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 املقدمة
 

لت َّقمالايدا الَّيت ت معملَّْمُتُموهما إامَّا ”يوصينا القديس الرسول قائاًل: نما ومإامَّا راسمالمتانما با َتممسَُّكوا ِبا ما  ٢“ )كمالم
(  لذلك وبفرح صادق حنن نوصيكم هبذه الدراسة املكتوبة بيد أخينا اليوانين األب ٢:١٥تسالونيكي 

دم يف رج روسيا والذي خيِبسيليوس ساكاس، وهو كاهن يف جممع كنيستنا الروسية األرثوذكسية خا
ا زالت من الكنيسة اليواننية، تلك الكنيسة اليت مسويسرا  صوته مسيحي أرثوذكسي أصيل  جينيف،

تعاين اإلنقسامات والعداوة واإلضطهادات بسبب إبتكار التقومي اجلديد الذي متَّ فرضه من قبل املتحررين 
 ستعجل وغري قانوين حبت مبشكل  ١٩٢٤عام 

ليواننيني اد األب ِبسيليوس األسباب اليت مبوجبها رفض العديد من إخوتنا أبسلوب شفاف حيد  
  ومبساعدة آِبء اجلبل املقدس آثوس، ۱٩٢٤اخلضوع للتغيري الغري قانوين يف التقومي يف كنيستهم  عام 

هم قاوموا ببسالة وبعدل هذا اإلبتكار الذي كان بداية فيض من اإلبتكارات أدامها املتحررون إىل حني 
 اليوم  هذه احلالة املؤسفة للهرطقة املسكونية اليت جند أنفسنا فيها

ن يعطوا يني والذين يهمهم األمر أبادة األرثوذكسيني اجلد  على مجيع املسيحيني احلسين الع
ين خيتص ر املتحر  إهتمامهم لعمل األب ِبسيليوس هذا، وِبألخص يف هذه األايم حني نسمع كالم من

ر ذي قيمة  مبتغيري الباسكاليون )النظام الفصحي( األرثوذكسي  إن ترمجة وطبع هذه الدراسة هو أ
شاملة يف -ذكسيةها جمامع أرثو للتقومي الغريغوري اليت شر عت كبرية، وذلك ألن نصوص اإلداانت الثالثة
لقرن الشاملة للعصرانية اليت ترأسها البطريرك أنثيموس يف ا-القرن السادس عشر، واإلدانة األرثوذكسية

 1 املاضي، تظهر للمرة األوىل ِبللغة اإلنكليزية

 نيداانت مل تُرفع يف أي جممع الحق، وِبلتايل هي ما زالت قائمة وعلى مجيع املسيحيإن هذه اإل
 اتَّبعته  بتكار التقومي اجلديد جلب اإلنشقاق يف مجيع الكنائس احمللية اليتاألرثوذكسيني اإللتزام هبا  فا

مل تستطع  ة أنهوهكذا ذاقت اليوانن وقربص ورومانيا واآلن بلغاراي مثار العصيان  إنه مؤسف للغاي
الشعوب األرثوذكسية يف هذه البلدان املذكورة أن تثور سوايً وكموجة عظيمة لتتغلب وتقضي على هذا 

" يف هذا لكنيسة احلية"اعصرنة تطاع الشعب الروسي ِبلقضاء على الفيض من اإلبتكارات، كما اس
                                                 

 وِبللغة العربية هنا – املعر ب 
1  
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حقاً ذكر املغبوط والالقرن  إن كنيستنا الروسية بشخص رئيس األساقفة حينها أنستازي ذي ال
لى العصرانت بتكار التقومي اجلديد وعاعرتضت بشدة وحزم على رتوبوليت وأول أسقف على جممعنا، اامل

سطنطينية عام م ع القس ذي الذكر املؤسف، واليت أُقر ت يف جتاألخرى للبطريرك مالتيوس ميتاكساك
ية وذلك ألن بطريركييت اإلسكندر شامل عن طريق اخلطأ، -  إن هذا اجملمع ُيسم ى أرثوذكسي۱٩٢٣

وا احلضور، معرتضني ضوأورشليم وكنيسة قربص مل حيضرن  يف احلقيقة معظم أساقفة القسطنطينية رف
يف ذلك احلني أيضاً قسطنطينية  و قانونية التعيني السياسي اإلجباري ملالتيوس كبطريرك الهكذا على ال 

رقيني وتلق ى لك اإلصالح يف مراسالته مع البطاركة الشعرتض رئيس كنيستنا املرتوبوليت أنطوين على ذا
 منهم أجوبة داعمة ملوقفه  

م من جلميع هؤالء الذين ِبلرغ“ اجملد والشرف”فبكلمات الرسول القديس، ليكن ِبلتايل  
اإلفرتاءات واإلضطهادات حبق هم يتمسكون ِبلتقاليد وحيفظون اإلميان كما تسلمناه من دون اإلضافات 

 ح أو الطر 

 

 املرتوبوليت فيالريت †
 ۱٩٧٢نيسان  ١٤

 عيد القديس مارتينوس املعرتف، ِبِب رومية
 واألساقفة املعرتفني الذين كانوا معه يف الغرب
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 مذّكرة
 

 إىل:  فيتايل اجلزيل اإلحرتام، رئيس أساقفة مونرتايل وكندا

 عضو اجملمع املقدس للكنيسة الروسية خارج روسيا

 ، كيبك، كندا  ۳۰۳، مونرتايل ۸۰۱۱شامبانيري

 
 الكاهن ِبسيليوس ساكاس، حتت السلطة القانونية للجزيل من: 

 اإلحرتام أنطوين، رئيس أساقفة جينيف و أوروِب الغربية؛

  عضو يف اجملمع ذاته

 CH 1217 Meyrin-Citeجينيف، سويسرا ،

 
 األصيلنيت على املسيحيني األرثوذكسيني خبصوص: أزمة الضمري اليت حل

    ۱۹۲٤يف اليوانن نتيجة التغيري يف التقومي الكنسي عام 

 
 سيدان اجلزيل اإلحرتام ،

السي دية  بربكة أسقفي و  أُقب ل يدك املوقرة ِبحرتام كبري، طالباً بتواضع بركتك وصلواتك األبوية
ألرمشندريت ا أنطوين اجلزيل اإلحرتام، رئيس أساقفة جنيف وأوروِب الغربية، وبربكة أيب الروحي

أمربوسيوس، رئيس اجلاليات األرثوذكسية الفرنسية التابعة لسلطة اجملمع املقدس للكنيسة الروسية خارج 
أن أقوم  بدراسة ملشكلة التقومي، وأيضاً بربكة األب األرمشندريت  ۱٩٦٤ روسيا والذي حث ين منذ العام

وفرية هلذه س يف بوسطن، الذي أعطاين املواد الي رب نا املقداجلزيل اإلحرتام، رئيس دير جتل   بندالميون
مبسألة التقومي،  صةختأ بكتابة هذه املذك رة املأجتر   مسودة هذه الدراسة احلالية، الدراسة والذي اتطلع على

يف حال متَّ البت يف هذه املسألة يف اجملمع الكبري لكنيستنا الذي سوف يُعقد قريباً  إنين أوجه إليك 
السيد اجلزيل اإلحرتام ألنك من املنطلق اجلغرايف تكون أنت األسقف األقرب إىل   هذا العمل أيها

كرسي اجملمع املقدس يف العامل اجلديد الذي إبستطاعيت أن أتوجه إليه مباشرة ِبللغة الفرنسية  هذا 
رغم لالشرح احلاضر هنا ال يد عي أن يكون تعريفًا عقائدايً وليس هو مطروحًا مبثابة حل للمشكلة  ِب
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من أن شعب هللا هم "األوصياء على احلقيقة"، إىل أنه مع هذا يبقى تعريف العقائد والتقليد الكنسي 
من مسؤولية جممع األساقفة  يف احلقيقة، إن جممع األساقفة هو مبثابة فم الكنيسة، طاملا طبعًا بقي 

امع السابقة عرتفت هبا مجيع اجملال يعل مون أي هرطقة ا أي أهنم ،األساقفة أعضاء اجملمع مستقيمي الرأي
   أو اآلِبء القديسني

ملوقر أيها السيد ا مبا أنين أان غري املستحق، إضافة إىل عدد كبري من املؤمنني، جند يف شخصك
نمٍة ُيالئاُمنما"، وهو قد أعطاان هلذه اللحظة ما يكفي من الرباهني والضماانت  اجلزيل اإلحرتام "رمئايسم كمهم

ليد الكنسي من البلَّور وأنك تعلن جهاراً أن التق خيتص ِبألرثوذكسية هي أكثر صفاء  ماأن تعاليمك يف
للمستقيمي الرأي، هو مقدس، طاهر، أساسي، خمتوم من هللا، وغري قابل لإلختالف، هلذه األسباب 

  لك هذه الدراسة هأجد يف صميمي جرأة بنوي ة تسمح يل أن أوج  

فة  ولكن العني األساق الكنسي أننا حنن الكهنة والشمامسة هم أعنييف احلقيقة، يعلمنا التقليد 
 رب  هي فقط عضو من العقل  وإنه واجب العقل أن حيكم على ما تراه العينان  لذلك سوف أسعى ألع

عن اإلعرتاضات اليت َتتثل أمام ضمائر مئات اآلالف من املسيحيني األرثوذكسيني )وأيضاً أمام ضمريي 
كمك ئي انقصًا بسبب غرييت، فأان واثق أمام الرب أن حُ غيري يف التقومي  وإذا كان ذكاأان( نتيجة الت

ن  قد أكو إمياين وُيصلح تلك النقاط اليت دي اجلزيل اإلحرتام سوف ُيكمل نواقصاألبوي الصاحل اي سي
  ةفيها على خطأ أو فاقداً للدق

نيسة، تلك حمبتك للك ك براهنيولكن لكوين أمتل  حاشى  أان ال أقول هذا يف سبيل التمل ق
احملبة الصادقة اخلالية من الدوافع املشبوهة، سوف يكون غرورًا مين إذا افرتضت أنين أحب الكنيسة 
أكثر منك أو أنين أعرف أكثر ما خيدم مصاحلها  أشكر هللا أنين مل أواجه مثل هذه التجربة بعد، بل 

   ُكنَّها الولد ألبيهِبألحرى أان أشعر داخلي ِبحلرية والثقة اليت يم 

وضوع التقومي، وهذه مب لقد رغبت لفرتة أن أنشر نصوص رمسية معي نة من املراجع اليواننية ختتص
املراجع هي غري معروفة يف بالد اإلنتشار  يرى املرء بوضوح من خالل هذه النصوص العالقة بني التقومي 

فينْي وراء هذ وك أهنا "غري  ه املسألة، ِبلرغم من أن األوىل تظهروبدعيت املسكونية والعصرنة الل تني ختم
مهمة" للبعض  لكن الدعوة املقرتبة للمجمع الكبري يف كنيستنا املقدسة جتربين أن أؤجل هذا العمل 

حظى الدراسة احلالية هنا، آماًل أن أ الغين ِبملعلومات املفيدة إىل وقت الحق، وأن أبدأ بكتابة هذه
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  اجلزيل اإلحرتام على إهتمامك أيها السيد

 آمل أن أانل لية املقتبسة، وِبلتايلممكن يل أن أستنجد ِبملراجع األو ولضيق الوقت، أصبح غري 
ن جاهدوا ملدة من قابل هؤالء الذي العفو إذ سأستشر فقط األعمال املتنو عة اليت ُكتبت يف هذا الصدد

  سبعة وأربعني سنة يف سبيل تقوى آِبئنا

  ي واضعاً رجائي بقوة صلواتك الوقورةسوف أبدأ إذاً بشرح
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 الفصل األول
 األمهية العقائدية للتقوي الكنسي

 
كأنه و فهم يُ  يتباهى خصومنا أن التقومي هو "ليس عقيدة،" وِبلتايل يريدون األمر أن

لى عيستطيع املرء أن يفعل به ما يشاء  هل مسألة التقومي هي فعالً عقائدية؟ اجلواب يعتمد 
انن كو  ال ت يت الكهنوتية ِبلتأكيدب  نه يدرس املرء هذه املسألة  فلاحييت وجاملنظار الذي م
ن وجودمها ال يزيد وال يُنقص من عدد أقانيم الثالو  القد وس  ولكن إذا ألعقيدة، وذلك 

 أان ازدريت برمز كهنويت الذي به أكرمتين  كنيسة يسوع املسيح واليت تعتربه أمثن من الربفري
ييت بكليهما و يت سة بذاهتا؟ وِبلتايل ِبلرغم أن جب  الكني أهنتامللوكي، أال أكون هكذا قد  حلا

عهما من دون أي سبب، أال أجلب العار إىل الكنيسة لخب ُقمت لكن أانقيدة، انن عكو  ال ت
اليت أكرمتين واليت هي أساس مجيع العقائد؟ فكيف ِبلتايل ميكن أن نعزل العقائد عن بقية 

 واجلامعة؟ حياة وخربة  كنيسة املسيح األرثوذكسية املقدسة

 الكنيسة نيف كالمه ع لنيسيوس مرتوبوليت كاس اندراي بعدهلذا السبب يقول سي
الرمسية اليواننية )أي ذات التقومي اجلديد(: "إن الكنيسة اليواننية ذات احلكم الذايت هي 

لباس الكهنويت تُعترب والتغيري يف ال مستقلة  ِبلنسبة لنا، إن فكرة إلغاء بتولية الكهنوت العلوي
نهما  وال ميكن التخلص مغري انضجة  اليوم هذان املسألتان قد أصبحتا بقرابة العقائد 

 2 "رمسي أو غري رمسي يف هذا املوضوع وِبلتايل ليس هناك مكان ألي نقاش

ة املقدسة  للكنيس وهكذا إن العقائد ليست مستقلة َتاماً عن احلياة واألعمال اليومية
إنه ألمر شبه مستحيل أن نقوم ِبلتمييز بني ما هو أساسي يف أمور اإلميان وما هو اثنوي  

ع هذه األمور حتمل ختم الروح القدس املعطي القداسة، لدرجة أنه ال ميكننا املس مبا هو مجي
ر أو مبتطلبات الكنيسة العقائدية، إما بشكل مباش أقل أمهية يف التقليد دون اإلستسخاف

                                                 

 Ecclesiasticos Agon 2  
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   غري مباشر

لقوانني ا نقول هذا أيضًا إىل املتحررين الذين يسعون إىل القيام بتمييز واضح يف
نضباط اسة ما بني تلك اليت هي عقائدية وتلك اليت هي إدارية، وكأن أسس إدارة و املقد

الكنيسة ليست مبنية على العقائد  فهم بتصويرهم للعقائد وك  أهنا مستقلة عن حياة الكنيسة 
زيل حنطاطها إىل مستوى املثالية األخالقية  أيها السيد اجليدم رون طابعها اإلهلي ويسمحون ِب

ت اإلحرتام، بوضوح عن رأيك يف هذا األمر من خالل دراستك يف  أنت ِبلفعل قد عرب 
  املسكونية

خشاب وألوان أ أي –عتبارهم األيقوانت األيقوانت األرثوذكسيني ال-حماربوخ أمل يوب  
قائدية مان األرثوذكس اليوم يستطيع أن ينكر األمهية الع ثابة عقيدة يف اإلميان؟ ولكن ممنمب -

لأليقوانت؟ يف ما خيتص هبذه املسألة، يوضح األب بولس بكل عدل، وهو راهب يف القرب 
اليت  نا هو جمرد قطعة من اخلشباملقدس، أن اللوح اخلشيب قبل أن ُتصو ر عليه مالمح رب  

ل، اليت نرسم عليها أيقونة املسيح ملك الكلكن من اللحظة نا حرقها أو كسرها  و ستطاعتِب
تصبح هذه اخلشبة مقدسة ومصدر تقديس لنا، حىت ولو كان اخلشب من النوعية الرخيصة   
كذلك، إن التقومي الشمسي، طاملا أنه جمر د تقومي لألايم واألشهر هو حبد ذاته أمر ال يستحق 

على  3اسة ختمها ونظَّمت حياهتاإلكرام  ولكن من اللحظة اليت وضعت عليه الكنيسة املقد
هذا األساس، فهي أصبحت مقدسة وتبقى كذلك، وإن كانت فلكيًا يف موضع اخلطأ  

رد قطعة خشب جم ويصبح التقومي بعد ذلك ليس جوليانياً بل كنسياً، كما أن اللوح ال يبقى
  بسيطة بل أيقونة

قيدة أن ع العقالنيني  هل هينستطيع أن نقول أمور عدة إذا تبن ينا منطق أو تفكري 
ن نرسم إشارة عقيدة أ نرتل ترتيلة "اي نوراً هبياً" أثناء الدخول يف صالة الغروب، أم هل هي

                                                 

  3 يقصد هنا احلياة الليتورجية-املعر ب
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الصليب اليت، كما يشري القديس ِبسيليوس، ليس هناك من قانون أيمر بذلك؟ فالويل لنا 
بل جممع بب من قإذا كل أمر نستطيع أن نقول عنه أنه "ليس عقيدة" يتم رفضه من دون س

قائدية ستحيل لنا أن ننكر األمهية العيحملي، كما فعل األنغليكانيني  أنظر إذًا ألي سبب 
  وسوف نستمر أكثر يف الشرح لتقومي األعياد؛

 

 أ. العالقة بني إبتكار التقوي اجلديد واهلرطقة املسكونية

 لهمن خال عرتفتامنشور  صدار، قامت البطريركية املسكونية إب۱٩۲۰عام يف 
 بتجمعات املسيحيني الغربيني مبثابة "وراثء شركاء يف نعمة املسيح" وأقر ت علناً أن املسكونية

قيق هي مبثابة احلل أو العالج جلميع اهلرطقات  فتبنَّت التغيري يف التقومي كاخلطوة األوىل لتح
ثالثة جمامع  ا( من قبلُترب مفروزاً )أانثيم)إن هذا التقومي هو ذاته الذي اعأهداف املسكونية 

عظمى للبطاركة الشرقيني(  هذا املنشور الذي مت التوقيع عليه من حامي العرش دوروثيوس 
 :مرتوبوليتاً آخر ينص جزئياً مبا يلي مرتوبوليت بروسا وأحد عشر

لذلك عندما يتجدد اإلخالص والثقة خصوصًا بني الكنائس، نعتقد عندها أنه يصبح من الضروري "
لواحدة تقوية احملبة بني الكنائس، معتربين بعضنا بعضاً ليس كغرِبء بل كأقرِبء وكأبناء عائلة املسيح اجتديد و 

