )التوحيدي( مع املسكونيني. الكلمات القاسية لربنا يوسع 
الفِّر ِّيسي وَن ها الَكتَ َبُة و َلكم أَي  الَويُ  يومنا هذا يدافعون عن اإلبتكار ويهينون احلقيقة واملعتقد القومي: "

راؤون، فإِّنَّكم 
ُ
ريدوَن تُقفِّلوَن َملكوَت السََّمواتِّ يف ُوجوهِّ النَّاس، َفال أَنُتم َتدُخلون، وال الَّذيَن يُ امل

 71".الد خوَل َتَدعوهَنم َيدُخلون
على سبي  املثال، القديس ابسيليوس الكبري كان يؤمن متامًا مث  مجيع األابء القديسني أن 

 خالصية مباشرة، وهلذا السبب هو صل ى ألال  يسقطمسألة الشركة )املناولة( مع اهلراطقة هلا أمهية 
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وذلك  72من الشركة مع ذلك اجلزء من الكنيسة الذي يلتزم أبسس "العقيدة السليمة والغري مشو هة،"
ألن الشركة يف األرثوذكسية تضع املرء يف "جمموعة" األبرار؛ والعكس ابلعكس، الشركة مع أولئك 

املتناولون خارج   وذكسي إما ابلكام  أو ابلتجزأ تضع أولئكالذين يشو هون معتقد اإلميان األرث
هلذا السبب، القديس ابسيليوس الكبري، حىت عندما كان مش اساً، عزل نفسه عام  73شركة الكنيسة.

م من داينيوس أسقف قيصرية الذي كان قد رمسه للشموسية، ألن هذا األخري، ونتيجة ضعف  ٣٦۱
آريوسي -شخصيته، وق ع على إعرتا  اإلميان الغري أرثوذكسي الذي أصدره جممع القسطنطينية الشبه

 74م(.۰٣٦)

هديدات تاألمر املأمول هو أن هناك قلة من خدام هللا املختارين والبالغو الدقة، متجاهلني ال
اخلبيثة والتهميش و"ضماانت" هذا العامل الباطلة، ينجذبون إىل نور احلق إذ يعزلون أنفسهم، وفقاً 
ملثال اآلابء وتبعًا ألوامر اجملامع والقوانني، عن ما يسمى ابلكنائس الرمسية وهكذا يتجنبون الشركة 

 مع بدعة املسكونية. 

ض اموا هبذا األمر منذ زمن بعيد جداً رداً على فر البعض، مث  أجدادان الروحيني يف اإلميان، ق
(. آخرون مث  أسالفنا الروحيني يف الرب قاموا هبذا األمر -۱٩٢٤ني البتكار التقومي )ياملسكون

ذلك اليوم، . آخرون يقومون بحنو متزايدالحقًا نتيجة مغامرات وجتاوزات املسكونيني املتهورة على 
املدانة   يتخاذلون عن مسار العم  اخلالصي هذا، إذ يبقون يف الشركة  ينما عدد غري قلي  منهمب

مع املسكونيني. أبي حال، هذا اإلرتفاع املفاجئ يف مكافحة املسكونية الذي يقلق أسياد املسكونية 
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 “St. Basil and Resistance: Communion with Heretical Bishops is inadmissible,” :73 أنظر املقال بعنوان  
hsir.org/p/2a 

(St. Basil, “Epistle LI,” Patrologia Graeca. Vol XXXII, cols. 388c-392a.  74 املرجع السابق )أنظر  
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اهلراطقة ورفاقهم واملدافعون عنهم على خمتلف انتماءاهتم يشك   حقيقة مرحية وهو أمر يؤكد أن 
 مل تذهب سدى.  احملن على مر العقود اليت ول ت اجلهادات وحىت

 ليقو ي رب الكنيسة تلك الوفرة اليت تعرت  ابإلميان وذلك لكي تنتصر احلقيقة اإلهلية. 
يء آخر سوى ليس لش يف ملكوت نور احملبة اإلهلية،لُنحصى مع املؤمنني وخدام هللا احلكماء 

ذي يصفها لتكن الرؤية العظمى للملكوت اإلهلي الو . لثباتنا الصبور ونواايان الصاحلة خلري الكينسة
فضيلة: تعزية لنا حني نقوم أبي تضحيات يف سبي  اإلميان وال لنا اإلجنيلي القديس يوحنا الالهويت

لَه يُنِّرُي عَ " رَاٍج َأو  نُورِّ مَش ٍس، أَلنَّ الرَّبَّ اإلِّ ي هِّم ، َوُهم  لَ َواَل َيُكوُن لَي ٌ  ُهَناَك، َواَل حَي َتاُجوَن إِّىَل سِّ
لُِّكوَن إِّىَل أََبدِّ اآلبِّدِّينَ   75".َسَيم 

 
 

 
  

 

                                                           

  75 رؤاي ٢٢:٥


