
 هل مصطلحي "مسيحي" و"أرثوذكسي"

 *دقيقني يف عصران احلايل؟ 

 
 (١٩٧٦†رئيس األساقفة أفريكي )

 مطران سرياكيوز ودير الثالوث األقدس

 )الكنيسة الروسية يف املهجر(

 
تشرين  ١٩العامل ألكسندر ابفلوفيتش اتشيف، يف ُولد رئيس األساقفة أفريكي، وهو يف 

 يف كازان يف روسيا لعائلة تقية ونبيلة حيث كان والده موظفاً حكومياً مرموقاً. ١٩٠٦األول 

لتستقر يف مدينة فاران يف بلغاراي، حيث  ١٩٢٠غادرت أسرته جمتمعة من روسيا يف عام 
التقى ألكسندر برئيس األساقفة ثيوفان  ،١٩٢٥أهنى فيها ألكسندر دراسته الثانوية. ويف عام 

، وهو أيضاً الجىء روسي أتى مؤخراً من يوغوسالفيا(. أسفر ١٩٤٠†بولتافا الناسك البارز )
هذا اللقاء والرابط الروحي الذي تشّكل مع رئيس األساقفة عن اختاذ ألكسندر قراره أبن ينخرط 

 يف احلياة الرهبانية.

ساقفة ثيوفان، والذي جتدر اإلشارة إىل كونه أستاذاً بناًء على طلب الشيخ رئيس األ
ابرزاً يف االهوت يف أكادميية سان بطرسبورغ الالهوتية، التحق ثيوفان بكلية الالهوت يف جامعة 

 .١٩٣٠عام  (Magna Cum Laude)صوفيا وخترج منها مبرتبة "إمتياز" 

 



ثو الروسية س يف كارابقرر ألكسندر بعد يقينه للصعوابت اليت كان يواجهها األرثوذك
املرتجم( أن يعمل هناك ويساعدهم ليبقوا أوفياء   -)موقعها ما يدعى بسلوفاكيا حاليًا 
 لألرثوذكسية ومواجهة الدعاية الباابوية.

يف دير القديس نيقوالوس يف قرية إيزا متخذًا إسم  ١٩٣١أاير  ١٧ِسيم راهبًا يف 
تايل، سيم  اسًا إجنيلياً. يف عيد البشارة من العام ال"أفريكي"، ويف اليوم التايل متت سيامته مش
 كاهناً رهبانياً يف دير ديفتشي، تشريلينيف.

مت نقله إىل دير القديس نيقوالوس ليتمكن من خدمة الرعااي يف اننكوف وبورانفا، ومت 
، مت نقله إىل الرعية يف ١٩٣٨تعيينه يف أيلول من العام ذاته يف رعية أوزهورود. ويف عام 

 موكاسيفو.

وإثر احتالل اجملريني لكارابثو الروسية، ذهب إىل بلغراد حيث عمل  ١٩٤٠يف عام 
بشكل مكثف جدًا وخصوصًا يف جمال التعليم، وذلك حتت رعاية املرتوبوليت أانستاسي 

( رئيس أساقفة الكنيسة األرثوذكسية الروسية يف املهجر واليت كان ال يزال مقرها ١٩٦٥†)
 هناك.

، استقر يف ميونخ، وهي املقر املؤقت اجلديد للكنيسة الروسية يف  ١٩٤٥ يف العام
 ، يعمل على تنظيم األعمال اخلريية.١٩٥١املهجر، وبقي فيها حىت عام 

بعدها، وبناًء على دعوة من رئيس األساقفة فيتايل مطران جوردانفيل، ذهب إىل أمريكا 
املنشأ   معهد الثالوث األقدس األرثوذكسيمن أجل تعليم الليتورجيا والوعظ والعهد اجلديد يف
 ، أصبح عميداً للمعهد.١٩٥٢شباط  ١٧حديثاً والواقع يف الدير الذي حيمل االسم ذاته. ويف 