يلا ”و جنْا يحا ِبإلا املتنوعة، ملهمة  (  فالكنائس۳:٦أفسس “)ُشرمكاءُ يفا املريا ا وماجلمسمدا ون مومالا ممْوعداها يفا املسا
ها التخفيف واحلد من ستطاعتالعالقات فيما بينها، ِبِبملرتبة األوىل يف املباحثات و  إايها ِبحملبة وواضعة

اإلنقسام فيما بينها عوضًا عن تضخيمه وتوسيعه، وأن توقظ يف نفس الوقت رغبة أخوية دائمة ختتص 
بدقة ما  ةزدهارها، وذلك من خالل املواظبة على اإلنتباه على ومعرفاستقرارها و احبالة الكنائس األخرى و 

عدة  قجز وحتقذه الطريقة سوف تنهبجيري داخلها، وحتديداً تقدمي يد املعونة واملساعدة لبعضها البعض  
   أمور صاحلة جملدها ومنفعتها كما للمسيحيني أمجعني

ة معينة أكثر، وهي نفسها بطريق تعضهم البعض ميكن أن ُتظهر وتُثبإن هذه امليزة وامليل املفيد جتاه ب
 :النحو ينا جيب أن تكون على هذاحسب رأ

ربى يف  اإلحتفال ِبألعياد املسيحية الك  مجيع الكنائس لتقومي أحادي وذلك لكي يتمبين  من خالل تأ  
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 كل مكان يف نفس الوقت؛

عادة ويف ما هي الك  السنة الكنسية،  من خالل تبادل الرسائل األخوية مبناسبة األعياد الكربى يفب  
 األخرى؛املناسبات اخلاصة 

 من خالل عالقات أكثر أخوية بني ممثلي الكنائس املتنوعة؛ت  

لدورية عن عاْلم الالهوت وتبادل النشرات ا من خالل أتسيس عالقات ما بني املعاهد الالهوتية وممثلنيج  
 واألعمال اليت تنشرها كل كنيسة؛ الالهوتية والكنسية

 4؛ذلك لتلق ي دراساهتماألخرى و  لكنائسمن خالل إرسال الشباب من كنيسة إىل مدارس اح  

 أبمور ختتص جبميع الكنائس؛ جامعة من أجل البحث-نعقاد جمالس مسيحيةامن خالل خ  

مي ِبخلالفات العقائدية وذلك من منظار عل من خالل البحث احليادي واألكثر اترخيي يف ما خيتصد  
 يتضمن األطروحات؛

 وتقاليد الكنائس املختلفة؛من خالل اإلحرتام املتبادل لعادات ذ  

ت أجل إقامة اجلنانيز ودفن أتباع املعتقدا من خالل املنح املتبادلة ألماكن العبادة واملدافن وذلك منر  
 اإلغرتاب؛ األخرى الراقدين يف بلدان

 ؛ختتص مبسألة الزواج املختلط من أجل تطبيق قواعد مشرتكة من قابمل املعتقدات املختلفةز  

التنوير الديين واإلحسان واألنشطة  الدعم الط وعي واملتبادل للكنائس وذلك يف جمالمن خالل س  
  5األخرى املثيلة 

الفنار،  ل هنا مجيع التجاديف واإلرتداد الذي لفريقِبلتأكيد، يستحيل لنا أن حنل  
  ويلزمن ط ولكننا على يقني أننا جند أنفسنا يف حضرة مشروع خيطط له مقدماً منذ

                                                 

  4 املقصود هنا طبعاً الدراسات الالهوتية - املعر ب
راز، النمسا  ص  األرثوذكسية اجلامعة"؛ غ من اجلزء الثاين لعمل الربوفسور يوحنا كارمرييس "األنصاب العقائدية والرمزية للكنيسة 5

٩٥٩–٩٥٨  
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قلق خيتص  ع أيرين مل يكن له كداف تقومي األعياد ِبلنسبة للمتحر  التغيري يف لذلك، إن
 التقومي لتبين   -بسبب الضعف  -ج أو امليل بتطبيق الضبط العلمي أو الضغوطات من اخلار 

اجلديد حلجة الوسيلة، وهو حىت ال يُعترب فعل طائش  فاألمر أشد سوءاً من هذا: فهو دليل 
يل الكنسي األرثوذكسي وحىت الالمباالة املطلقة وامل وفقدان الضمري على الفساد العقائدي
  لتقليد اإلرتداد الغريب

هذا  – فإذا يف صراعنا ضد املسكونية نستمر غري مبالني للتغيري يف تقومي األعياد
ِبلعالقة بني  عرتفنكون حنن نرفض أن ن –يه َتاماً لتعزيز املسكونية ذاته الذي مت تبن   التغيري

   أساسهن الشر يف مراحله األخرية وليس م السبب والنتيجة، ونقاوم

ن تظهر أ من دون التطرق أكثر يف هذا املوضوع، إن هذه الوثيقة السابق ذكرها تكفي
ن دون التقومي اجلديد م لنا أن مسألة تقومي األعياد هي ذات طابع عقائدي وأنه جيب إدانة

 6رزتهأربعة قرون، مدركة طبيعتها اخلطرية وِبلتايل فشفقة، كما فعلت الكنيسة املقدسة منذ 
ه مسألة ب ثالثة مرات  ولكن، ليس هذا هو الربهان الوحيد للطابع العقائدي الذي استُثمرت

  التغيري يف تقومي األعياد
 

 ب. العالقة بني التقوي اجلديد والعصرنة

التيوس م دعا البطريرك“ الكنيسة احلية،”يف روسيا إبسم  تابعًا ملثال ما مُس ي
ي طلق عليه إسم "األرثوذكسما أم  ف للجميع أنه ماسونياً( إىل جملسميتاكساكس )املعرو 

أاير  ۱۰ضره مخسة أساقفة  وخالل اجللسات العشرة اللوايت ُعقدت بني حالشامل" حيث 
 :التالية ، مت تبين  اإلقرتاحات۱۹۲۳حزيران  ۸و

                                                 

  6  أي وضعت األانثيما عليها- املعر ب
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  التغيري يف تقومي األعياد لكي يتزامن مع تقومي الغرب العلماين   ١

  زواج الكهنة بعد رسامتهم  ٢

  التخلي عن جبة الكاهن واللحية والشعر الطويل  ٣

ن جديدة لرسامة الشمامسة والكهنة واألساقفة  ٤   متطلبات سا

ن جديدة هلؤالء الذين يود ون اإلخنراط يف احلياة الرهب  ٥   انيةحدود سا

  م اإلهليةاخلادتقصري أو إلغاء األصوام و   ٦

  احلد من القيود على زواج األقرِبء وأقل قيود على الطالق  ٧

يوماً،"  ۱۳لذلك، نرى ِبلتايل أن هذه ليست فقط مسألة تقومي أعياد أو مسألة "
ري ت لتدمُوضع ولكن ِبألحرى من الواضح أنه منذ عقود عدة سبقت كانت اخلطط قد

تغيري يف التقومي ا ِبلفجار من الداخل! فلو حنن قبلنالكنيسة اإلهلي وكأهنا مبثابة اإلن هيكل
ن بغض النظر عنقالب عسكري )ا، األمر الذي فُرض بشكل دكتاتوري وكأنه ۱۹۲٤ عام

ا قد ن  (، لكُ اً ستطاعتها تغيري التقومي أم ال، وهذا أمر سوف نناقشه الحقإذا كانت الكنيسة ِب
 سة؟عندها، ماذا يكون قد بقي لنا من أرثوذكسيتنا املقدالطريق لطوفان من العصرنة، و حنا فت

تتحرك فينا العاطفة عندما نذكر تعاليم فوتيوس كونتوغلو ذي الذكر املغبوط الذي  
أان أحب فتاة شابة ولكن ال أرضى مبشيتها؛ يزعجين صوهتا؛ أنفها كبري جداً؛ ”كان يقول:

ذات لون آخر، ومن األفضل لو كان شعرها بين كستنائي  هكذا هي أَتىن لو كانت عيناها 
احلال يف األمور الروحية: أان أحب األرثوذكسية ولكن ال تعجبين قناديل األيقوانت اليت حترق 

أصوامها  فرج املوضة؛ على الكنيسة أن ُتكي  زيت الزيتون؛ أعترب اجلبة )الراسا( واللحية خا
ففي احلالة  “جيب أيضاً تغيري تقومي أعيادها، إخل، إخل، إخل حسب ظروف أزمنتنا العصرية و 

 حلقيقة لتتناسبف اقيقة  حنن نسعى ِبألحرى أن ُنكي  األوىل  كما يف الثانية حنن ال حنب احل
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  بات ختيُّالتنا اليت هي ِبحلقيقة األمر الوحيد الذي حنبمع ُمتطل  

إذ تعتقد  ومي التقومي، فلتغري التقفليكن األمر هكذا! إذا أرادت الكنيسة أبمجعها تغيري
ة  ولاما كنيسة السابقالنسجام مع تقليدها وجمامع إذا فعلت ذلك ِبأن هذا الفعل مفيدًا و 

ال جيب علينا أن خنضع عندها لقرار كهذا؟ هل حنن أعظم من الكنيسة اليت هي وفقاً للقديس 
أرثوذكسيني ”نكون أو هل علينا أن “ السموات؟ أعظم من”يوحنا الذهيب الفم 

 “فوق اجملامع؟”و“ ممتازين

ُيسمى  أو ما ۱٩٢٤ولكن، أي صلة هناك بني مشولية الكنيسة من جهة وثورة 
"اجملمع املسكوين الثامن" العتيد من جهة أخرى؟ كيف من املمكن لنا أن نعترب "اجملمع" 

 :الكنيسة حني أصيل انطق إبسم كفماجلامع" و -العتيد مبنزلة "األرثوذكسي

 األساقفة احلاليني غري مستقيمي الرأي بل ملطخون يف اهلرطقة، وِبلتايليكون البطاركة و  أ 
  طعاهنمإستقامة الرأي ورعاة شرعيني على ق هم فاقدون للُملكية اليت جتعل منهم أساقفة ذوي

ليس فقط هم ليسوا مستقيمي الرأي وال حىت مستقيمي رأي "ليرباليني،" بل هم غالباً ب  
  املسيحية العلنيني ونون أداة لقوة الظلمة وعمالء ألعداءما يك

 ،هم ال يتحدون لكي حياربوا هرطقة جديدة أو خطر ما يهدد الكنيسة بل ِبلعكست  
لكي يقوموا  "مبراجعة"  7روا ويكرروا مجيع اهلرطقات، وحسب قاعدة "األغيورانمنتو"لكي يبش  

بت لإلميان الطاهر والثا على" العقائد األساسيةلو من" و"لزايدة األمور و"إصالح" و"ليقل  
  واملقدس

 ق على تلك األمور اليتحة أن "جممعهم" ليس فقط لن ُيصد  هم يعرتفون بكل وقا   
صدَّقت عليها اجملامع املسكونية واحمللية السابقة بل ِبلعكس، سوف يقوم "مبراجعة" قرارات 

                                                 

  7 أي روح التغيري واإلنفتاح – املعر ب
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  ستعملةاألخرية أصبحت غري م اجملامع السابقة ألن هذه

تقومي األعياد ب "، وأي قرار خيتصمزي فجممع كهذا هو بطبيعته "جممع  من الواضح أن
لن يكون له أي قيمة ِبلنسبة للمسيحيني األرثوذكسيني األصيلني الذين يسلكون يف خطى 

د و الطريق الضيق واملستقيم، "اتبعني اآلِبء " وِبلتايل، إنه من الالئق أن ُتذك ران رئيسة دير الصع
يف كوِبين يف كتاهبا "جال دو األرثوذكسية" أبقوال القديس أثناسيوس الكبري: "ليس مؤخراً 

ل أتكيد  لنا من قابل األِبء بكأُعطيت لنا قوانني وعادات الكنيسة بل ِبألحرى، هم ُأْسلاموا 
 8" م لنا من الرب من خالل تالميذهزمننا هذا؛ بل ِبألحرى، هو ُسل   مل ُيشرَّع اإلميان يفو 

ميان أما دوسيثيوس بطريرك أورشليم املغبوط، فهو ور   لنا القول التايل: "حنن ال نقبل إب
  ويقول أاثانسيوس الذي من ِبروس، وهو من 9نا إايه آِبؤان"جديد بل نؤمن فقط مبا عل م

 خيتلف أبي شيء عن ما قاله اإلميان األصيل هو الذي ال" :نيةعظماء معلمي األم ة اليوان
  "اآلِبء

كذا ه ليس ببساطة ألن اآلِبء تكلموا "حنن نقوهلا أيضاً،تكلم اآلِبء هكذا و "لقد 
وحنن نكررها بشكل سليب، بل ألننا وحنن معهم يف روح مشرتك وإميان مشرتك ورجاء مشرتك، 

ون بيقني بذات األمور اليت اعرتفوا هبا د ندرك ونفهم ذات األمور كما فهموها هم، ونعرتف
  نناقضهم أو ندحضهم يف أي شيءأن 

    

 مالحظات عامة - ت. التقوي ووحدة الكنيسة

ذا ه منا التقليد حيث يتوجب علينا يف القداس اإلهلي أن نصلي علىتسللقد 
م العظيو وأعطنا بفم واحد وقلب واحد أن نسبح ومنجد إمسك الكلي اإلكرام ”الشكل: 

                                                 

  8 الكتاب اخلامس والعشرون، ص  ٢٢ 
  9 ذوذيكابيبلوس، ص  ٩٧٨ 
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يسوع  فكنيسة“ كل أوان وإىل دهر الداهرين اآلن و الروح القدس اجلالل أيها اآلب واإلبن و 
ل د رئيسها على األرض بفم واحد  وحيد  أحياانً على سبياملسيح األرثوذكسية اجلامعة َتج

املثال أن حيتفل الكاهن ِبلقداس اإلهلي وال أحد يتناول األسرار املقدسة )ِبلرغم على أن 
تقم  إذ قد تناولنا لنس”من ذلك، يعلن احملتفل: بتذال وغري إعتيادية(  ِبلرغم اهذه احلالة هي 

أسرار املسيح اإلهلية املقدسة الطاهرة غري املائتة السماوية احمليية الرهيبة، فلنشكر الرب شكراً 
فهل تكون هذه مسألة "روتني" أو "طقوس؟" يف هذه احلالة، هل يستطيع احملتفل “ الئقاً 

" ألن ال أحد من رعيته تناول األسرار؟ واجلواب أن يلغي الكلمات "لنستقم  إذ قد تناولنا
عن حمبة  ل املؤمننيمنا أن ما من شيء يستطيع أن يُفص! فالرسول اإلهلي بولس علَّ الهو 

رمًة ومال ُمْست مْقب م “ ”ال ُعُلوَّ ومال ُعْمقم،”املسيح اليت حتتضنهم،  يماةم “ ”لمًة،ال أمْشيماءم حماضا ال حم
إن املساحات اجلغرافية ال تستطيع أن تفصل املؤمنني عن بعضهم   وِبلتايل، 10“ومال ممْوتم 

يس "كجزء لاهن األرثوذكسي القانوين ال يؤد ي اخلدمة إبسم رعيته فقط، و البعض  فالك
س فالقداس اإلهلي ليمعزول من الكامل األكرب" كما يؤكد الدكتور ألكساندر كالومريوس  

معة  ص ِبلكنيسة اجلالكن شأن خيتو  هو شأن خاص وليس عمل بسيط للرعية احمللية،
سة الكنيسة بكل قدا الكاهن يؤد ي اخلدمة إبسم الكنيسة اجلامعة ويقدس املؤمنني مبلء نعمة 

اجلامعة  هلذا السبب، عندما يقول "لنستقم  إذ قد تناولنا" )حىت ولو كان فقط حاضراً 
ملؤمنني يف فقط، بل مجيع احامي الكنيسة( فهو ال خياطب هؤالء احلاضرين وال أبناء رعيته 

  هاواحد سوايً مع الكنيسة أبمجع لذلك هو ال حيتفل حملياً بل بفم اجلامعة  الكنيسة

عية معي نة ر  إنه هلذا السبب أيضًا نقول الصالة للموعوظني مث نصرفهم، حىت ولو يف
ة دنسمح هلم ِبلبقاء مل –إذا كان هناك موعوظني  –مل يكن هناك موعوظني )أو حىت لو 

القداس كله، وذلك إبيكونومية ِبلغة(  فكما أن الشمس أبكملها تنعكس من كل قطعة من 
الزجاج املكسور، كذلك كل رعية هي أيقونة أو صورة عن جامعية الكنيسة  ولكن ِبلرغم 

                                                 

 رومية ٣٩-٨:٣٨
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من أن وحدة الكنيسة ال يفصلها ال علو وال عمق )أي املسافات( حسب قول الرسول،  
ياة وال املوت  وِبلتايل، إن املوت البيولوجي ال يفصلنا عن كذلك أيضًا ال تفصلها احل

القديسني وال عن اإلخوة الراقدين يف الرب  فعندما نقول يف قانون اإلميان: "أؤمن بكنيسة 
واحدة، جامعة، مقدسة، رسولية،" نكون آبٍن معاً نفكر ِبلكنيسة املنتصرة والكنيسة املناضلة، 

نما فملالرَّب ا حنمُْن"وذلك ألننا "سواءٌ حمياينما    هلذا السبب حتتفل الكنيسة املنتصرة واجلامعة 11أمْو ُمت ْ
إجعل دخولنا مقروانً بدخول مالئكة قديسني يشاركوننا يف اخلدمة ويف َتجيد ”"بفٍم واحٍد": 
ناطقة غري الدموية   لكل وأيضاً نقدم لك هذه العبادة ال”ويف مكان آخر: “ صالحك   

طاهرة بعد ذكران الكلية القداسة ال”وأيضاً يف مكان آخر: “ على اإلميان يق تويف روح صد  
كل عضنا بعضًا و بالفائقة الربكات اجمليدة   والدة اإلله مع مجيع القديسني، لنودع أنفسنا و 

  “حياتنا للمسيح اإلله

هل ”و هون: يتف إذاً، حنن حنتفل مع القوات السماوية  أما أخصامنا، فبوقاحة وسخرية
رهم تذك  التمزق ل-ى صفحات صغرية سهلةجد عندهم روزانمات يف السموات حتتوي عليو 

فإذا أرادوا أن يكونوا وقحني هلذه الدرجة وأن يتكلموا هبذا الروح الشيطاين، “ ِبألعياد؟
سوف نسأهلم حنن أيضاً بدوران هذا السؤال: أين تنتهي األرض وتبدأ السماء؟ أين "العالء" 

 وأين "األسفل"؟

ول أن املسيح نق حنن لسنا بعقالنيني، ولكننا تسلمنا من الكنيسة املقدسة أنه عندما
عوا دمثل هؤالء الغربيني الذين خُ ، هو "يف العالء" هذا ال يعين أنه هو ليس يف "األسفل"

كمله مع أب”األرض! لقد تسلمنا التعليم أنه بتنصيبهم انئبًا له، وكأن املسيح غائبًا عن 
اجلالس مع اآلب يف العالء واحلاضر معنا ههنا غري ” 12“،غيابه عن العلويني األرضيني دون

                                                 

 رومية ۱٤:٨
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 من قداس القديس ِبسيليوس الكبري
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كنيسة نا اللعلوية ِبألمور السفلية، تُعل مد األمور ا  فطاملا أن املسيح يُوح  13“منظور
إفرحي ” “العلويني حيتفلون مع األرضيني واألرضيني يرتلون التسابيح سوايً مع العلويني ”أن 

 14“ ع السمواتمع األرضيات، إفرحي ألن األرضيات تتباشر م جألن السماوايت تبته
  وأرضية يف آٍن معاً  لكنيسة اجلامعة هي واحدة، مساويةفعبادة ا

 

 االليتورجييف   اإلنفصال وغياب الوحدة ١

الرب يف  لداليوم العذراء ت”حني ترتل الكنيسة األرثوذكسية املنظورة وغري املنظورة: 
ا يلتمس اليوم املسيح أييت ليعتمد يف األردن؛ اليوم يوحن”التقومي اجلديد ، يرتل ذوو “املغارة

اليوم ”دسة املسيح األرثوذكسية املق ويف يوم الظهور اإلهلي، ترتل كنيسة يسوع“ هامة الرب!
زمن العيد حيل علينا؛ حمافل القديسني جتتمع معنا، واملالئكة حتتفل ِبلعيد سواًي مع 

 “ يعتمدللمستقيمي الرأي  اليوم السيد أييت متقدماً   ل لعيد املقدسالبشر   اليوم نبتهج ِب

جلامعة، ا إن النصوص املقدسة تشهد بشكل قاطع لإلحتفال املشرتك لكنيسة املسيح
املنظورة والالمنظورة، املناضلة واملنتصرة، األرضية والسماوية  ولكن، يف وسط هذه 

يت قدَّميت إفرحي اي مصر، أنتا ال”ديد وهم يرتلون اإلحتفاالت اجلامعة، جند ذوي التقومي اجل
 فكيف قفزان من األردن إىل مصر، من الظهور“ لنا هذه النبتة، أال وهو مكاريوس املغبوط 

اإلهلي إىل تذكار القديس مكاريوس؟ إن هذه الفوضى ال ميكن أن ُتدعى كنيسة بل ِبألحرى 
"بفم  الرب "قلب واحد" عندما ال نرتلبلبلة، برج ِببل  كيف ميكن أن نتوقع أن يعطينا 

واحد؟" ولكن إذا وصفنا األمر بدقة أكثر، جند أن الكنيسة قد مارست هذه الوحدة ملدة 
  حنن أصحاب الذكاء أنيت اآلن لكي ندمرها عشرين قرانً وها

                                                 

 من قداس القديس يوحنا الذهيب الفم
 13  

14 من خدمة املديح
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وحدة  ، إذاً مبا أن اتريخ الفصح مل يتغري”يتفوه أتباع التقومي البابوي إبصرار أن 
أيها اإلخوة، نرجوكم، عودوا إىل رشدكم  ونسأل: ملاذا ”جنيبهم: “ مل ُتدمَّر  األرثوذكس

 حُتتفظ الوحدة الليتورجية طاملا حنتفل ِبلفصح سوايً، بينما حسب  رأيكم هي ليست مفصولة
إذا احتفلنا مبيالد وظهور وجتل ي املخلص منفصلني؟ أليس هو ذات املخلص وسيد الكل؟ 

ني  يف الفصح وآخر يف امليالد  أليس الذي قام من بني األموات هل حنن حنتفل مبسيح مع
 “؟مغارة ورقد يف مذود من أجل خالصنا هو ذاته الذي ولد يف

لغريب يبكون ا وهذا ليس كل ما يف األمر  فاألرثوذكس "احملافظني" الذين قبلوا التقومي
ري اتريخ الفصح  اعه تغيويصرخون كلمة "فضيحة" اآلن عندما يريد البطريرك أثيناغوراس وأتب

-فلماذا إبستطاعة مالتيوس متاكساكس وخريسوستوم ِبِبدوبولوس تغيري اتريخ األعياد الغري
 املتحركة عشوائياً، أما البطريرك أثيناغوراس ال يستطيع تغيري الرتيودي والبنديكستاري حتت

 ذوو التقومييكون ملتزم؛ والغري ملتزمون هنا هم  القاعدة ذاهتا؟ فأثيناغوراس هنا
 “ احملافظون”اجلديد 

 

   اإلنفصال وغياب الوحدة يف األصوام٢

ل أايم ك  ، حنن حنتفل أبحد مجيع القديسني بعد أحد العنصرة  ويفكما هو معروف
روح بتهاج الكنيسة حبلول الاهذا األسبوع ليس مسموح الصوم والسجدات، وذلك بسبب 

خلص حنتفل بعيد قيامة امل –التجديدات"  "أسبوع –القدس  فكما انه ملدة أسبوع كامل 
وع كامل، ضًا ملدة أسبمن بني األموات، كذلك أقر ت الكنيسة أن حتتفل بعيد العنصرة أي

ِبجلوهر مع األقانيم األخرى للثالو   مساو للجميع أن الروح القدس هو هكذا معلنة
  القدوس

ليوم ا إن”سيداي: يضاً، وافقًا للقديس جاورجيوس الذي من بيأوكما هو معروف 
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الكلي الوقار لعيد القيامة املعطية احلياة، قيامة ربنا يسوع املسيح اإلله احلقيقي، يتقل ب بني 
نيسان أو  ٢٦آذار أو قبله وال يوم  ٢١وهو ال حُيتفل به يوم  15نيسان  ٢٥آذار و ٢٢

لفصح مبكر، احتفاله  فإذا كان امبكراً" أو "متأخراً" حسب اتريخ ويدعى الفصح "“ بعده 
حزيران(   ٢٩يكون اتريخ أحد مجيع القديسني بعيدًا عن عيد القديسني بطرس وبولس )

ولكن إذا كان الفصح متأخراً، يكون أحد مجيع القديسني أقرب إىل عيد الرسولني القديسني 
سني هي فرتة عيد الرسل القديبطرس وبولس  وتكون الفرتة اليت بني أحد مجيع القديسني و 

  رسل القديسنيصوم ال

 ٢٠مجيع القديسني يف  نيسان يقع أحد ٢٥إذا وقع الفصح يف  ،ذا املنطلقمن ه
(  ١٩٨٣نت احلالة مثاًل يف فصح حزيران؛ وِبلتايل يدوم صوم الرسل مثانية أايم )هكذا كا

أاير  ١٧آذار، يقع عندها أحد مجيع القديسني يوم  ٢٢لكن يف حال وقع الفصح يف و 
يوماً  عام  ٤٢و ٨ِبلتايل، َتتد فرتة هذا الصوم ما بني  16يوم  ٤٢لرسل وتكون فرتة صوم ا

فرتة هذا  رية عن عرشه ألنه أراد أن ُتستق، ُخلع إرمياء الثالث بطريرك القسطنطين١٧٢٥
ألمر ل ، خضع كالينيكوس بطريرك القسطنطينية١٧٨٣يوم  ويف عام  ١٢الصوم على مدة 

  أايم ٧ة على ر هذه الفرت ذاته ألنه أراد أن ُتستق

نيسان، يقرأ  ٢٥ولكن ماذا حيصل مع ذوي التقومي اجلديد؟ عندما يقع الفصح يف 
ع أحد مجيع شرحنا(  ِبلتايل يق أاير )وهنا انُتهاك التقليد للتو، لكن لنستمر يف ٨تقوميهم 

َتوز، أي أربعة أايم بعد عيد الرسولني القديسني بطرس وبولس الذي بدوره  ٣القديسني يف 
  ولكن، ألن هذا الصوم 17قع يوم أربعاء العنصرة! نتيجة ذلك، يكون صوم الر سل قد أُلغيم ي

لنعطي   – ١٩٢٩هو تقليد كنسي ذات أصل عريق، قام ذوو التقومي اجلديد وذلك عام 
                                                 

  15 تقومي كنسي-املعر ب
 هكذا كانت احلالة عام ٢٠١٠- املعر ب 

16  
 17 هكذا  كانت احلالة عام ٢٠١٣-أُلغي صوم الرسل عند ذوي التقومي اجلديد ألن الفصح وقع يف ٢٢ نيسان، أي ٥ أاير

  حسب التقومي املدين )البابوي(-املعر ب 



20 

 

  واخرتعوا صوم   خالل أسبوع العنصرة )حني ال ُيسمح  –دلياًل على احلرية اليت تلت 
 (!الذي ال ُيسمح فيه الصوم أثناء األسبوع بعد الفصحالصوم، لذات السبب 

اإلحتفال  طلقد مت  إسقا”وكما يشري حسنًا املتقدم يف الكهنة إفغينيوس تومربوس،
قة، ينص القانون يف احلقي“  املوحَّد والثابت واملتزامن يف وقت واحد الذي ألعياد املسيحيني

مجعها هللا املنتشرة يف املسكونة ِب كنيسةإنه من احلسن أن  ”للمجمع املسكوين السادس  ٥٦
 18“حتفظ األصوام حسب نظام واحد 

كون فيها  ت لقد قام ذوو التقومي اجلديد بتشريع أمور أخرى أيضاً  ففي اللحظة اليت
  دان، يكونون هم قد بدأوا اإلحتفال هبذا العيد ذاتهنيسة املسيح يف عمق صوم ميالد سيك

تايل، عمال توبة بينما آخرون حيتفلون ِبلعيد ويفرحون  وِبلوهكذا يصوم البعض ويقومون أب
نسأل أنفسنا عم ا إذا كان الرسول اإلهلي يوافق على هذا األمر عندما أيمران أن: "تُكونُوا 

ٍد" ٍد ومرمْأٍي وماحا ولكن ملاذا علينا اللجوء إىل األسفار املقدسة عندما   19ُمكتممالانيم بافاْكٍر وماحا
أن تقدم لنا جواب الئق عن حالة األمور هذه: هل هو من املعقول  تكفي البديهيات

تقومي اجلديد يقوم ذوو اليسة يف منتصف الصوم والتهيئة، والطبيعي أنه عندما تكون الكن
 20 اللوثريني والكالفنيني ِبإلحنراف عن حياة الكنيسة وإيقاعها لكي حيتفلوا مع

ٍد" نُوا ُكلُُّهْم جُمْتمماعانيم يف ممكمانٍ مىت احندر الروح القدس على الرسل؟ حني "كما   21وماحا
النص هنا ال يقول "نصف الرسل وصلوا اليوم والنصف اآلخر بعد ثالثة عشر يوماً"  ونرى 
أيضًا يف العهد القدمي ماذا قال هللا يف ما خيتص ِبألعياد املوصوفة: "كل مجاعة إسرائيل 

و كما يشاء  وهل كان تقومي العربانيني "كل مجاعة" وليس كل رجل حينما أ 22" يصنعونه
                                                 

  18 اتكسيس
 ۱  كورنثوس ۱:۱۰

19  
  20 والبابويني- املعر ب 
  21 أعمال الرسل ۱:٢

 خروج ٤٧:۱۲
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 علمياً أكثر دقة من ما يسم ى التقومي "اجلولياين"؟

 

   يف ما خيتص بوحدة الكنيسة٣

صدران م مستخدمني أن نذكر عدة أقوال لآلِبء القديسني ختتص بوحدة الكنيسة نود هنا
هويت ستافروس كاراميتسوس  :غامربولياس العمل ذي األمهية لال 

 :القديس إيرينيوس الذي من ليونمن 
كما قلنا سابقاً، إن الكنيسة، ِبلرغم من أهنا منتشرة يف أحناء العامل ولكن وكأهنا تسكن يف منزل واحد، 
قد تسل مت هذه البشارة وهذا اإلميان وهي حترسه وتصدق هذه األمور، كما لو كان هلا نفس واحدة 

  كما لو امتلكت جسداً واحد  وتنقل هذه األمورل م تُعر و هي بصوت واحد تُبش  وقلب واحد؛ و 

 :من القديس إغناطيوس املتوشح ِبهلل

صالة واحدة، إبتهال واحد، رأي واحد، رجاء واحد ِبحملبة والفرح الربيء الذي هو يسوع املسيح، الذي 
ىل مذبح إ يف ما خيتص به ليس هناك أمر أفضل؛ فهلم وا مجيعكم سوايً كما إىل هيكل هللا الواحد، وكما

  واحد

 :من القديس الشهيد يوستينوس الفيلسوف

ولو أن عدد األعضاء هم كثر، إىل أن اجلسد يُدعى وهو واحد؛ هكذا هي احلالة يف مجاعة الكنيسة، 
احد  هم  و  وخُياطمبوا إبسم واحد، وكأهنم كانوا افبالرغم أن الرجال هم كثر يف العدد، إىل أن مجيعهم يُدعمو 

  واحدة، مجاعة واحدة، وكنيسة واحدة ك أفراد هلم نفس

تبسني قداسته مق "سوف خنتم هذا الفصل الذي ُدعي إبسم "األمهية العقائدية للتقومي
، ١٩٢٤نيسان  ٢٠ذات اتريخ  ٢٢٦فوتيوس بطريرك اإلسكندرية الذي، يف رسالته رقم 

يُعترب غريب عن  ال له )أي التغيري( أن كيف ميكن”يسأل التايل يف ما خيتص بتغيري التقومي: 
 “العقائدية؟ اإلعتبارات والشروط القانونية و 

  هللا وبصلواتك املقدسة سوف أبدأ الفصل الثاين ةعونمب
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 الفصل الثاين
 تقوي األعياد هو تقليد كنسي

 
 مقدمة

التقومي، لكان من   مل أتخذ موقفاً من مسألة ١٩٢٤قبل عام  إذا افرتضنا أن الكنيسة
جج أخذت يف عني اإلعتبار حُ الكنيسة احملتمل القبول بنقاش حول هذا املوضوع  ولكن 

أعدائها قبل هذا األوان بكثري، وكانت على يقني كامل ِبلنواقص الفلكية لتقوميها؛ ِبلرغم 
يدة قمن ذلك، هي رفضت التغيري  فالكنيسة ببساطة مل تعطي رأي ومل ترتك املسألة مبثابة ع

ستعمال االهوتية قابلة للجدل، بل ِبألحرى أخذت موقفًا حامسًا حيث ليس فقط منعت 
ثوذكسيني  ألر ل ثيما عليه من خالل جمامع شاملةالتقومي البابوي، لكن أيضًا وضعت األان

، وأيضاً سبق اسبق ونظرت الكنيسة أبمره أن نعود إىل هذه املسألة اليت ِبلتايل، كيف ميكنناو 
 ها؟حكماً حبقوأصدرت 

 

 أ. إدانة التقوي البابوي

سوستوموس خري إن الشخص نفسه الذي قام بتغيري التقومي، رئيس أساقفة أثينا 
عرتف أن التقومي الغريغوري قد َت ت إدانته ثالثة مرات عندما قال: "لقد قام اِبِبدوبولوس، 

نيوس األورشليمي ، ومع صفرو ١٥٨٣إرمياء الثاين سواًي مع سلفيسرتوس اإلسكندري عام 
 ١٥٩٣، إبعالن يناهض التقومي الغريغوري؛ والحقًا عقد اجملمع الكبري عام ١٥۸۷عام 

منا األسفار املقدسة أن داوود   تُعل  23شارك فيه أيضًا مالتيوس بيغاس بطريرك اإلسكندرية"
  تكررئيس األساقفة املب عرتافا  بسيف غوليا ، ولذلك وضعنا هنا قطع رأس غوليا
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 ١٥٨٣اإلدانة األوىل للتقومي اجلديد عام   ١

 :ما يلي 24نقرأ يف كتاب التاريخ الكنسي ملالتيوس مرتوبوليت أثينا

حبضور سلفسرتس  ١٥٨٣يف عهد البطريرك ذاته إرمياء، إنعقد جممع للمرتوبوليني يف القسطنطينية عام 
بلوا به  غريغوريوس الذي من روما ومل يقبطريرك اإلسكندرية أيضاً  هذا اجملمع أدان التقومي الذي أتى به 

  طلب الالتني كما

بل ج اليت يف دير القديس بندالميون الروسي يف ٧٧٢إستنادًا إىل املخطوطة رقم 
 :من القرار الرمسي البطريركي الصادر عن هذا اجملمع ما يلي لمآثوس، نستع

العقاب  املسكونة أيمرهم حتت طائلةإن قرار املرسوم البطريركي إىل املسيحيني األرثوذكسيني يف كل 
مت التعريف به  يبقوا على هذا الذيل يقبلوا ِبلنظام الفصحي اجلديد أو التقومي اجلديد بل ال  األانثيما أبو 

  ٣١٨ لاملتوشحني ِبهللا االقديسني و  مرة ولألبد من قابل آِبء اجملمع املسكوين األول

 ١٥٨٣اإلنسان، -يف سنة اإلله

 تشرين الثاين ٢٠ين عشر  اإلنديقيت الثا

 بطريرك القسطنطينية، إرمياء الثاين

 بطريرك اإلسكندرية، سلفسرتس

 بطريرك أورشليم، صوفرونيس

 وسادة اجملمع اآلخرون يف احلضور

 

 ١٥٨٧  اإلدانة الثانية للتقومي اجلديد عام ٢

نقرأ دميوتيخون، دي يف "التاريخ الكنسي" الذي كتبه فيالريت ِبفيدس مرتوبوليت
، انعقد ١٥٨٧ عامال يفاألمر ذلك ك”عالوة على ذلك: ، و ١٥٨٣ أتكيداً على إدانة العام