، مت تنصيبه أسقفًا على سرياكيوز يف الوالايت ١٩٥٣يف يوم عيد الروح القدس عام 
يساً ملطران فيتايل، مت انتخابه رئوبعد رقاد رئيس األساقفة ا ١٩٦٠املتحدة األمريكية. ويف أاير

، متت ترقيته إىل رتبة ١٩٦١، وبقي يف هذا املنصب إىل يوم رقاده. يف عام للدير يف جوردانفيل
 .١٩٧٦آذار  ٣١رئيس أساقفة. رقد يف الرب يف 

كان تقشفياً، جليالً، واعظًا ممتازًا للكلمة اإلهلية، كاتب ال يكل وال ميل )كما تشهد 
 لوفرية يف تفسري العهد اجلديد وخلفياته ويف الوعظ، وأيضاً اجملموعات ذات اجمللداتله أعماله ا

كبرياً   (، راعيًا ال يُقهر، شيخاً ه وخطاابته ودراساته اخلاصة إخلاملتعددة من مقاالته وعظات
 للرهبان، معلماً ومربياً فاضاًل جليل من اإلكلرييكيني، ووعاًء ملواهب املعزي القدوس.

على حنو خاص، ابلقول والفعل، بنقاء واستقامة اإلميان القومي أي اإلميان  واهتم
األرثوذكسي املقدس، متابعاً أبسى ومندداً جبرأة اإلرتداد ااملتصاعد ألولئك الذين يدعون أنفسهم 
ابألرثوذكس والذين وقعوا يف خمالب اهلرطقة املسكونية وأصبحوا متماشني مع روح اإلرتداد 

 ه العامل املعاصر، متحولني بشكل مطرد بعيداً عن األرثوذكسية.الذي يتميز ب

لغة  –كما سيتبني للقارىء، هذا النص هو اعرتاف ابإلميان، إعرتافاً يتميز بصراحة لغته 
احلقيقة. وتوقيته املناسب يبدو جليًا ابلرغم من أنه ُكتب منذ مخسة عشرة عامًا )أربعون عاماً 

قدسة، ملنّقح(، وهذا ُيظهر احلدس النبوي للرجل القديس هذا وغريته املا-من اتريخ الرتمجة العربية
وهي مسات تبدو جلية يف كتاابته األخرى املستنرية إهلياً. بنعمة هللا، سوف نقوم بنشر بعض 

 من هذه األعمال يف الوقت املناسب.

* * * 



( ١٩٧٥) لقد كانت مفاهيم ومصطلحات "مسيحي" و"أرثوذكسي" حىت وقت قريب 
 ذات معىن و ال لبس فيها.

أّما اآلن، فنحن نعيش يف أوقات عصيبة جداً ومليئة ابلباطل واخلداع حيث مل تعد هذه 
املفاهيم واملصطلحات تعرب عن جوهرها عند استخدامها بدون إيضاحات إضافية. إهنا ال 

 تعكس جوهر األشياء بل غدت أكثر بقليل من تسميات مضللة.

ملنظمات تدعو اآلن نفسها بـ "املسيحية" على الرغم من أهنا فالعديد من اجلمعيات وا
ألوهية ربنا  –ال متت للمسيحية بصلة وإهنا إىل حد بعيد ترفض العقيدة األساسية للمسيحية 

يسوع املسيح، كما تفعل العديد من املذاهب احلديثة اليت تبدو هلم ذات الروح املسيحية 
 ن تعليم األانجيل، مبثابة غريبة بشكل عام.األصيلة، النابعة طبيعياً ومنطقياً م

ويف اآلونة األخرية، توقف أيضاً وإىل حد كبري املصطلح "أرثوذكسي" عن التعبري عن ما 
جيب أن يكون عليه، وذلك ألن حىت أولئك الذين يف الواقع قد ارتدوا عن األرثوذكسية األصيلة 

 ".تسمية أنفسهم بــ "األرثوذكسوابتوا خونة لإلميان األرثوذكسي والكنيسة يستمرون ب

هكذا هم مجيع املبتكرين الرافضني لروح األرثوذكسية األصيلة، مجيع أولئك الذين انزلقوا 
على طريق العالقات املشرتكة مع أعداء األرثوذكسية، الذين ينشطون ابلدعاية للصالة املشرتكة 