وغري ضروري وكونه  ريمبثابة كونه خط جممع يف القسطنطينية حيث َتت إدانة إصالح التقومي

                                                 

  24 ُنشر يف النمسا، ١٧٨٤  اإلصحاح احلادي عشر، ص  ٤٠٢ 
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  ِبألحرى سبباً للعديد من األخطار
 

 ١٥٩٣  اإلدانة الثالثة للتقومي اجلديد عام ٣

انونه ق يف كنيسة والدة اإلله التعزية املقدسة  يف ١٥٩٣مع يف شباط إلتأم هذا اجمل
 : الثامن حيدد ما يلي يف ما خيتص ِبلتقومي

يف ما خيتص برفض التقومي اجلديد، أي إبتكار الالتني املتعلق ِبإلحتفال بعيد الفصح  نرغب أن ذلك 
 اء الذين جترأو متزعزع   ولُيعزل مجيع هؤالالذي أمر به األِبء يف ما خيتص ِبلفصح املقدس أبن يبقى غري 

  التحديدات املتعلقة بعيد الفصح املقدس ولُينبذوا من كنيسة املسيح إنتهاك

 بطريرك القسطنطينية، إرمياء الثاين

 بطريرك أنطاكيا، يواكيم

 بطريرك أورشليم، صوفرونيس

 بطريرك اإلسكندرية، مالتيوس

 : 25يقول بوليكاربس أسقف دايفليا

انعقد جممع للكنائس األرثوذكسية يف القسطنطينية شارك فيه البطاركة األربعة ومفوض  ١٥٩٣يف عام ”   
الكنيسة الروسية والعديد من األساقفة األرثوذكسيني ممثلني الكنائس األرثوذكسية  هذا اجملمع كرر العزل 

 : أخرى ي، إضافة إىل أمورالذي قام به قداسة البطريرك إرمياء الثاين وأصدر مرسوماً أقر ما يل

د من ال يتبع تقاليد الكنيسة اليت أقرهتا اجملامع املسكونية السبعة املقدسة واليت رتبت أنه واجب علينا التقي
ديد ومينولوجيون الذي يرغب إبتباع النظام الفصحي اجلعياد الثابتة )املينولوجيون(، و بعيد الفصح وتقومي األ

عل نفسه معارضًا جلميع هذه األمور ويرغب أبن يدوسها ويدمرها، فليكن علماء فلك الباِب، والذي جي
    “املسيح ومجع املؤمنني مفروزاً وخارج كنيسة

 

                                                 

  25 راجع تغيري التقوي، أثينا، ١٩٤٧ ص  ١٣
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 مر القرون على ب. الرفض احلازم للتقوي الغريغوري من ِقبل الكنيسة األرثوذكسية

بال عقوبة،  نتهاكهاليداً عريقاً للكنيسة ال ميكننا تباع التقومي الغريغوري تقايشكل رفض 
دة قرون يف روح رجعية" لع" إال إذا قبلنا ِبلفرضية أن الكنيسة تصرفت "عن جهل" أو مبجرد

   رفضها ونبذها املستمر هلذا الورم السرطاين

لسبب ا منذ العصور القدمية، كانت الكنيسة على يقني بشائبة التقومي وهلذا  ١
  الفلكي اإلعتدال عتدال تقليدي ال أيخذ بعني اإلعتباراحددت 

ًا حيتوي تقرير  م، حد د نيكوفورس غريغوراس خطأ التقومي بدقة وقد  ١٣٢٤عام   ٢
   ذلك قرتاحات لتغيريه؛ ولكن ما من شيء نتج عناعلى 

ريغوراس غ ، وافق الراهب إسحاقيوس ومىت بالسترياس على تقومي١٣٧١عام   ٣ 
   وأي داه، ولكن الكنيسة مل تبدي أي إهتمام

صالحات إ الل األايم اليت سبقت سقوط القسطنطينية، اقرتح جورج غمستسخ  ٤
  جديدة على التقومي، وكذلك رُفضت من الكنيسة

ية يف بولندا كساألرثوذ  ،كتب البطريرك إرمياء الثاين رسالة إىل الكنيسة١٥٨٢عام   ٥
  حتت طائلة عقوبة العزل من الشركة ستعمال التقومي اجلديدامانعاً إايها من 

يريه فيها  حيث ، كتب البطريرك إرمياء الثاين رسالة إىل دوق البندقية١٥٨٢عام   ٦
  "أن مسألة التقومي تفتقر إىل اجلدية: "لعب أوالد

قومي يدين الت شامل انعقد يف القسطنطينية أول جممع أرثوذكسي ١٥٨٣عام   ٧
  البابوي

وس يريه أنطوني الكاردينال يوليوسوج ه مالتيوس بيغاس خطاِبً إىل  ١٥٨٣عام   ٨
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اإلسكندري  قام بنص الكتاب فيه النواقص يف التقومي الغريغوري  يف الوقت عينه
  حتفال الفصحالذي خيتص ِب

ن خالهلا م ، كتب البطريرك إرمياء الثاين رسالة إىل ِبِب رومية يعارض١٥٨٤عام   ٩
  "اإلنقالب" العشوائي الالتيين على التقومي

ملستعمل يف ا نعقاد اجملمع الثاين إلدانة التقوميا، مت يف القسطنطينية ١٥٨٧عام   ١٠
  الغرب

  نعقد يف القسطنطينية اثلث جممع يدين التقومي اجلديدا، ١٥٩٣عام   ١١

  26:، صر ح دوسيثيوس بطريرك أورشليم١٦٧٠ ليف عقد ا  ١٢

لي العبور دائماً ِبلفصح املقدس ِبألحد الذي ي "بنعمة املسيح، ومنذ اجملمع األول إىل هذه اللحظة، حُيتفل
الناموسي، وحنن مل نواجه أي تشويش أو حرية قد جُتربان على القيام أبي تصحيح  لقد مت حتديد هذا األمر 
من قبل األِبء القديسني بكل دقة وسوف يبقى األمر خال من اخلطأ إىل األبد  لقد أخطأ علماء فلك 

ة أايم من شهر تشرين األول  أضف إىل ذلك، إن تقوميهم اجلديد يسبب رومية القدمية بطرحهم عشر 
  "دوافع للخلل الكثري من البلبلة وعدة

ما يسمى  بتصحيح ، رفض أغاثنجيلوس البطريرك املسكوين السماح١٨٢٧عام   ١٣
  بتقومي األعياد "اجلولياين" الذي لألرثوذكسيني

  ميالتقو  أي نقاش يف مسألة منع البطريرك أنثيموس السابع ،١٨٩٥عام   ١٤

مينونداس إِب رفضت كنيسة املسيح العظمى مذكرة عاملا الرايضيات ،١٩٠٢ عام  ١٥
  بوليدور املختصة بتغيري التقومي

 

                                                 

 يف عمله "يف ما خيتص ِبلفطري"، ص  ٥٣٩
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 التايل:  شباط( ، صدر عن الكنيسة الروسية املوقف ٢٨) ١٩٠٣عام   ١٦

وف من دون الكنيسة لفرتة كبرية من الزمن س هذا التغيري الذي خيُال ِبلنظام املتَّبع واملكر س من قبل”   
  “ ِبإلضطراِبت يف حياة الكنيسة شك يسبب

رار أي ق" :حزيران(، صدر عن كنيسة أورشليم املوقف التايل ٥) ١٩٠٣عام   ١٧
راً    "ألرثوذكسيةل لتغيري التقومي أبفضلية للتقومي الغريغوري سوف يكون مضا

قومي الت إن”َتوز(، صدر عن كنيسة اليوانن املوقف التايل:  ١٤) ١٩٠٣ عام  ١٨
 “ اجلولياين هو مرتبط سوايً بتقومي األعياد الذي للكنيسة

 ، صدر عن كنيسة رومانيا القرار التايل:١٩٠٣عام   ١٩

نفسنا أ املقدس للكنيسة الرومانية املقدسة ذات احلكم الذايت يعتقد ويقرتح أبن نلتزم مبا جند إن اجملمع”
حنن اليوم  النه سوف يكون من املستحيل أن ال خنالف ما حتدده القوانني يف حال أردان أي تغيري أو 
إصالح يف التقومي اجلولياين، هذا الذي اعتنقته الكنيسة األرثوذكسية هلذه الفرتة الكبرية من الزمن  إضافة 

 “ قدمية اليت هي مبثابة جمد كنيستناإبصبعنا القرارات ال إىل ذلك، ليس مسموحاً لنا أن منس ولو

 التايل:  أاير(، صدر عن البطريركية املسكونية املوقف ١٢) ١٩٠٤عام   ٢٠

ليد الذي سبق ومت حتديده وشرعنته من خالل تق إنه من املمدح واجليد أن حنافظ على النظام الفصحي”
كنسي، لسنا التقومي(  من املنظار ال العريق   وليس من املسموح القيام أبي إبتكار خيتص به )أي الكنيسة

 “ على تغيري التقومي من موقف احلكمة جمبورين

 :27، أصدرت كنيسة اليوانن املوقف التايل١٩١٩عام   ٢١

ية، ميكن تنفيذه ال يناقض اإلعتبارات الالهوتية واإلجتماعالذي تغيري ذلك الالتقومي اجلولياين،  التغيري يف”
األرثوذكسية األخرى ذات احلكم الذايت، وِبألخص مبوافقة البطريرك املسكوين، مبوافقة مجيع الكنائس 

يغوري، بشرط أن اال يتم السري ِبلتقومي الغر  ،الذي لشخصه جيب أن نوكل القيام مبادرة يف هذا الصعيد
تقوميني من نواقص ال ليكون حىت أكثر دقة علميًا من وخابل أن يتم تنظيم تقومي جديد، الذي سوف 

                                                 

  27 أنظر األسقف بوليكاربس دايفليا، املرجع املذكور سابقاً، ص  ١٦
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 28“حلاليني، اجلولياين والغريغوري ا

 ، صدر عن كنيسة اإلسكندرية ما يلي: ١٩٢٤عام   ٢٢ 

عقد جممعنا املقدس ناة  بعد أن وصلتنا برقية قداستك، إىل غريغوريوس، بطريرك  القسطنطيني ٢٨ رقم”
 “ لتقومياالسابقة ونرفض أي زايدة أو تغيري يف  ر ما يلي: سوف نلتزم بقرارات جممعنااليوم وقر  

لغريغوري ا ، حني الكنيسة مبلء حريتها وعن قصد قد رفضت التقوميهذا املنطلق من
لغي هكذا رفض ن ل رفض كهذا تقليدًا للكنيسة  فلكيعرب العصور، نرى أنه ِبلتايل يشك  

 :علينا أن نربهن أن

  ،احُلجج اليت استخدمتها األجيال السابقة ضد تبين التقومي اجلديد، أي  ١

  القانون املختص بتحديد اتريخ الفصح جيب أن يتغريأ  

       رثوذكسينياأل سوف تصبح وسيلة يستخدمها الالتني لتفرقة املسيحينيب  
 قتناصهم؛وا

 نتهاكاً لكل التقاليد السابقة؛استشكل ت  

  مل تعد صاحلةهي 

 التقوميستخدام ا إن أسباب رفض التقومي قد تغريت وِبلتايل إصرار الكنيسة على  ٢
   "اجلولياين" مل يعد ُمربَّر         

 لى خطأ،ع آِبءان على مر العصور الذين رفضوا ونبذوا هذا التلفيق الغريب كانوا  ٣
 ية غري صحيةتينلال   أهنم غري مثقفني يف أمور الفلك، أو كانوا يعانون من معاداة أو    

  أرثوذكسية وحقد متعصب على املعتقدات الغري       

                                                 

 28 نذكر هنا أن أحد أعضاء اللجنة الذين صو توا لصاحل هذا اخليار كان خرسوستوموس ِبِبدوبولوس، الذي كان حينها 
   أرمشندريتاً وبروفيسوراً يف الالهوت يف جامعة أثينا
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 ةئإن ضمري األرثوذكسيني، الذي حلني هذا الزمن احلاضر قد قبل برفض هي  ٤
  كان على خطأاألساقفة للتقومي البابوي،           

ينا، أعين به أث ولكن أنظروا كيف أن الذي كان مرة أرمشندريتًا وبروفيسوراً يف جامعة
ن خريسوستوموس ِبِبدوبولوس، يعطي رأيه يف ما خيتص ِبلعالقة بني التقومي والتقليد، قبل أ

يصبح رئيس أساقفة أثينا وميتلكه شيطان احلداثة واإلبتكار، كما أيضاً شيطان الكربايء ألنه 
رسالة “ ”ر اال ميكن للكربايء حتمُّل ما هو عريق؛ هو فقط حيب اإلبتك”حسب أقوال األِبء 
 يقول ِبِبدوبولوس، “ البطريرك إرمياء هذه

تقومي  لتدل بطريقة ممتازة على املوقف الذي أخذته فوراً الكنيسة األرثوذكسية ضد التغيري الغريغوري يف ا”
عسفية بتكارات رومية القدمية، مبثابة فضيحة عاملية وإهانة تابتكار آخر من عدة افالكنيسة اعتربته كمجرد 

يد الكنيسة  إن تغيري التقومي ليس هو فقط مسألة فلكية لكنها ختتص أيضاً ِبلكنيسة، الن هلا عالقة لتقال
ن ِبإلحتفال بعيد الفصح  لذلك، مل يكن الباِب حمقاً بتغيريه، وهو بفعله هذا يربهن أنه يعترب نفسه أعلى م

  29“ع تغيري التقومي وِبلتايل، مل تكن الكنيسة األرثوذكسية أبداً م اجملامع املسكونية 
 

 ت. بشأن إمكانية تغيري التقوي

للكنيسة  ل ميكنه”غالباً ما يلجأ املبتكرون إىل اخلداع التايل لكي يُنصبوا لنا فخاً  
اك أسئلة نبكل أتكيد، إن أتباع التقومي اجلديد ال جيهلون أن ه“ أن تغري التقومي أم ال؟

"نعم" أم "ال"  لنفرتض أننا طرحنا سؤال على شخص ما مل يسكر بيستحيل اإلجابة عليها 
نعم" وال ب"ميكن لصديقنا اإلجابة ال “ هل توقفت عن السكر؟”ِبلكحول طيلة حياته: 

"ال"  فإذا أجاب "نعم"، فهو عندها يعرتف أنه سبق وسكر يف املاضي؛ وإذا قال "ال"، ب
ليه إجابتنا ع ِبلتايلكر يف حياته أبدًا و فهذا دليل أنه ما زال يسكر  ولكن صديقنا مل يس

   "أخرى بدل من جمر د "نعم" أو "ال بطريقة

                                                 

  29  خريسوستوموس ِبِبدوبولوس،  Ecclesiastical Herald، رقم ١٤٣  ١٩١٨  
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تص خي أبسلوهبم املاكر يف طرح هذا السؤال، هم يضعون أمامنا سؤال خبيث يف ما
إبمكانية الكنيسة تغيري التقومي  فإذا أجبنا "نعم"، سوف ينعتوننا ِبملنشقني ألننا امتنعنا عن 

  "املواسم" و"عبدة األمور الفارغةوإذا أجبنا "ال"، سينعتوننا "عبدة األزمنة و الشركة معهم؛ 

نجحون ي هبذه الطريقة هم أيضاً ينجحون بتحقيق أمر آخر  فبسؤاهلم الغد ار هذا، هم
ة وتصرحيات ومتسرع إبشعال غرية البسطاء بيننا لكي يلجأ هؤالء إىل إختاذ قرارات قسرية

ضجة؛ وهكذا هم يبعدون هذه النفوس عن حقل اإلميان الص لب مفاجئة وعقائدايت غري ان
  الزلق للمستقيمي الرأي إىل طريق السكوالستيني

 :هبذه الوسائل حصل أتباع التقومي اجلديد على أمرين

 حلرية،ا هم انتزعوا إعرتافات يف اإلميان متسرعة يستخدموهنا الحقاً إليقاعنا يف  ١
  جهالء يف األمور الالهوتيةمربهنني من خالهلا أننا     

 راءاألهواء واآل ومن خالل اإلختالف يف اآلراء الذي يسببه هذا األمر، تشتعل  ٢
 مون فيمااألصيلني وينقس ذات الفكر املتصلب بني املسيحيني األرثوذكسيني    
  بينهم على حساب قضية التقومي القدمي    
 

رتكز على ي التقومي اجلديد بسؤال آخرولكن، على غرار خملصنا، سوف جُنيب أتباع 
هل ميكن للكنيسة أن تغري إشارة الصليب، ترتيب اخلادم، ترتيب األصوام، ”ذات املنطق:

لباس الكهنة املوق رين، قانون الباسكاليون، أو النصوص الليتورجية والتقاليد األخرى؟ ألنه إذا 
بفند  القدوس، وهي لن تقوم فعلت الكنيسة كل هذه هي لن تزيد من عدد أقانيم الثالو 

 “ اإلله الدائمة للسيدة والدة-البتولية

قومي األعياد ت قوا اجلواب الذي يعطينوه إايان على مسألة التقومي  حنن مل نعترب أبداً ليطب  
 ليد الكنيسة األرثوذكسية  عندما نقول "تقليد" نعين به ممارسة، أسلوباأبنه أهم من سائر تق



31 

 

ل، يف كماهلا: اخلادم، التيبيكوانت، األصوام، رسم األيقوانت، الرتاتي تعبري وحياة كنيستنا
طرفة مأخوذة ر ذوي التقومي اجلديد بيس فقط تقومي األعياد  سوف نُذك  أسلوب البناء، إخل  ول

من صحيفتهم ختتص "بزيل الريش عن احلمامة " فعاًل، إذا أخذان محامة ونزعنا الريش عنها، 
 ناها سليمة، أي قلبها ومعدهتا ورئتيها  ولكن عندما يتم زيل الريشنكون بكل وضوح قد ترك

عن محامتنا فهي سوف َتوت  وهكذا، بشكل مماثل، ميكننا تغيري عدة أمور يف حياة الكنيسة  
لى األرثوذكسية حكمنا ع حبجة "أهنا ليست عقائد،" وِبلتايل نتيجة مشروعيتنا هذه نكون قد

  أبداً ِبملوت دون املساس بعقائدها 

 هذه يف بناء على ذلك، لقد تكلم الالهويت ديونيسيوس ِبتستاتوس بشكل صحيح
األمور بقوله أنه من املستحيل التمييز بني ما هو أساسي وما هو اثنوي، ألن اجلميع قد ُختم 
ِبلروح القدس  وِبلتايل، من اللحظة اليت ندرك فيها أن أمرًا ما، مهما كان متناهي صغره، 

اً كنسياً، ال ميكننا عندها أن منس به دون وقار أو بطريقة عقالنية، بل ِبألحرى يشكل تقليد
 “!طلبف عن الهل هو تقليد؟  كُ ”الذهيب الفم:  علينا القول على غرار القديس يوحنا

هذا الرجل   30 نذك ار رائسة كنيسة اليوانن الرمسية بقضية النيب بلعام يف العهد القدمي
كان قد تلقى وصية من هللا أبن ميتنع عن لعنة إسرائيل ألهنا كانت مباركة  لكنه، ُمغرمايً بكل 

لي هل واجب ع”الفضة اليت قدمها له ِبالك، تضرع النيب األمحق إىل هللا قائاًل: 
ريرة وهكذا أبدى بلعام نيته الش“ ال تذهب ”بينما كان هللا قد سبق وقال له “ الذهاب؟

ذلك لكي ، و “إذهب”ليت أراد َتويهها خلف إذن مشرَّع من هللا  ولكن إله احلرية أجابه: ا
 31 خطااي" النيب ُيظهر "علل

 :قرون ، جيد ذوي القومي اجلديد أنفسهم وجهاً لوجه مع كنيسة، لعدةهكذاو 

                                                 

  30  سفر العدد، اإلصحاح ٢٢
  31 املزمور ١٤٠:٤
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     قد رفضت عن قصداً ويقيناً التغيري يف التقومي من خالل جمامع ومراسيم وأانثيما  ١ 
  وتصرحيات خطية

     ة الالكنيس قد أعلنت ملدة عشرين قراًن أهنا ليست مرصد فلكي، وذلك ألن  ٢
  املواسم يهمها دقة

     راسةد قد اعتربت مسألة التغيري يف التقومي مبثابة "لعب أوالد"، ال يستحق أي  ٣
   جادة

     ن الزمنأل املواسم، وذلكقد أعلنت أهنا غري معنية أبي أسئلة عن تفاصيل دقة   ٤
     الكنيسة فهي ِبلنعمة إن مت قياسه بشكل صحيح أو غري صحيح، أما ميضي

  "خارج الزمن" وأزلية يف طبيعتها

ت عن نفسها وأخذت موقفًا من هذه املسألة، وأضحى رفضها  ٥      تغيريلل قد عرب 
  أساسياً من التقليد، وال جمال ألي حبث بعد ذلك جزءاً 

 هل هذه” :ِبلرغم من ذلك، يستمر ذوي التقومي اجلديد بتوجيه أسئلة إلينا كالتالية
يري ستطاعة الكنيسة تغِب هل“ ”هل هذه املسألة أساسية أو اثنوية؟“ ”سألة عقائدية؟م

  إخل، إخل“ تقومي األعياد أم ال؟

ثل النساطرة م إمسعوا جيداً، أعزائي ذوي التقومي اجلديد: ألن كل هذا ال يكفيكم، أنتم
الذين ال جيدون دستور اإلميان املقدس كافياً عندما يقول "وجتسد من الروح القدس ومن مرمي 

والدة  أين يقول دستور اإلميان املقدس أن مرمي هي”بون األرثوذكسيني قائلني: جير  العذراء" و 
تني الذين، ِبلرغم ال  فهذه العبارة يف الدستور مل تكن كافية إلقناعهم! أنتم أيضاً مثل ال“ اإلله؟

من أن عبارتني يف دستور اإلميان املقدس، "املنبثق من اآلب" و"الذي هو مع اآلب واإلبن 
ون بتلو األخرى، إال أهنم أيضًا جبر  مسجوٌد له وممج د"، جندمها يف اآلية ذاهتا، الواحدة 
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الروح القدس  نأين يف دستور اإلميان املقدس هو مكتوب أ”األرثوذكسيني مبعارضتهم هكذا: 
وكأن األِبء الذين كانوا على يقني أن الروح القدس هو مسجود له “ ينبثق فقط من اآلب؟
دوا، عن جهل أو شك، عن إكمال اجلزء األول من هاتني العبارتني  مع  اآلب واإلبن ترد  

  هكذا أيضاً سيكون جوابنا لكم ولكن كما هناك وجهان لعملة واحدة

نقدم لكم  وفس ن للكنيسة أن تغري تقومي األعياد، وِبحلقيقةنعم أيها األحباء، ميك
احلجج يف ما خيتص هبذا املوضوع  ولكنها لن تساعدكم على التخلص، ال من لعنات األِبء 
القديسني اليت تكبدَتوها على أكتافكم أبخذ الكنيسة املقدسة إىل اإلنشقاق، وال من مريا  

ة عام القسطنطيني الذي أورثه لكم كرييللس بطريرك 33"حبل مشنقة يهوذا"و 32ص جيزية""بر 
١٧٥٦  

وحنا ي ميكن للكنيسة أيضًا أن تنحي السماء إىل األرض ألهنا، كما يقول القديس
الذهيب الفم، هي أعلى من السموات، وأنتم تسألون إذا "ميكنها" تغيري التقاومي واحلساِبت 

لكننا  والسلطة أبن تضبط تقومي أعيادها الشهرية  حنن مل ننكر أبدًا أن الكنيسة هلا احلق 
مل تكن هي الكنيسة اليت قامت هبذا التغيري، ولكن  ١٩٢٤نقول ببساطة أنه يف العام 

ُموٍر ُمْلتموايٍُة"   34ِبألحرى مبتكرون ذائب مبظهر رعاة، الذين حسب قول الرسول "ي متمكملَُّمونم أبا
نَّامانَّا خمرمُجوا وملمكان َُّهْم ملمْ يمكُ "الذين و     35" ونُوا ما

جلمعة ا أمل يكن عيد جتلي املخلص حىت القرن العاشر حُيتفل أربعني يومًا قبل يوم
ختذت االعظيم واملقدس، أي أثناء األسبوع األول من الصوم الكبري؟ ولكن الكنيسة املقدسة 

قراراً هبذا الشأن وقامت بتغيري اتريخ اإلحتفال، صادرة قرار أن العيد جيب اإلحتفال به كما 

                                                 

  32 امللوك الثاين ٦:٢٧
  33 مىت ٢٧:٥

  34 أعمال ٣۰:۲۰
 ۱ يوحنا ۲:۱۹

35  
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ذا العيد الذي ه –آب، أي أربعني يوماً قبل يوم عيد رفع الصليب الكرمي احمليي  ٦يليق يف 
يُعترب عند األرثوذكس مبثابة يوم "مجعة عظيمة مقدسة" اثنية  وهكذا أضحى عيد التجلي 
عيدًا اثبتًا بدل من عيدًا متحركاً  أمل يرقد القديس يوحنا الذهيب الفم يوم الرابع عشر من 

 ١٣أيلول، أي ذات يوم عيد رفع الصليب  ولكن الكنيسة اختذت قراراً بتغيري يوم عيده إىل 
تشرين الثاين، وذلك لكي حتتفل بتذكاره أبكثر هبجًة  وإذا وقع عيد البشارة يف يوم اجلمعة 

لعظيم واملقدس، أال يُنقل إىل يوم عيد الفصح؟ أو، أال يُنقل عيد القديس جاورجيوس إىل ا
يوم من أايم أسبوع التجديدات حني يقع عيد الفصح يف أواخر شهر نيسان؟ وميكن للمرء 

يعي  الكنيسة التاريخ الرمسي لإلعتدال الفلكي الربأن جيد العديد من هذه األمثلة! أمل تغري  
أذار( وذلك لكي ال حتتفل بعيد الفصح  ٢١اتريخ حمدد مت اإلتفاق عليه )وهو  إبعتمادها

 يف ذات الوقت مع اليهود؟

أن  امب ِبلتايل، وبكل أتكيد، ميكن للكنيسة أن تقوم بتغيري تقومي األعياد  ولكنو 
الكنيسة هي رسولية، فهي تتصرف بسلوك رسويل  فماذا يقول الرسول؟ "ُكل  شمْيٍء ُمبماٌح 

وري  التقومي الغريغبما أن الكنيسة قد حكمت أن تمبين    ف36 وملمكاْن لمْيسم ُكلُّ شمْيٍء يُ ومافاُق"يلا 
ت عن قرارها من خالل  هو أمر "غري موافق"، هي ترفض هذا التغيري  والكنيسة قد عربَّ

مر احلرومات )األانثيما( اليت أعلنتها، وِبلتايل هي رمسيًا قد اعتربت التقومي الكنسي ِبأل
األساسي يف تقليدها  لذلك، طاملا أن التقومي هو جزء أساسي من تقليد الكنيسة، هو ال 
يتغري  فالكنيسة املقدسة هي جسد إبن هللا الغري قابل للتغيري الذي جتسد والذي "ُهوم ُهوم 

، كذلك أيضاً  38رم ذماتمُه"ما أن هللا "الم مُيْكاُنُه أمْن يُ ْنكا ك  و 37أمْمسا ومالي مْومم وم إاىلم ممدمى الدُُّهورا"
  املقدسة "ال ميكنها إنكار" ذاهتا وال تقليدها كنيسة املسيح

                                                 

 ١  كورنثوس ٦:١٢
36  

 عربانيني ١٣:٨
37  

 ٢ تيمواثوس ٢:١٣
38  
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من  أما اآلن فقد حان دوران أن نسأل سؤال لذوي التقومي اجلديد؟ "ملاذا تطلبون
لة  تقوميها وتلغي حروماهتا اليت اعتنقها ضمريها لنفسها وجعلها يف منز ريالكنيسة أبن تغ

رورة "ملاذا" مل يتم اإلجابة عليها؟ ما من ض لقرون كاملة؟" هلذا اليوم، هذه ا أربعةاإلحرتام ملدة 
فعلية قد سبق ومت طرحها  يسمع املرء فقط التأمالت واحلجج الصبيانية لروح الغرب )املنحط( 
الدنسىة واملادية والعوجاء الرأي: مزاجية "القرد يرى، القرد يفعل"؛ رغبة، وهي وليدة الكسل، 

التكيف مع مطالب عامل الذي أكثر من أي وقت مضى يذهب بعيداً وأبعد يف اإلرتداد  يف 
فإذاً، ليقل لنا أواًل هؤالء املعنيون "ملاذا" ومن مث سوف نرى ماذا سيكون رد الكنيسة وأي 

   ِبألذية لتقليدها نوع من اإليكونومية )أي تساهل( ستمارس دون اإللتحاق

 

 دسبات التقليد املقد. متطلّ 

  39“لُيخلع كل من خيالف التقاليد الكنسية”

من العقيدة والتبشري احملفوظان يف الكنيسة، البعض الذي حبوزتنا هو مستمد من العقيدة املدوَّنة، والباقي 
ا خيتص م تسلمناه معطى لنا "سرايً" من خالل تقليد الرسل؛ وكلتامها هلما ذات الصالحية والقوة يف

نيسة  عتدال، أبسس الكيف مجيع األحوال، ال أحد ضليع، ولو ِب  –يناقدمها  ِبلتقوى  وهااتن ال أحد
ألنه إذا حنن حاولنا رفض هذه التقاليد كأهنا تفتقر إىل السلطة املدونة على أساس أن أمهيتها صغرية،  

 نكون عن غري قصد نسبب ِبألذى لإلجنيل أبعضائه احليوية؛ أو ِبألحرى، يكون تبشريان جمرد كلمات ال
  (الكبري للقديس ِبسليوس ٩١؛ وأيضاً القانون ٢٧:٦٦أكثر  )القديس ِبسيليوس، عن الروح القدس 

 ٩٢فالقانون   من واجب مجيع املسيحيني األرثوذكسيني أن حيفظوا هذا القانون غيباً 
لت َّقمالايَتممسَّكُ ”اإلهلي: لذات القديس يؤكد ما جاء أعاله وأيضًا يستشري بقول الرسول دا وا ِبا

نما ومإامَّا باراسمالمتانما   40“ الَّيت ت معملَّْمُتُموهما إامَّا باكمالما

                                                 

  39 القانون رقم ٧ من اجملمع املسكوين السابع 
 ٢ تسالونيكي ٢:١٥ 

40  
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قة العال ، يتكلم القديس نيقودميوس اآلثوسي عن٣١ ليف تعليقه على قانون الرسل ا
كما أن التقاليد الكنسية هي حباجة إىل اإلميان، كذلك اإلميان ”اليت بني اإلميان والتقليد:

هذا املنوال،  على“ د الكنسية؛ وهذان اإلثنان ال ميكن الفصل بينهما هو حباجة إىل التقالي
كرية ليس هو "عبادة أمور فارغة"، وال قناعة ف يُرينا القديس أن اإلميان املبين على التقاليد

  جمردة

أصبح  نهبل أل أنظروا، إذاً، ملاذا حنن نتمسك بتقومي اآلِبء: ليس ألنه "جولياين"
ذا التقومي ألنه هو هب كان مبثابة النبض جلسد كنيستنا املقدس  حنن حنتفظ"كنسي" ودوماً ما  
ومي ألن م لنا من ال أحد  حنتفظ هبذا التقآلِبء  أما تقومي الغرب فهو ُسل  الذي تسلمناه من ا

به سفك الشهداء دماءهم وبه اشتعل كشموع حية أِبؤان وأمهاتنا يف اإلميان جبهادهم 
لرينز، هو  منِبئنا هذا ألنه، حسب مبدأ القديس منصور الذي النسكي  حنتفظ بتقومي أ

ه، إذا من قابل اجلميع"  حنتفظ هبذا التقومي ألنالوحيد الذي اسُتعمل "دائماً ويف كل مكان و 
مل ينزعج أِبؤان من عدم دق ته، فلماذا جيب علينا حنن أن ننزعج؟ حنتفظ هبذا التقومي ألنه حىت 

اً، عليه الزمن وعتيقاً"، لكن هو أيضًا أِبئياً، أرثوذكسي اعفاميًا و ولو كان "مغلوطًا وغري نظ
مقدساً، كنسياً، ُمعاشًا وحُمتفاًل به يف الوقت ذاته يف الكنيسة أمجع، سوايً يف السماء وعلى 

وعة مي  بصورة إمرأة جمهولة موضل صورة أمي يف برواز قدهل هو واجب عليَّ أن أُبد  األرض  
ولو كان التقومي البابوي "علميًا وعصراًي وأدق" )وهو ليس بكذلك(، جديد؟ حىت  ربوازب

  "نيقديساً أبداً؛ ومل يؤكد يل أبداً أن "اليوم حمافل العلويني حتتفل مع السفلي لكنه مل يعطين

 ليمتنع إذًا ذوي التقومي اجلديد عن تذكريان آبية القديس بولس يف رسالته إىل
نانيم إانَُّكْم حتمْفمظُو ”غالطية :  ًما ومُشُهورًا ومأمْوقمااًت وسا ألن هذه األية من احلكمة ال  41“،نم أمايَّ

تنطبق علينا، ألننا مل نكن أبدًا منشغلني البال أو مضطربني من عدم دقة تقومينا  إن هذه 
األسئلة املختصة ِبلدقة يف حتديد األوقات هي ليست إال  "لعب أوالد"، على سبيل قول 
                                                 

 غالطية ٤:١٠
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 الثاين املبج ل  ليفهموا ِبألحرى أن هذه اآلية تنطبق عليهم ألهنم يفضلونالبطريرك إرمياء 
" عرهمحياة وتقليد الكنيسة، وهم ِبلتايل عليهم أن يدفعوا ضريبة "تنتيف ش الدقة الفلكية على

  الزمين مبال اإلنشقاق

مت  قد أما حنن فقد تعلمنا أن زمن هذا "الدهر اخلداع" سوف يتم إلغاؤه، وإن كان
حزيران   ١٤أو  ١بطريقة صحيحة أو طريقة خطأ  فما هو الفرق إذا كان اتريخ إلغاؤه  قياسه

ماذا سينفعنا القياس بطريقة صحيحة لوقت سيتم إلغاؤه إذا كان يعين أننا ذاهبون إىل اهلالك 
معه؟ ولكن من انحية أخرى، إذا مشينا يف خطى تقاليد اآلِبء، هل سيحرمنا هللا من الربكات 

 بدية ألننا مل نتقن حساِبت مسار النجوم؟األ

ن الدقة الفلكية،  م يف تقليدها الصَّراف أمسى َتتلكهااليت  ن نعترب وحدة الكنيسةحن
كما يوضح لنا خريسوستوموس اجلزيل اإلحرتام، مرتوبوليت فلورينا السابق مستعينًا أبقوال 

ن نشهد أن د الرسل؛ وحنهم املرتئسون على الكنيسة يسهرون على حفظ تقلي”ترتوليان: 
اجلميع يعرتفون إبميان واحد هو ذاته، ويستخدمون ذات القوانني حلكم الكنيسة وإجناز 

 “ اإلسعافات الكنسية األخرى

ادات الع مجيع الناس هم على قناعة أن”يقول القديس غريغوريوس النيصصي: 
  والبند الثامن من “يتهاوالعقائد والتقاليد اليت سادت هي موقرة وتستحق الوقار بسبب أقدم

و ن أو ليكن مفروزا كل من يتجاوز تقليد ُمد”اجملمع املسكوين السابع يعلن هذه األانثيما: 
لكل األمور اخلارجة ”أحد األرثوذكسية يقر هبذه األانثيما:  42وسينوديكون“ غري ُمدو ن 

وف ُتشر ع، وصاعداً سن بتكارات، أو اليت من اآلاأُدخلت مبثابة  عن التقليد الكنسي واليت
 “ أانثيما، أانثيما فلتكن أانثيما

ب ارايُكما الَّذاينم كملَُّموُكْم باكملاممةا هللاا  تم أممَُّلوا يفا  ،يقول القديس بولس الرسول:"أُذُْكُروا ُمدم

                                                 

  42 التعبري اجملمعي الذي يُقرأ يوم أحد األرثوذكسية
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راس، ذي ألثيناغو   فإذاً، إبميان ممن علينا أن نقتدي؟ ذلك ال43“عماقابمةا تمصمرُّفاهاْم وماقْ تمُدوا إبااميماهناامْ 
الذي لرئيس األساقفة إيرونيموس، الذي لرئيس األساقفة يعقوب، أو ذلك الذي لنيقودمي 
مرتوبوليت لينينغراد أو بيمن "بطريرك موسكو؟" حنن نفضل أن نقتدي إبميان إرمياء الثاين، 