 ة.األرثوذكسية املقدسوحىت الشركة الليتورجية مع أولئك الذين ال ينتمون للكنيسة 

و"اإلصالحيني اجلدد" املعاصرين، "األرثوذكسيني  ١هكذا هم مجيع "اإلصالحيني"
البعض منهم ينعت نفسه علناً( الذين يثريون الضجة حول أمهية وضرورة "جتديد اجلدد" )كما 



الكنيسة األرثوذكسية"، حول نوع من "اإلصالح يف األرثوذكسية" اليت يزعمون أهنا أصبحت 
 "ابلية العادات" و"حتتضر".

يستفيضون يف الكالم عن هذه األمور عوضًا عن تركيز انتباههم الورع على التجديد 
 وهري احلقيقي لنفوسهم واإلصالح اجلذري لطبيعتهم اخلاطئة مبا حتمله من أهواء وشهوات.اجل

ينادون إبصرار ابلوحدة مع اهلراطقة، مع غري األرثوذكس، ال بل حىت مع غري املسيحيني. 
يدعون لـ "إحتاد الكل" لكن بدون الوحدة املتسقة ابلروح واحلق اليت وحدها جتعل هكذا إحتاد 

 ممكناً.

على سبيل املثال، هكذا هم يف أايمنا هذه بطاركة القسطنطينية املسكونيني الذين اعرتفوا 
 بــ"الكنيسة احلية" يف روسيا السوفياتية على أهنا كنيسة شرعية واآلن يعرتفون ببااب روما على أنه

ناولة( "رأس الكنيسة املسيحية مجعاء"، ال بل أهنم يسمحون لاّلتني البابويني حبق الشركة )امل
 املقدسة بدون أن يكونوا على احتاد أوالً ابلكنيسة األرثوذكسية املقدسة.

على حنو هؤالء يكون كل أولئك الذين يشرتكون بشكل فّعال يف ما يسمى احلركة 
املسكونية اليت تكافح بشكل فاضح من أجل خلق نوعاً ما من كنيسة مزيفة جديدة منبثقة من 

 اً.مجيع املذاهب املوجودة حالي

هكذا أيضاً هم أولئك اآلخرين الكثر الذين هم غري أوفياء متاماً لربنا وخملصنا ولكنيسته 
املقدسة، بل خيدمون أعدائه الشرساء أو يعملون على إرضائهم بطريقة أو أبخرى مبساعدهتم 

 على إدراك أهدافهم املعادية للمسيحية يف عامل ابتعد عن هللا.



القانوين بعدم االعرتاف أبولئك الناس على أهنم  من سيجرؤ على منِعنا من حقنا
أرثوذكس، ابلرغم من إصرارهم رمبا على استخدام ذلك االسم ومحل املناصب الرفيعة واأللقاب 

 املتنوعة.

حنن نعلم من اتريخ الكنيسة أبنه كان يوجد عدد غري قليل من اهلراطقة وحىت كبار 
مت إدانتهم بصورة رمسية من قبل الكنيسة اجلامعة و املهرطقني ذوي املراكز املرموقة الذين متت 

 خلعهم من مناصبهم.

 لكن ماذا نرى اليوم؟

لألسف، إنه عصر التنازالت الغري احملدودة والتعاون اخلبيث، حني جند أن حىت األعمال 
 والبياانت اهلرطوقية األكثر فضيحة ابلكاد تزعج أي شخص.

. أما ي مع هذا اإلرتداد اجللي عن األرثوذكسيةقليلون جداً هم الذين يتفاعلون كما ينبغ
 يف ما خيتص إبدانة هؤالء اهلراطقة واملرتدين اجلدد، فال جدوى حىت من جمرد التفكري ابألمر.