 ينمالتيوس بيغساس، دوسيثيوس بطريرك أورشليم، تيخون بطريرك موسكو، املرتوبوليت أنطو 
داستهم رمسياً(  ق خرابيفوتسكي، وإينوكينديوس بكني، إخل )فضاًل عن هؤالء الذين أُعلنت

كرانهم أعاله هؤالء الذين ذ " "املنشقنيبقومي اجلديد الذين يفرتون علينا فليخاطب ذوي الت
  ألنه هم الذين سوف يعطوا جواِبً عنا

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 عربانيني ١٣:٧
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 الفصل الثالث
 األمهية الكنسية للتقوي

 
َتنع املشاركة   إنه معلوٌم جداً أن القوانني املقدسة، حتت عقاب الطرد واملنع من الشركة

سيحيني على امل أبسرار اهلراطقة واملنشقني وحىت جمرد الصلوات املشرتكة معهم  مُينع
األرثوذكسيني اإلختالط مع اهلراطقة، ليس فقط يف ما خيتص هبذه األمور املقدسة بل أيضاً 

 :املثال يف نواحي احلياة اليومية املشرتكة  على سبيلإذا أمكن 

يث كان ح رفض القديس يوحنا اإلجنيلي الالهويت الدخول إىل احلمامات الشعبية  ١
  يوجد سرينثس، هرطوقي احلقبة القدمية الشهري

ي يصح أل ينص القانون احلادي عشر من اجملمع املسكوين السادس ما يلي: ال  ٢
الرتبة الكهنوتية أو ألي شخص علماين، أن أيكل الفطري املختص شخص منخرط يف 

ِبليهود، أو أن يتعارف عليهم أبي طريقة، أو أن يتصل هبم يف حال املرض، أو أيخذ 
منهم أي نوع الدواء، أو أن يستحم معهم يف احلمامات الشعبية  وإذا حاول أحدهم 

ذا كان إ كهنة؛ ولُيمنع من الشركةالقيام هبذا األمر، لُيخلع من منصبه إذا كان من ال
  علمانياً 

فعاًل، إن هذا األمر لطبيعي ألنه ال ميكننا الفصل بني حياتنا الروحية وحياتنا اليومية  
إذا قمنا هبذا، نصبح جمبورين أن خنصص "فراغاً" يف حياتنا "يرحينا" من ذكر هللا الدائم، 

ري متطابقة وغري موجهة لتنا وتسليتنا وراحتنا غوِبلتايل تصبح مجيع أفعالنا املختصة بعملنا وعائ
حنو هدف وجودان األخري: اإلحتاد إبهلنا وخملصنا  إن املسيحي األرثوذكسي حييا حياته اليومية 
بطريقة معينة، واإلنسان اهلروطوقي أو الوثين حيياها بطريقة أخرى  له هدف آخر، منطق 

ع و عصران أتبا ثسان آخر  ولكن، مستحد: إنه إنآخر، أفق أخرى، أمل آخر؛ بكلمة واحدة
دارة الكنيسة، بني إفقدوا كل يقني ِبلعالقة املتماسكة واحلميمة بني العقيدة و  احملبة العاطفية
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نضباطي يف حياة الكنيسة  ككل كما أيضًا يف حياة كل فرد من املؤمنني  اما هو روحي و 
تصة الهوتية، هم يصفون القوانني املخوهكذا هبذه الطريقة السطحية للغاية ومن دون أسس 

بصيغة تعصبية ال حتتمل اآلخر من عهد كنسي وىل  زمنه  ولكن ليس هو هذا معىن اإلنضباط 
القانوين  فالكنيسة ليست منغمسة ِبألهواء وليست متعصبة أو عدائية  هي حتب البشر 

  لننظر إذاً ما هو 44يُ ْقباُلوا" إىلم ممْعرافمةا احلمق ا مبحبة هللا" الَّذي يُرايُد جلاممايعا النَّاسا أمْن خيمُْلُصوا وم 
  السبب احلقيقي ملنع الشركة هذا مع اهلراطقة

 

 أ. تبّّن يسوع املسيح للمؤمنني

  يف رسالته إىل أهل أفسس يعل امنا الرسول بولس أن "هللاا أمبُو رمب انا يمُسوعم 
يحا   اْختمارمانم وقمدَّرم لمنما أن ي متمبنَّ  " وأن هذا "التبين" يكون "بايسوعم الممالممسا "، وليس مبا اانم يحا سا

تاهم لالتَّسبايحا مبام  يسمى "من مستحقاتنا"، ولكن "عملمى حمسمبا راضمى ممشيئمتاها   45" ْجدا ناْعما

من خالل شركتنا املقدسة ِبألسرار اإلهلية نصبح جسدًا واحدًا ودماً حنن ِبلفعل، 
رْكمًة يف الرسول بولس، "أملمْيسمْت كمْأُس الب مرمكمةا الَّيتا نُ بماراُكهما شا واحدًا مع املسيح  فحسب قول 

؟ فمإاانَّ حنمُْن الكمثاريا  يحا رْكمةً يف جمسمدا الممسا رُهُ شا ُز الَّذاي نمْكسا ؟ أملمْيسم اخلُب ْ يحا ٌد دمما الممسا ٌز وماحا ينم ُخب ْ
ٌد، ألمنَّنا مجمايًعا نمْشرتماُك يفا اخلُ  دا ومجمسمٌد وماحا ويف مكان آخر يؤكد لنا املخلص بذاته  46" ْبزا الوماحا

َّ ومأمانم فايها  أن  كل وأيضًا تدعوان الكنيسة  47" "ممْن أيمُْكْل جمسمداي ويمْشرمْب دمماي ي مثْ ُبْت يفا
بحنا جسداً وِبلتايل إذا أص“ اشرتكوا يف جسد املسيح، ذوقوا مصدر األزلية ”املقدسة قائلًة: 

                                                 

  
  ١44 تيمواثوس ٢:٤ 
  45  أفسس ٦-١:٣

 ١  كورنثوس١٧-١٠:١٦
46  

  47 القديس يوحنا ٦:٥٦
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احداً مع املسيح نفسه، نكون تلقائياً مجيعنا إخوة لبعضنا البعض  هلذا السبب واحداً ودماً و 
هللا  48ورمةا اْبنا"ب منْيم إاْخومٍة كمثارياينم وأننا "ُمشماهباانيم لاصُ  تدعو األسفار املقدسة املسيح "باْكراً مما

   أبينا

، إجتماعي آخر م املسيح لنا نصبح إخوة، ليس على مثال إحتاد جتارة أو جسين  ذاً بتبإ
  حنن ي كاريزميواقع روح أو حىت بسبب قبولنا أليديولوجية مشرتكة، بل حتديداً على أساس

 ُجرن معمودية كنيسة املسيح: إخوة ألننا مجيعنا ُولدان من الرحم ذاته، من القالب ذاته
  اجلامعة

ليس  ة كأمهالكنيس كل من ليس عنده”، يوافقًا لتعليم القديس كرباينوس القرطاج
ليس له  –سة مبا أنه ليس الكني –فعاًل، إن جتمع اهلراطقة “  إبمكانه أن يكون له هللا كأبيه

عقر، أي جرن املعمودية، لكي يقوموا بوالدة أبناء وبنات للملكوت السماوي  ِبلتايل إن 
 إذا جترأتف األم مثلي أان، وِبلتايل ليس األب ذاته اهلرطوقي ليس أخي ألنه ليس عنده ذات

 شأنه أن يكون غري منطقي أان، سوايً مع اهلرطوقي، أن ندعو إله السماء "أِبان"، فهذا من
وكذب  كيف ميكنين أن أنسب إىل اهلرطوقي صفات األبناء واألخوية اليت من الطبيعي هو 
ال ميتلكها  فإذا كنت أان قد تبن اين اآلب بيسوع املسيح، ومن مث أعود جمددًا إىل ذات 

 رطوقي، أُبني ا أنين أعترب مبثابة ال شيء الت بين الذي ُمنح يل من خالل النعمة املستوى كاهل
 أزدري وأجلب العار على املعطي واملقد ام، وِبلتايل أُثبت أنينإين أقل ل من أمهية هذه اهلبة و 

  شكوراً حنو فاعل اخلري غري
 

 ب. هناك فرق واضح بني األبناء والغرابء

ن نعترب أ "املرأة احلرة" أي الكنيسة اليت هي أم اجلميع، ال حيق لنا مبا أننا ِبلنعمة أبناء

                                                 

  48 رومية ٨:٢٩
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أنفسنا مساوين ألبناء هاجر، اإلمرأة املصرية "اجلارية" اليت ال ير  أوالدها ملكوت السموات 
م املقدسة أن أبناء املرأة احلرة ليس هل ألهنا هي عاقر روحياً  وأيضاً، حنن نعلم من األسفار

   اجلواريمريا  مع أبناء 

الشقاقيني؛ و  م القوانني الصالة املشرتكة مع اهلراطقةلذلك وهلذا السبب حتديدًا حُتر  
ُتظهر فعليًا وبطريقة بسيطة الواقع السر ي إلعتمادان يف املسيح والقرابة الروحية  هي هكذاو 

ال و  اليت جندها بني اإلخوة األعضاء يف اجلسد الواحد  وذلك ألن اهلرطوقي ليس له هيكالً 
مذحباً وال كهنواتً يستطيع من خالله أن يكون من دم واحد مثلي أان، وِبلتايل أن يستدعي 

 :أان  لذلك، تفرض الكنيسة املقدسة اآلب الذي يف السموات سوايً معي

 ٧١قانون الرسل 
القناديل، هلم  أثناء إحتفاالهتم، أو يضيء أي مسيحي جيلب زيتاً إىل هيكل الوثنيني، أو إىل كنيس اليهود

  فليكم حمروماً 

 ٤٥قانون الرسل 
أي أسقف أو كاهن أو مشاس جمرد أن ينضم إىل الصالة مع اهلراطقة، فليكن حمروماً؛ أما إذا مسح هلم 

  خملوعاً  القيام أبي خدمة كإكلرييكيني، فليكن

 من جممع الوديكيا ٣٣قانون 
  والشقاقينيمن واجب املرء عدم اإلنضمام يف الصالة مع اهلراطقة 

 من جممع الوديكيا ٣٢قانون 
  من الناعم من واجب املرء أن ال يقبل بربكات اهلراطقة اليت هي سخافات بدل

 من جممع الوديكيا ٣٨قانون 
  قوىشريكاً أبعماهلم املتسمة ِبلال ت من واجب املرء عدم القبول برقاق الفطري من اليهود، وأن ال يكون
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 ٤٦قانون الرسل 
أي أسقف أو كاهن يقبل أبي معمودية أو تقدمة هرطوقي، ليكن خملوعاً؛ ألن أي شركة  نوصيكم أن

 للمسيح مع بليعال؟ وأي شركة للمؤمن مع الكافر؟

 ٦٨قانون الرسل 
أي أسقف أو كاهن أو مشاس حيصل على رسامة اثنية من أحد، ليكن خملوعًا هو والذي قام برسامته، 

على أيدي هراطقة؛ ألن هؤالء الذين اعتمدوا أو َتت رسامتهم على أيدي إال  إذا أُثبت أن رسامته َتت 
  أشخاص ال ميكن أن يكونوا مؤمنني أو إكلرييكيني هكذا

 ٦٥قانون الرسل 
  يصلي، ليكن خملوعاً وحمروماً  أي إكلرييكي أو علماين يدخل ُكنيساً لليهود أو للهراطقة لكي

 ٦قانون جممع الوديكيا 
  همما داموا مستمرين يف بدعت ،ة عدم السماح للهراطقة ِبلدخول إىل بيت هللايف ما خيتص بضرور 

 جملمع الوديكيا ٩قانون 
يف ما خيتص هبؤالء املنتمني إىل الكنيسة أن ال ُيسمح هلم ِبلذهاب لزايرة مدافن ما يسمى بشهداء )مقابر 

ن من يفعل هكذا، إذا كانوا الشهداء( أي من اهلراطقة، هبدف الصالة والشفاء؛ ولكن، نقيض ذلك، إ
كن هلم املشاركة خبطأهم، وحينها مي من املؤمنني، سوف ُيستثنون من املناولة لزمن ما حىت يتوبوا ويعرتفوا

  اثنية يف املناولة

 للقديس تيمواثوس اإلسكندري ٩قانون 
ليس مهماً،  مرسؤال: هل جيب على اإلكلرييكي أبن يصلي بوجود آريوسيني أو هراطقة آخرين؛ أو أن األ

 طاملا أنه هو فقط )وليس هم( من يقوم ِبلصالة، أي مبعىن آخر، ِبلتقدمة؟

من منكم ”جواب: أثناء التقدمة اإلهلية )األانفورا(، خياطب الشماس اجلماعة قبل قبلة السالم، قائاًل: 
كانوا    إذالذلك، جيب عدم وجود أي أشخاص من الذين مت ذكرهم، إال  “ ليس يف الشركة، لينصرف إذاً 

  ِبلتوبة والتخلي عن بدعتهم يمعادون
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 ت. الفرق بني املؤمنني والغري مؤمنني من خالل تقوي األعياد

لزمن وذات ا نقيض أتباع الفنار الذين اختذوا قراراً أبن األعياد جيب أن حتتفل يف ذات
أعيادان إختيارايً  تواريختتزامن  التواريخ مع اهلراطقة، إن القوانني الكنسية، عكس ذلك، َتنع أن

  مع أعياد اهلراطقة

 ٧٠و ٧قوانني الرسل 
أي أسقف أو كاهن أو مشاس حيتفل بيوم عيد الفصح املقدس مع اليهود قبل اإلعتدال الربيعي، فليكن 
خملوعاً  أي أسقف أو كاهن أو مشاس، أو حىت أي شخص من الكهنة، يصوم سوايً مع اليهود، أو حيتفل 

 أي من هذه األمور، ليكن ، أو يقبل منهم هدااي أعياد أو خدمات، مثاًل رقاق الفطري، أومعهم بعيٍد ما
  فليكن حمروماً من املناولة، خملوعاً من منصبه؛ أما إذا كان علمانياً 

 من جممع الوديكيا ٣٩و ٣٧قوانني 
  من األعياد معهمواجب على املرء عدم قبول هدااي أعياد مرسلة من يهود أو هراطقة، أو اإلحتفال أي 

  إبحتفال األعياد والفرص، واملشاركة يف إحلادهم على املرء عدم مشاركة الوثنيني

يعلمنا التاريخ أن العربانيني أخبؤوا اتريخ عيد الفصح من السامريني؛ وِبلتايل ُأجرب 
لعربانيني االسامريني يف كل سنة إىل اللجوء إىل وسائل خمتلفة ملعرفة التاريخ احلقيقي  إال  أن 

صحهم يف زمان إجبارهم على اإلحتفال بف استعملوا حيل خمتلفة لتضليل السامريني وِبلتايل
  خمتلف عن زماهنم

واريخ ت شعب هللا أي تزامن إختياري يف ىحتاش من العصور القدميةأنه نرى ِبلتايل 
  أعيادهم وتلك اليت للهراطقة

 

 ث. ملاذا انفصلنا عن ذوي التقوي اجلديد

عن كنيسة  أن نفصل أنفسنا ١٩٢٤أخذاً بعني اإلعتبار كل ما ورد، حنن ُأجربان عام 
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 :ألن هذا التغيري ذلك بسبب تغيري التقومي الكنسياليوانن الرمسية، و 

ض يُعر  و  يقل ل من أمهية األسس العقائدية والقانونية اليت للكنيسة األرثوذكسية  ١
  اليت من البدع املختلفةمؤمين الكنيسة إىل التأثريات اخلطرة 

تص به خي يعتدي على القانون املختص بتحديد اتريخ الفصح، والذي يف ما  ٢
  أصدر األِبء واجملامع اليت سبقتنا حكماً 

يفصم وحدة الكنيسة ومبادئها اجملمعية ويزرع حبوب اإلنقسام والفوضى ما بني   ٣
  األرثوذكسيني

امع الكنيسة اجمل يزدري بتقليد الكنيسة الذي مت احرتامه على مر العصور؛ كما أن  ٤
"حيث أن العادات والتقاليد القدمية اليت  ؛49قد أمرتنا:"لتسود التقاليد العريقة"

  51؛ "   وفقًا لكل من قوانني اآلِبء القديسني والتقليد العريق   "50سادت   "
ة تقومي اليت هي أقل شأانً من مسأل مبسائل إداريةفاجملامع تتكلم هكذا يف ما خيتص 

  األعياد
دفه حل ه ليس فقط ال ميثل جامعية الكنيسة، بل يشكل إجراء تعسفي ومتمرد  ٥

  األرثوذكسية اجلامعة

لسبب ا لقد عزلنا أنفسنا عنهم ألن مسألة تقومي األعياد هي مسألة تقوى، وهلذا
قد مت ل سابقاً كما أشران يف   ولكن السبب األقوى هو أنزالنا  ُيشر اع إنع ٣١قانون الرسل 

ستخدام تقومي األعياد كطليعة احلركة املسكونية اليت، ِبلرغم من كل فقه ذوي التقومي اجلديد، ا
من جممع  ١٥واآلِبء"، وافقًا للقانون  تشكل هرطقة "معرتف هبا هكذا من قبل اجملامع

  الثاين-القسطنطينية األول
                                                 

  49  القانون ٦ من اجملمع املسكوين األول
  50  القانون ٧ من اجملمع املسكوين األول

  51  القانون ٨ من اجملمع املسكوين الثالث
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 الفصل الرابع
 عواقب أخرى هلذا اإلبتكار

 
 أ. تربير الثورة البابوية

املبادئ  بتكاره العشوائي للتقومي اجلديد، كان الباِب اثبتاً يف مبادئه، ألنه وافقاً لتلكِب
ْستمْجهملم منا األسفار املقدسة أن "مُ ولكن، تعل  “ أعلى من اجملامع املسكونية ”هو، إفرتاضياً، 
"هللاا أمْحكمُم مانم  ليخزي حكماء وأقوايء  53وأن هللا "اْختمارم مانم العماملما مما كمانم جماهاالً" 52النَّاسا

هذه األرض  إن منطق هللا والكنيسة هو أعظم من منطق العامل  غالباً، يكون العامل غري 
مقتنعاً مبنطق الكنيسة النه ال يتوافق مع متطلبات منطقه  وأحياانً أخرى، يعترب العامل منطق 