اليوم كل شيء ابت مسموحًا للجميع وال شيء حمّرم على أي كان، ابستثناء تلك 
 ماقته.جة لفت اإلنتباه حلاحلاالت حني يتأذى ويُهان أحدهم وُيساء له بشكل شخصي نتي

أواه، يف مثل هذه احلاالت فإن األمر ال يغتفر! عندها تظهر التهديدات، مرتكزة على 
تلك القوانني املنسية اليت هي على خالف ذلك "عفا عليها الزمن، قدمية وغري مقبولة" يف 

 عصران املتقدم واملتطور!

 قيقي الذي يواجهنا. هذا هو نوع االحنالل األخالقي والشذوذ الروحي احل



فاحلقيقة يتم جتاهلها بسهولة وُيستهزأ هبا بكل وقاحة، فيما الشر، وبذات السهولة، 
 حيتفل بنصره املظفر ويسخر بشماتة ابحلقيقة اليت أسقطها وداس عليها.

فهل ميكن توفيق ضمري اإلنسان مع هذا الوضع املعاصر؟ هل ميكن للمرء أن يغلق عينيه 
 كاذيب واألابطيل  وأن يتصرف هبدوء وكأنه مل  يعاين أي خطأ؟أمام كل هذه األ

 فقط األشخاص الذين احرتقت ضمائرهم أو فُقدت بشكل كامل ميكنهم فعل ذلك!

هلذا السبب إنه ألكثر من غريب أن نسمع البعض من الذين يتخيلون أنفسهم 
عية"، "منشقة"، "رج أرثوذكسيني يدعون الكنيسة الروسية خارج روسيا بــ "املؤمن القدمي"،

و"متخلفة )ظالمية(" إخل، فقط ألننا نرفض السري يف خطى هذه األزمنة وال نتجرأ أن نرتد عن 
أي شيء من إجنيل املسيح والتعليم األصيل للكنيسة املقدسة، وابلتايل نعتربه التزاماً من الضمري 

 كنيسة.د سبق وتوغل يف الأن نُدين هذا الشر الواضح واجللي هلذه احلياة املعاصرة، والذي ق

يف احلقيقة، لسنا حنن املنشقني بل مجيع الذين يتبعون روح هذه األزمنة والذين بفعلهم 
هذا يقطعون أنفسهم عن الكنيسة الواحدة املقدسة اجلامعة الرسولية، مرتدين عن اإلميان 

 الرسويل، عن إميان اآلابء، عن اإلميان األرثوذكسي الذي أنشأ العامل كله.

من الواضح أن هؤالء الناس يندفعون إىل حافة اإلرتداد، إىل هاوية اهلالك، سواًي مع 
 العامل املعاصر أبكمله، دافنني أنفسهم ابرتدادهم هذا بعيداً عن هللا املعطي احلياة.

هل تسمعون كلمات الرسول امللهمة إهلياً أيها املستحدثون، الذين حتاولون تشويه إجنيل 
 بور ومحاسة "تشاهبون هذا العامل"، الشرير واملغري كما هو؟املسيح وغدومت حب



حنن نقبل بكل حبور اهتامكم أبننا "مؤمنون القدماء"، معتربين إايه شرفًا لتمسكنا 
ابلتقليد؛ ولكن كيف يتماشى ضمريكم املسيحي مع ابتكاراتكم اليت تنقلب بشكل أساسي 

 سخة والغري متبدلة.على اإلميان احلقيقي العريق وكنيسة املسيح الرا

وا إىَل أمل يكن الرسول هو الذي حّذر املسيحيني قائالً: "وال تـََتَشبـَُّهوا هِبََذا الدَّْهِر َبْل حَتَوَّلُ 
َو َكاِمٌل." ُصورٍَة ُأْخَرى بَِتْجِديِد ُعُقوِلُكْم لتَـْعرُِفوا َمشيَئةَ هللا: َما ُهَو َصِاحلٌ َو َما ُهَو َمْرِضيٌّ َو َما هُ 

٢(.٢:١٢ية )روم
 

حنن "مؤمنون القدماء،" لكننا لسنا منشقني، ألننا مل نقطع أنفسنا أبداً عن كنيسة املسيح 
 األصيلة.