مهمالمةا ُلمهللا "اْرتمضمى أمْن خُيمل اصم ا لكنيسة مبثابة سخافة  ولكن يقول الرسول بولس أنا ْؤمانانيم جبا
 54" الكارازمة

يها احلجج ف توِبلتايل، أول أمر قام به آِبؤان واجملامع هو فحص ألي نسبة توافق
البابوية مع منطق ومتطلبات ومصاحل الكنيسة  أما ِبلنسبة للمنطق العلمي هلذا الدهر اخلداع 

غى، فقد هبط إىل املرتبة الثانية  بقدر ما طاف الباِب بعيدًا عن كنيسة املسيح تالذي سيُل
منفعة له   هنا ذات غريأأثبتت  ،حىت إذا كانت منطقية ودقيقة علمياً ، اجلامعة، فإن ُحججه

وهلذا السبب الكنيسة رفضت ونبذت ووضعت حتت األانثيما إقرتاحات احلرب الرومي 
  احل املبتكرالعلمية لص وحكمت عليهم بعدم الفائدة وحتقري للمؤمنني، حىت إذا كانت الدقة

جلولياين ا بن يهم "تقليد" تقومي الباِب الذي حيددونه غدراً حتت تسمية "التقوميتلذلك، ب
ح ح"، إن ذوي التقومي اجلديد ببساطة اعرتفوا أهنم احتاجوا إىل أربعة قرون من الزمن املص

                                                 

 ١  كورنثوس ١:٢٥
52  

 ١  كورنثوس ١:٢٧
53  

 ١  كورنثوس ١:٢١
54  
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ليدركوا أن الباِب كان على حق، وأن آِبؤان القديسون كانوا يعانون من عداء رديء ضد 
الالتينية إذا جاز التعبري، لدرجة أنه ِبلرغم من عدالة  املقرتحات البابوية هم رفضوها بسبب 

يستحق كل هذا اجلهد أن تُرفض مجيع مقرتحات الباِب ملدة أربعة قرون  ل كان حقاً العناد  ه
بواسطة األانثيمات ومن مث تُقبل اليوم؟ بصرف النظر عن أي إعتبارات روحية، إن هذه 

  َتاماً وغري منسجمة حىت من منظار الكرامة اإلنسانية البسيطة القضية هي مثرية للسخرية

لبابوية ا حنن مل نقبل بقرارات"وس بطريرك أورشليم صراحة: ومع ذلك، يقول نكتاري
وكذلك،  "ولن نقبل هبا  إن كانت مزيفة أو مزورة أو أصيلة، ِبلنسبة لنا هي الغية وِبطلة 

نديق "على الرغم من أن الباِب هو ز  يشري دوسيثيوس الذي هو أيضًا بطريركًا أورشليمياً:
العشب، وأن جمده هو مثل الزهرة يف العشب اليت )هرطوقي(، وِبلرغم من أنه جسدي ومثل 

ل  صنع مع ذلك هو يفتخر بنفسه أنه ختطى معرفة هللا يف تشكي، هتوي بعد أن جيف العشب
ل الرب؛ بأزمنته وفصوله ومقاييس أزمنته اخلاصة إىل جانب تلك املنصوص عليها من قا 

 حيدد حساِبت جديدة وِبسكاليا )أنظمة فصحية( جديدة تعارض تعاليمِبلتايل هو يقرتح و و 
   55 "ووصية الرب

  

 ب. إنشاء االنشقاق يف الكنيسة

صلوا أنفسهم عن ف إن بالد اليوانن األرثوذكسية مل تقبل ِبإلبتكار البابوي  ثالثة مرتوبوليني
إىل املنفى   السابق، أُرسلالسلطة املبتكرة، وأحدهم، خريسوستوموس مرتوبوليت فلورينا  

ميكن للمرء أن يكتب جملدات أبكملها عن موضوع اإلضطهادات اليت تعرض هلا املسيحيون 
األرثوذكسيون األصيلون وما زالوا يتعرضون هلا إىل هذا اليوم ِبلذات  فالراهبات ُأخلعت 

جلديد؛ الكهنة ُعزلوا اِبلقوة من ألبستها الرهبانية يف احملاكم ويف مراكز أبرشيات ذوي التقومي 
ينا؛ أُقفلت ثوُحلقت ذقوهنم ِبلقوة من قابل رجال الشرطة يف الطوابق األرضية ملراكز أبرشية أ

                                                 

  Tome of  Joy 55  ص  ٤٩٥ 
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ُأجرب املؤمنون على اللجوء إىل الغاِبت والكهوف من أجل اإلحتفال ِبلقداس الكنائس و 
ائس املسيحيني ِبلدخول إىل كن 56اإلهلي  برفقة رجال الشرطة، قام كهنة الكنيسة الرمسية

بز خ قلبوا موائد املذابح املقدسة وداسوا علىو  كسيني األصيلني ودن سوا املقدساتاألرثوذ 
 تمكنوا منها ِبلفؤوس لكي يو فرم يقوانت مل يستطيعوا أخذهااألاإلفخارستيا، جسد الرب! و 

  رميها يف شاحنات الشرطة، سوايً مع الكؤوس املقدسة واألواين الليتورجية األخرى

العني من ه رت ِبلديناميت  أساقفتنا وكهنتنا أخبؤوا أنفسهمكنائسنا ُدم رت أو ُفج  
رمًة وملاطُُيورا السَّمماءا أموْكماراً" بينما هؤالء الرجا ل منزل إىل منزل كما قال ربُّنا: "إانَّ لالث َّعمالابا أمْوجا

ٌع ُيْسناُدونم إلمْيها ُرُؤوسمُهْم" رت  تالميذ ُشه  ة ُحلَّت وأُقفلت و   األدير 57مل يكن هلم "ممْوضا
الالهوت الذين اتَّبعوا التقومي التقليدي مل ُيسمح هلم أبن حيصلوا على شهاداهتم  الزجيات 
واملعمودايت اليت َتت على أيدي األرثوذكس األصيلني مل ُتسجَّل يف دوائر الدولة، وِبلتايل 

بوا غري شرعيني )لقيط( والعديد حلصول على ا من األرامل ُمنعوا من العديد من األطفال ُحسا
  رواتبهم املعيشية

ج وا ِبآلالف، احتفهم ومع ذلك، كان موقف املسيحيني األرثوذكس األصيلني بطولياً  
، ِبلرغم من ذلكمن عمرهم ُضرابوا  و  ٩٠ لقوا من قابل الشرطة  شيوخ يف افُ ر  إىل أن ُضربوا و 

يف  أما على الرص واقفنيهم وقفوا خارج أبواب كنائسنا املقفلة ومسكوا الشموع املضاءة 
يقلن  نَّ له احلي جببل جريوزمي املبتكر، كُ ، غري راغبني بتضليل مسكن اإلةالنساء العجز 

له إ أغلق الكنيسة اي بين ولكن مهما فعلتم إنه هنا وهنا فقط سوف أنيت لنعبد”للشرطة: 
   آلهلة الغرب الغريبة نأايديه نمل يرفع ن  اً هوحق“  احلق

 أثناء أسقفية رئيس األساقفة سبرييدون صاحب الذكرى التعيسة، وصلت
، Kathimerini اإلضطهادات إىل ذروهتا  هنا مقتطف من الصحافة العلمانية )كاثيمرييين

                                                 

  56  أي التقومي اجلديد-املعر ب
  57 القديس مىت٨:٢٠
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(١٩٥٢/١١/٢٠:) 

 أو إدانتهم  ولكن أي شيء آخر ميكن أن جتاوزات! حنن لسنا من منطلق الدفاع عن ذوي التقومي القدمي
  ومع هم ليسوا جمرمني أو مشر دينلكن – ونأو مغف ل ون،عنيد ون،إما ساذج –يكونه ذوي التقومي القدمي 

من العمر مثل اجملرمني العاديني  فقد  ٨٠ لل كاهن وراهب يف الك، يف مكاتب رئيس األساقفة، عومذ
 الء الضحااي قاموا بزايرة مكاتبنا وحنن رأيناهم وحنن نعرتف أنه، حنيمزَّقوا ُجبمبهم وحلقوهم ِبلقوة  هؤ 

  ملنظرهم اليائس واملثري للشفقة انغلبنا حتت شعور من التعاطف العميق معاينتنا

أي تعليق آخر ال جدوى منه؛ ولكن كم من حقائق أخرى كهذه توجد واليت مل 
  تكتشفها الصحافة أو مل تشاء أن تعلم لتكتشفها

بثاً إلنكار ع نشقاقاً مماثالً يف رومانيا ِبلرغم من أن البطريرك احلايل يسعىالقد حصل 
وجود املسيحيني األرثوذكس األصيلني يف رومانيا  وأيضاً، لقد علمنا أن أعضاء ِبرزة يف 
 الكهنوت يف بلغاراي قد رفضوا املضي هبذا "اإلبتكار الشيطاين"  )كما يسميه الشيخ فيلوثيوس

وس، الشخصية الشهرية عند ذوي التقومي اجلديد(  ويبدو أن دير الراهبات الروسي قد زرفاغ
رفض أيضًا اإلنضمام هلذا اإلرتداد  وبسبب التقومي البابوي، لقد مت  حل دير الستافرونيون 
املقدس يف قربص  وكذلك مت هتشيم دير فالعام املقدس يف فنلندا بسبب هذا التقومي امللعون  

 يه للتقومي اجلديد، عزل دير فاتوبيدي يف جبل آثوس نفسه عن سائر آِبء اجلبلوعند تبن  
  58 لعصراينا املقدس الذين ميتنعون عن املشاركة أبي إحتفاالت أو ِبلعيد الرمسي هلذا الدير

ليست هناك حاجة لل جوء إىل تكهنات الهوتية عليا ألن اإلجنيل يقول وبكل وضوح: 
جة قد أتت نتي واحدةان ذوي التقومي اجلديد ولو مثرة لريُ  59" ماْن مثممراهما "ُكلَّ شمجمرمٍة تُ ْعرمفُ 

هذا اإلبتكار  هل هو يقد اس أحداً؟ هل ينشيء املؤمنني؟ هل يعيد أولئك الذين ضل وا 
طريقهم؟ هل أنشأ الوحدة بني هؤالء الذين كانوا منقسمني؟ ِبلعكس، لقد تسب ب 

                                                 
 املعر ب  –٩٧٥۱عاد والتحق ِبلتقومي الكنسي عام فاتوبيدي يف جبل آثوس دير ذكر هنا أن ن 58

  59 القديس لوقا ٦:٤٤
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والالمباالة  هل حنن حباجة إىل براهني أخرى أنه  ِبإلنشقاقات واإلنقسامات واإلضعاف
ليس من هللا؟ ولكنه إذا ليس من هللا، عندها ِبلضرورة جيب أن يكون مصدره من الشياطني 

  ِبلتايل شيطاين بكل وضوح  لذلك حنن خنطئ إذا نعتنقه وهو

عىن م لقد أصبح خريسوستوموس ِبِبدوبولوس، رئيس أساقفة أثينا، أضحوكة بكل
البطريركي هو أبوكريفي، أي تزوير من قابل  ١٥٩٣الكلمة  لقد أراد أن يُثبت أن مرسوم 

"رهبان جبل آثوس"  ولكننا قد سبق وعرضنا ما أكده هو بشخصه يف وقت سابق عندما  
كان أرمشندريتًا وبروفيسورًا يف جامعة أثينا وكان قد قام بكتابة كتاب يف التاريخ الكنسي  

كاراميتسوس يف الفصل املسمى "إعرتاف إميان    "معاانة"، لال هويت م فكما ينقل الكتاب
 ،أيضاً على حنو رمسي أكثرو : "، كتب ِبِبدوبولس(٣٩ص  " )رئيس األساقفة ِبِبدوبولوس

  لقد رفض اجملمع ١٥٨٣لقد مت رفض التقومي اجلديد يف جممع القسطنطينية املنعقد عام 
 " يناقض القوانني والنظام الكنسيبتكار امبثابة  التقومي الغريغوري

طريرك ب وعالوة على ذلك، كتب: "بسبب هذه املعركة، غادر صوفرونيوس الرابع
جلمع األموال  وبُعيد وصوله يف القسطنطينية، شارك يف  ١٥٨٤أورشليم على منت رحلة عام 

دانة التقومي ستدعاها البطريرك إرمياء الثاين الشهري إلاالسنة ذاهتا يف جلنة من اجملمع  تلك
 60" الغريغوري الذي به حاولت الكنيسة الالتينية تضليل األرثوذكس

ولكن، مبا ”ما يلي:  61ويقول املؤرخ الشهري بولس كاروليدس يف كتابه "اتريخ العامل"
 مجيعها اإلسكندرية وأنطاكيا وأورشليم البطريركية العريقة اليت أن األمور مل ُتسمن مبوافقة كنائس

 نظروا ملاذا حنن نقولافإذا “ ق فإنه قد تبع ذلك إنشقا 62،ملتزمة ِبحلساب اجلولياينبقيت 

                                                 

 60 من كتاب "اتريخ الكنيسة"، ص  ٤٨٢، خلريسوستوموس ِبِبدوبولوس،  كما نُقل يف كتاب "جال دو األرثوذكسية" للرئيسة

  ٢٩٣ماغدالينة، ص  
  61 اجمللد األول، ص  ٢٥٣ 

  62  نشري هنا أن بطريركييت اإلسكندرية وأنطاكيا إلتحقتا ِبلتقومي "اجلديد" عام ١٩٢٦ و١٩٤۰ على التوايل – املعر ب 
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نشقاق، فمن هم الشقاقيون؟ ا  فإذا حصل هناك ١٩٢٤أن الكنيسة مل تغري التقومي عام 
عالوة عن ذلك، حنن )أي ذوي التقومي القدمي( طرحنا السؤال التايل على رئيس األساقفة 

ل أن واثئق القرن السادس عشر اليت وضعت احلروم )أانثيما( على ِبِبدوبولوس: أنت تقو 
التقومي الغريغوري هي من تزوير رهبان جبل آثوس  ومع ذلك، إن املخطوطات اليت جندها 
يف دير جبل سيناء ودير القديس بندالميون الروسي املقدس ويف أماكن أخرى هي قدمية 

كسية قد روا، حسب قولك( مل تكن الكنيسة األرثوذ للغاية  ففي الزمن الذي ُكتبوا فيه )أو ُزو ا 
دخلت بعد يف جدال تقومي "جديد" أو "قدمي"، وِبلتايل من هو الذي كان يهمه تزوير هكذا 

، مثال ١٩ لوا ١٨ لخمطوطات وملاذا؟ عالوة على ذلك، مؤرخني ِبرزين من القرون ا
  ه الواثئقدان صحة هذيؤك ،مالتيوس املرتوبوليت فيالريتوس فافيدس واملرتوبوليت

لشرطة بتدخل ا ، أجابيكن عنده شيء يقوله إجابةولكن رئيس األساقفة الذي مل 
واإلضطهادات  هل فعاًل من املمكن أن نعتربه أورثوذكسيًا تقوميًا يؤدي إىل اإلنشقاق يف 

ملصحح" اضطهاد للمؤمنني؟ ولكن إذا مل يكن التقومي "الغريغوري" أو "اجلولياين االكنيسة و 
 أورثوذكسياً، فما هو إذن؟

 

 ت. إضعاف الكنيسة اليواننية

نتعاطف و  نشعر بتعاطف كبري جتاه األرثوذكس املتحفظني الذين اتبعوا الرائسة املبتكرة
عندما نشاهد صراعاهتم وعذاِبهتم ومقاومتهم لطوفان اخلطيئة الذي يهددان مجيعاً  هم 

خطيئة    لبتكار شيطاين وإنه تسب ب "إبنشقاق" ويشك  اهم يدركون أن التقومي اجلديد هو أنفس
   أنفسهم كربى  لكنهم ال يدركون أهنم يناقضون

عترب يُ  ب أبذى للكنيسة، فلماذا جيب أنخطيئة كربى؟ إذا التقومي ال يسب  ما معىن 
ع أن نعتمد فقط ال نستطي –إجيابية أو سلبية  –خطيئة؟ إذا التقومي مل جبلب معه أي نتائج 
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ة  تعلق عاطفي من املاضي وِبلتايل نعتربها خطيئة  "اخلطيئة" تعين عواقب ونتائج شرير على 
والتايل، إذا كانت هذه العواقب مؤذية للكنيسة، فكيف ميكن أن أتبن اها ويكون عندي 
"جواًِب حسنًا لدى منرب دينونة املسيح الرهيب؟" كيف ميكنين أن أتبع شيئًا أعتربه )ماثل 

 يلوثيوس زرفاكوس رئيس دير التقومي اجلديد يف لونغوفاردا( "شيطانياً"؟الشيخ املوقر ف

نه يوماً أ مع ذلك، مبا أهنم مل يدركوا معىن مسألة التقومي، يتخيل ذوي التقومي اجلديد
ما هذه املسألة ستُنتسى وأن جسد الكنيسة سوف حيل هذا الورم شيئاً فشيئاً  إخوتنا األحباء، 

 التقليد؟ هل ميكن للكذب أن يتحول إىل حقيقة مع مرور الزمن؟ هل ميكن للزمن أن يغري  
ال مسح هللا! حاملا مسحنا لدودة صغرية ِبلدخول إىل حبة الفواكه، مهما كانت صغرية وغري 
مدركة حسياً، هي لن تتوقف عن كوهنا دودة ولن تتوقف عن النمو حىت تصبح حبة الفواكه 

زمن ال يصحح هذه األمور، ولكن ِبلعكس َتاماً، عفنة  يف مثل هذه احلالة ليس فقط ال
  سوءاً  فأنظروا حواليكم لكي تتمكنوا من إدراك حقيقة هذا الكالم جيعلها تزداد

عالمي خفي إ إن الصهيونية العاملية، اليت هي السابق للمسيح الدجال، َتارس تضليل
 إزالة لى هذا  املنوال يفجداً وخارق مستعملة أيضاً املاسونية كساعدها األمين  لقد جنحت ع

يتورجية حبجة ب الالتني اللن ُكتمجيع النصوص املختصة بقتل إسرائيل القدمي هلل، وذلك م
سنة هم كانوا  ٢٠٠٠للسامية  إبزالتهم هلذه النصوص، يعرتف الالتني أهنم ملدة -املعاداة