حنن يف احتاد مع رأسنا املسيح املخلص، ومع تالميذه ورسله القديسني، مع اآلابء 
قوى دة الالمعة إلميان وتالرسوليني، مع معلمي الكنيسة واآلابء العظام، ومع الكواكب واألعم

 وطن أجدادان، روسيا املقدسة.

أما أنتم فمتحدون مع نوع ما من ُمبتِكرين نصبوا أنفسهم معلِِّمني، الذين تبشرون هبم 
يف كل مكان بشكل غري قانوين وبكل تعنت، مزدرين ويف بعض األحيان متجرئني على نقد 

ائب أْرَضوا هللا ومتجدوا ابلكثري من العج الكواكب الالمعة األصيلة لكنيستنا املقدسة الذين
 وجهادات التقوى النسكية، وذلك على مدى ألفي سنة من اتريخ الكنيسة.

 ففي هذه احلالة، اي ترى من مّنا هو املنشق؟

ابلتـأكيد ليس أولئك السالكني يف روح األرثوذكسية التقليدية، بل ابألحرى أولئك الذين 
يع ملسيح ورفضوا الروح األصيلة للتقوى املسيحية، ابلرغم من أن مجارتدوا عن اإلميان احلقيقي اب



البطاركة املعاصرين الذين أبدلوا أرثوذكسيتنا اآلابئية العريقة قد يقفون إىل جانب الطرف األخري، 
 ابإلضافة إىل أكثرية ما يسمى مبسيحيني معاصرين.

كس متاما، لألكثرية، ولكن، على العد املسيح املخلص ابخلالص األبدي عيف الواقع، مل ي
لقد وعد به "قطيعه الصغري" الذي سيبقى أمينًا له حىت النهاية، يف يوم جميئه الثاين اجمليد 

 والرهيب عندما أييت "ليدين األحياء واألموات".

هو قال "اَل خَتَْف، أَيُـَّها الَقِطيُع الصَِّغرُي"، رامسًا الصورة املخيفة آلخر األزمنة حيث 
سيحصل اإلرتداد عن هللا وإضطهاد اإلميان أمام أعيننا، "أَلنَّ َأاَبُكْم اْرَتَضى َأْن يـُْعِطَيُكُم 

٣اْلَمَلُكوَت."
 

هذا هو السبب الذي جيعل كل ما ذكرانه سابقاً يدفعنا إىل إعادة النظر يف املصطلحات 
 اليت مت قبوهلا حىت يومنا هذا.

 اليوم ال بد من حتديد ذلك قائلني  –صران أن نقول فقط "مسيحي" ال يكفي يف ع
يد لقد ابت ضروراًي التأك –"مسيحي أصيل". مثيل ذلك، ال يكفي أن نقول "أرثوذكسي" 

 أننا لسنا نشري اىل "أرثوذكسي" عصراين مبتكر، بل إىل أرثوذكسي أصيل.

خلص وحده ادمني املسيح امللقد سبق جلميع الغيورين على اإلميان احلق األصيلني واخل
وبدأوا القيام بذلك، ِكال أولئك يف وطننا األم، الذين اْستُـْعِبدوا من أعداء هللا الشَّرِسني، حيث 
يهلع الغيورون إىل الكهوف على غرار املسيحيني القدماء، وكذلك يف اليوانن، األمة الشقيقة، 

ًا يرفضون مجيع تقومي اجلديد بل أيضحيث "ذوي التقومي القدمي" ليس فقط يرفضون القبول ابل
االبتكارات من أي نوع كانت. ولديهم تكرمي خاص لذلك القديس، بطل األرثوذكسية 



املقدسة، مرقس ميرتوبوليت إفسس الذي بفضل صموده وثباته سقط إحتاد فلورنسا العاق مع 
 .١٤٣٩روما البابوية عام 

سّمى اد السوفيييت السابق اليت يُ اجلدير ابلذكر أن ُكل من كنيسة الكهوف يف االحت
أفرادها ابلـ "تيخونيني" وذوي التقومي القدمي يف اليوانن، والذي من الصعب أن يوجد أي اتصال 

 بينهما، قد بدأوا بتسمية أنفسهم "املسيحيون األرثوذكس األصيلون".

ل ما ك  يف إطار دفاعنا عن اإلميان والكنيسة األصيلني، يتوّجب علينا أن نبتعد فقط عن
، الذان حتمًا يؤداين إىل أخطاء جديدة، ويف هناية -الكربايء وتعظيم  الذات –هو شخصي 

 املطاف حىت إىل السقوط؛ وقد سبق لنا أن شهدان هذا األمر يف مسائل ِعّدة.

ليس علينا تعظيم ذواتنا بل اإلميان النقي والطاهر ابملسيح. التعصب أمر غري مقبول 
عماء األعني الروحية ألولئك "الغيورين عن غري معرفة." فبداًل عن تثبيت هنا، ألنه قادر على إ

 املرء يف اإلميان، هذا التعصب األعمى قد يقوده أحياانً إىل اإلبتعاد عنه.

من املهم أن نعرف ونتذكر أبن املسيحي األرثوذكسي األصيل ليس هو ذلك الشخص 
ل للمطران لكنه، على غرار التعليم اجلمي الذي يكتفي ابلقبول الرمسي للعقائد األرثوذكسية،

الروسي العظيم القديس تيخون زادونسكي، هو ابألحرى شخص يفكر أبسلوب أرثوذكسي 
 ويشعر على حنو أرثوذكسي وحييا بنهج أرثوذكسي وجيسد روح األرثوذكسية يف حياته.

آلابء القديسيني، اإن روح النسك وإنكار العامل هذه ، اليت ترِد بوضوح يف كلمة هللا وتعليم 
يتم إنكارها حبدة ووقاحة من قبل العصرانيني "األرثوذكس اجلدد"، الذين يريدون يف كل شيء 



أن يتماشوا مع روح هذا العامل الغارق ابلشر، والذي أمريه، كما جاء يف كلمات الرب نفسه، 
 ٤هو ليس سوى الشيطان.

 

غبون إرضاءه، لكن الشيطان "أمري هذا العامل"؛ وابلتايل هم  ومن مث، ليس هو هللا من ير 
 كفُّوا عن كوهنم مسيحيني أرثوذكسيني أصيلني، حىت ولو كانوا يدعون أنفسهم بذلك.

إذا أتملنا بكل هذا بشكل جدي وعميق، سنرى عندها أهنا هذه هي احلالة متاماً  وأن 
 وكنيسته األصيلة. احلداثة، مع ابتكاراهتا، تقودان بعيداً عن املسيح

لنرتعد من املدى السريع الذي بلغه اإلرتداد، ابلرغم من أن العصرانيني ال يرونه أو ال 
 يشعرون به، بقدر ما هم أنفسهم يسامهون بدور فعال فيه.

ولذلك دعوان ال خنشى البقاء يف عداد األقلية، وبعيداً عن كل األلقاب والرتب العالية 
ئما أنه حىت قيافا كان كاهناً علياً لإلله احلقيقي، وإىل أي أعماق غرق الطنانة. دعوان نتذكر دا

 إىل خطيئة قتل هللا الفظيعة! -

فيما حنن نعيش يف هذا العامل املرتد عن هللا، دعوان ال نلهث وراء جمد إنساين مزيف 
 سيح.ملوشعبية رخيصة، اللوايت لن ختلصنا، ولكن فقط ألن ننتمي لـ "القطيع الصغري" اخلاص اب

 دعوان نكون مسيحيني أرثوذكسيني أصيلني، وليس مستحدثني!                          

 :الحظاتامل
كانون   -)كانون الثاين  ٢١-١٨، عدد Ορθοδοξος Ενστασις χαι Μαρτυρια املصدر:* 
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١
هو اإلسم املعطى ألعضاء حركة "الكنيسة احلية"، الذين كان البولشيفيون )أي الشيوعيون الثوريون يف روسيا(  

 املرتجم. – ١٩٢٠أوصياء عليهم خالل عقد 

 

 .٢:١٢رومية  ٢

 

 .٣٢:١٢القديس لوقا  ٣

 

 .٣١:١٢القديس يوحنا  ٤

 