اً من املسألة موا شيئللسامية رديئة  ومبا أهنم هراطقة وشقاقيون هم مل يفه-يعانون من معاداة
وأنتم اي ذوي التقومي اجلديد قد  ١٩٢٤الالهوتية املختصة بقتل إسرائيل هلل  ومنذ العام 

املفسد؛ واآلن كيف ستكون ردة فعلكم عندما سيلجأ بروفيسورات  63اعرتفتم مببدأ أغيورانمنتو
الليتورجية؟  اجامعاتكم )مثاًل قضية الربوفيسور أليفيزاتوس( لدعم مبدأ "مراجعة" نصوصن

ِبلفعل، هي ليست مسألة عقائدية إن رت لنا هذه أو تلك الطروِبرية أو القنداق )ولكن 

                                                 

  63  أي روح اإلنفتاح-املعر ب 
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 64الحظوا كيف ُشطب إسم القديس فوتيوس الكبري من امليناون املنشور جديداً( 

 :رئيس أساقفة أثينا إيرونيموس يفضل الكثري من اإلبتكارات

  وِبلتجوال ِبللباس املدينأن يقوم الكهنة بقص شعرهم وحلي يهم   ١

لة بتناغم، مرت ستعمال آالت األورغ وجوقات خمتلطةاين  أن يتم يف الكنائس تب  ٢
  اكنيستنيف  املقدس  وسيقىاملِبلرغم من أن هذا األمر يتناقض مع تقليد 

  وعلى املؤمنني ستبداهلا بقد اسني من أجل مراعاةاأن يتم إزالة صالة السحرية و   ٣
املنوال، ميكن ألي كان أن يدخل يف نصف القداس األول ويغادر يف نصف هذا 

نكون قد اعتمدان ممارسات ومفاهيم  الثاين، كما هي احلال يف دور السينما  وهكذا
  الالتني

ا زالت قيد م أن يكون هناك تغيري يف النظام الفصحي )الباسكاليا(  وهذه مسألة  ٤
شكل أنه بعيد الفصح ب اتريخ اإلحتفال حتديدالنقاش، وبنشاط  اإلقرتاح هنا هو 
   دائماً يقع يف األحد الثاين من نيسان

  أن تتم إزالة األيقونوسطاس من الكنائس بسبب خماوف أثرية  ٥

ن التكرار أ أن يتم تغيري سر املعمودية )إقرأ "تشويه"( شيئًا فشيئاً  إنسى للحظة  ٦
الثالثي لقانون اإلميان يف كل مكان تقريبًا قد سقط يف غياهب النسيان، وبدل 
تقديس املاء املستخدمة يف املعمودية ِبلصلوات املالئمة يتم إضافة مياه مقدسة مباركة 
سابقًا )وكأن اآلِبء الذين وصفوا تكرار قانون اإلميان ثالثة مرات وأن تقدس املاء 

                                                 
دم آِبئنا أعمدة األرثوذكسية اجلدد الذين أدانوا هرطقات البابوية، وهم القديسني  غريغوريوس هنا أيضاً أن مجيع أمساء و  نذكر 64 خا

ِبللغة  شباط( ال جندها )!( يف كتاب امليناون ٦فوتيوس الكبري )كانون الثاين( و   ١٩رقس األفسسي )تشرين الثاين( وم ١٤ِبالماس )
  عر ب امل- (١٩٥٨الثاين، اجلزء األول و )دار الكلمة، املنشورات األرثوذكسية،  العربية
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ك، لقد وة على ذلمل يعرفوا شيئًا وواجبنا حنن أن نصححهم(  عالبطريقة مباشرة 
فت صلوات طرد األرواح الشريرة، واألوالد جُيلمسون يف جرن املعمودية ومن مث ُحذ

  تغطيس ُتسكب املاء على رؤوسهم من يدي الكاهن وهكذا ال حيصل هناك

عروف جيداً امل مع ذلك، صحيح أن ليس واحدة من هذه األمور هي عقائدية  ومن
ملسيحية، وأن الكهنة أوىل أايم ا أن الفصح مل يكن حُيتفل به يف وقت واحد بني املسيحيني يف

مل يكن عندهم شعر طويل  أما أتباع تدمري األيقونوسطاس فيمكنهم حىت إجياد حجج أثرية 
ختدم صاحلهم  لكن أي رجل عاقل ال ميكنه إدراك أن هذه التكتيكات تؤدي إىل تدمري 

نسيب، نتحار حنن طبعاً نتحد  هنا من املعىن الا أو تحار األرثوذكسية  وعندما نقول تدمريناو 
يْم لمنْ  قمومى ت م  ألن األرثوذكسية ليست يف خطر وليست حباجة لدفاعنا ألن "أمْبوابم اجلمحا

  65" عملمي ْهما

 إلرتدادا نكرر أن اإلميان ليس يف خطر، لكننا حنن الذين يف خطر السقوط منه أو
عنه  فاإلميان يبقى ذاته، إن كان لشخص واحد أو ملليون شخص  يف زمن نوح كان اإلميان 

شخص،  ٣١٢٠احلق ممثالً على األرض بثمانية أشخاص فقط؛ يف يوم العنصرة فقط حبوايل 
وعلى الرغم من ذلك، كان هذا اإلميان ذاته  هلذا السبب حنن نسعى أن نشهد لإلميان 

كم شخص سيعتنق هذا اإلميان فهذا أمر مل يعد ضمن إختصاصنا األصيل، أما يف مسألة  
  66ُكلَّ ي مْوٍم يمُضمُّ الَّذاينم خُيملَُّصونم إاىلم الكمنايسمةا"" ألنه هو املخلص الذي

ديقة ح إن ما يسمى "ِبلروح املتحفظة" له نزعة حملاكاة مثال الرسول بطرس يف
نصبح  حنن نريد أن عن املخلص، كذلك جثسيماين  فكما أراد الرسول أن يصبح "املدافع"

"املدافعني عن الكنيسة"  ولكن، كما أن املخلص مل يكن حباجة لدفاع أول بما يسمى 
الرسل، كذلك الكنيسة ليست حباجة إىل دفاعنا  فإذا كان إبمكان أحد أن يهدم الكنيسة، 
                                                 

  65 القديس مىت ١٦:١٨
  66 أعمال الرسل ٢:٤٧
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وسنكون  هليس فقط لن حنرك أصبعنا الصغري لنمنعه ولكن ِبلعكس سوف نساعده يف عمل
أبدًا أوفياء له إلنقاذان من وهم، من خيال، من مفهوم إنساين أُثبت أنه فاسد يف جوهره 

  اي هلا ه عن الفساد وأزيله، عندما كنا نؤمن أنه إهلي ومعطى من هللا ومنز  وميكن هدمه وحل  
 !سنة لكي خنلصها ٢٠٠٠من "كنيسة" حزينة اليت بداًل من أن ختلصنا قد انتظرتنا 

سنا نسعى ل حنن ال نسعى "لنخلص" الكنيسة وال "لندافع" عنها مبوقفنا، وكذلك إذاً 
أن نضمن خالصها أو زايدة أعدادها أو لنضعها فوق أنظمة بشرية أخرى  بكل بساطة حنن 

كما تسلمناها،    67تلك الوديعة اليت اؤَتانَّا عليها املستطاعم بقدر ُنسل  نسعى "لنحرر أنفسنا" و 
دون تغيري، فساد، إضافة أو إقتطاع  )يعتقد الالتني أننا "متحج رون" بسبب هذا املوقف 
وذلك ألهنم مل يفهموا شيئاً على اإلطالق ( ولكن حىت إذا مل نقم بواجبنا املقدس، فالكنيسة 

كون الفرج ي"لن هُتدَّم حىت يف هذه احلالة؛ النه كما قال الشيخ موردخاي للملكة أستري: 
ْبراهايمم"68لشعب هللا "من مكان اخر والنجاة  69  "هللام قماداٌر أمْن يُقايمم ماْن همذاها احلاجمارمةا أمْوالداً إلا

أو أن يرسل أكثر من إثين عشر جحافل من املالئكة ليبشروا إبجنيل ملكوته  مع ذلك، كما 
 70" ليلهمب دماء أولئك الذين مت تضيقول النيب، "من أيدينا سوف ُتطل

لي: ي نتحار" يف ما خيتص ِبألرثوذكسية، نعين ماا"فإذاً، عندما نقول "دمار" و
اإلرتداد جيب أن وسوف أييت، وكما يقول األسقف إغناطي براينشانينوف الشهري، إذا 
استطعنا أن خنلص نفسنا سيكون هذا كافيًا ولن يكون مطلوًِب منا أن مند أيدينا لوقف 

 حنراف عن التقليد، عندها سنصبحاامح مع أو نؤيد حىت أقل كنا نتساإلرتداد  ولكن إذا  
معاونني للمسيح الدجال ومسؤولني ِبلتساوي أمام هللا  حىت إذا اعتقدان أننا أرثوذكسيني، 
مع ذلك سوف ندين أنفسنا واملاليني من األشخاص الذين تبعوان بعيدًا عن احلياة واحلق  
                                                 

 ١ تيمواثوس ٦:٢٠
67  

  68 أستري ٤:١٤
  69 القديس مىت ٣:٩

  70تكوين٩:٥ 
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  اإلنتحار هذه جرمية؛ هذا هو

ْنسمانا الَّذاي    ؛71ْسلاُمُه"يُ  وكما أن املسيح كان ال بد أن "ُيْسلمْم"، لكن "الومْيُل لاذملاكم اإلا
كذلك سوف أييت أيضًا اإلرتداد، ولكن الويل لنا إذا بداعي العبثية أو اإلمهال نكون 

  نكون شركاء ملصري يهوذا مسؤولون عن حصوله  يف هذه احلالة سوف

كن عقائد ت لها رئيس األساقفة ايرونيموس ملك األمور اليت يفض  مجيع تلة، يف احلقيق
خَّر القانوين للكلمة، لكنكم حتزنون ألنكم مقتنعون أبن التقوى ُتذمَّم وُتس-من املعىن البابوي

لذلك،  ؛هبكذا أفعال  اي إخويت ذوي التقومي اجلديد املتحفظني، الرب يشهد لنا أننا حنبكم
مل يعد هناك  ١٩٢٤ظة اليت تساحمتم هبا مع اإلهانة للتقوى عام فهموا بوضوح أن من اللحا

، مبعرفة ١٩٢٤سبب لكي يتوقف هذا الفعل التآكلي هلذا اإلرتداد واملسيح الدجال  يف عام 
أو بغري معرفة أنتم قبلتم وتساهلتم مع بداية التجديف على التقوى  إن الوضع كما هو 

مة من هذا اإلجراء، وإن حتف ظكم ليس فقط ال يؤدي حمر  ومقاومتكم ال قوة هلا وال قدرة ألهنا 
ألي منفعة بل، عكس ذلك، هو يقدم الدعم ألعداء اإلميان  نتيجة املسار اخلاطئ الذي 
اتبعتموه أصبحتم ضعفاء ومقاومتكم ليس هلا ال قوة وال قدرة ألهنا معدومة من النتائج  

تشابكتان للعقائد أيضاً )ألن اإلثنان م للتقوى بل لذلك، لقد تساهلتم ليس فقط مع اإلهانة
 :سوايً(  على سبيل املثال

ية، أم عقائد "رفع احلروم" من جانب البطريرك أثيناغوراس مسألةبهل ما يسمى   ١
ال؟  هل ميكن أبداً حلروم الكنيسة أن تُرفع؟ حىت لو افرتضنا أن مجيع الالتني أصبحوا 

ملفروضة ا )أانثيما( كنيسة املسيح اجلامعةأرثوذكسيني، هل من املمكن أن نرفع حرم 
لرغم من ذلك، بدل من أن تعرتضوا على أن هذا اإلجراء  ِبضد هرطقة "واإلبن"؟ 

كان سخيفًا ومثريًا للسخرية يف جوهره، اقتصر اعرتاضكم إىل حقيقة أن البطريرك 
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مع  ىت جمشامل )وكأن ح-أثيناغوراس رفع احلروم مبفرده دون موافقة جممع أورثوذكسي
كهذا ميكنه أن يمُسن هكذا أمر(! واآلن نسألكم: هل ميكن جملمع أرثوذكسي أصيل 

اجملمع " الشامل" التايل أو-أن يُبطال حروم الكنيسة؟ إذا كان "اجملمع األرثوذكسي
ق على رفع احلروم العشوائي ألثيناغوراس، هل ستكونون املسكوين الثامن" سيصد  

ندها قتنعني فرجاءً قولوا لنا: ماذا ستفعلون؟ )ألنكم ععندها مقتنعني؟ إذا لن تكونوا م
زيولوجية )مفهوم كنسي( جديدة غري معروفة سابقًا يف يستكونون قد أسستم إكل

 األرثوذكسية(؟

ى هذه عل هل مسألة املسكونية عقائدية أم ال؟ هل توجد كنيسة أخرى للمسيح  ٢
ويوحنا  كرونشتاد  األرض؟ أليس القديسون مرقص األفسسي وكوزما اإليتويل
يدة األصيلة يسة الوحونكتاريوس أجينا يعلموننا أن الكنيسة األرثوذكسية تشكل الكن

هؤالء الذين خارجها يُدعوا مسيحيني عن خطأ؟ على الرغم من ذلك، على األرض و 
إن جممع رئيس األساقفة ايرونيموس، من خالل تالْكس رمسي أُرسل إىل أثيناغوراس، 

"املسافر الزميل" يف أنشطته  فلماذا إذن مل تعزلوا أنفسكم عن  يعرتف بنفسه أنه
 ايرونيموس؟

ذن ملاذا ال؟ إ هل مسألة السماح لال تني ِبإلشرتاك ِبألسرار املقدسة عقائدية أم  ٣
مع نيقودمي مرتوبوليت لينينغراد يف كاتدرئية  72املشرتك مسحتم ألساقفتكم ِبإلحتفال

عرتاضات أنفسكم عن هؤالء الذين احتفلوا معه  لقد مت تضليلكم ِب اأثينا ومل تعزلو 
رئيس األساقفة ايرونيموس للبطريرك أثيناغوراس )إعرتاضات أُْعراب عنها حتديداً هلذا 

تبار هذه السذاجة من جانبكم اعالً ُخدعتم هبذا األمر؟ هل ممكن الغرض(  وهل فع
هبرطقة  ثوذكسيًا خيتصعرتاضًا أر ِب ؟ أليست من السخافة أن تتقدموامبثابة إميان

                                                 

  72  أي ِبلقداس اإلهلي-املعر ب
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هو نيب ورسول هرطقة "الكأس  للبطريرك أثيناغوراس الذي 73لشفيةالكنيسة البو 
املشرتكة"؟ ما هو األكثر الذي فعله املوسكوفيني من ذلك الذي مل يكن ِبلفعل قد 

 مسبق وعملَّمهم إايه أثيناغوراس؟ ولكن األبعد من ذلك، لقد وافق البطريرك على فعله
كم مستقلني، ملاذا ال ترسل كنيستوجممعكم يوجه "اإلعرتاضات" له! مبا أنكم 74علناً 

حتجاجها مباشرة إىل ما يسمى "ببطريرك موسكو" وتوقف كل الشركة معه إىل حني ا
ُتصحَّح أخطاؤه  بوجه هذه التكتيكات اخلداعة، هل ميكننا أن ننخدع مبصطلحات 

الة فهي لن تكون مسألة إميان فيما بعد بل احل هذا اإلحتجاج؟ إذا كانت هكذا هي
  مسألة أدب

وضع إفغينيوس  ،ل به يف كاتدرائية القديس تيطسأثناء القداس اإلهلي الذي احُتف  ٤
رئيس أساقفة كريت ميدالية "الفائقة القداسة" األسقفية على صدر الكاردينال 

على شرف الباِب  ترانيمو رت لوا "املسيح قام" ويل يرباندز بينما صرخ الشعب "مستحق" و 
بولس والبطريرك أثيناغوراس  وُمنحت أيضًا "فائقة قداسة" أرثوذكسية للكاردينال  
كاربينو قد مها تيمواثوس مرتوبوليت أركاداي  هل ميكنكم أن تتخي لوا القديس 
 أثناسيوس الكبري مينح شارة شرف أسقفية لآلريوسيني؟ وما زلتم تعرتفون هبم كأساقفة

األرثوذكسية اجلامعة؟ هل هذه مسألة عقائدية أم ال؟ مع ذلك، حىت يف الكنيسة 
هذه احلالة مل تعزلوا أنفسكم عنهم  فيا أيها "املتحف ظون" األحباء، مىت ستعزلوا 
أنفسكم عنهم لكي ال تدانوا سواًي مع اهلراطقة؟ هل نسيتم أن بسبب زواج غري 

طارازيوس بطريرك  شرعي شطب القديس ثيوذورس السطودييت إسم القديس
 القسطنطينية من الديبتيخا، ووقف بوجه اإلمرباطور نفسه؟ ولكن اليوم، املسألة ليست

  !زواج غري شرعي بل عروس املسيح
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ساطة ب اع  أنتم بكلد  أنتم ال طوعيًا تلعبون دور اخل أيها األحباء "املتحفظون"،
ًا من جيل إىل كي يبقى خمفيتسنحون الفرصة لإلرتداد ليكتسح الكنيسة بقلة بطء أكثر ل

جيل  هذا ما تفعلونه بقبولكم مبثابة "غري مهمة" و"ليست جديرة ِبملالحظة" خمتلف 
 مت لكم  إن شق "غري مهم" يف قاع احمليط ميكنه أن يسبب إببتالع أكربات اليت ُقد  اإلبتكار 

املاء ميكن  نِبخرة عابرة للمحيطات، وكمية من معادن "ليست جديرة ِبملالحظة" يف قطرة م
ضخمة  ومبا أنه يوجد هكذا تساهل يف ما خيتص ِبألخطاء  أن تسبب برواسب كلسية

  فالباقي ليس إال  مسألة وقت، املذكورة أعاله

م ا مبفردها، أ ميكن للروح املتحفظة أن تكون قوة فقط عندما خترتقها روح أرثوذكسية؛
التقومي " ب سليبيج له حلية بيضاء ويتقيد 75هي فقط تشكل خداعاً  فالكاردينال التوحيدي

القدمي"  وأمضى ثالثة عشر سنة يف معسكرات اإلعتقال إلميانه وبرز كعدو لدود بوجه 
التأثريات الالتينية على "الطقس البيزنطي"  هل كل هذا يضعه يف خانة الكنيسة 

 األرثوذكسية؟

، هم الطريقة   وهبذه، قام العصرانيون برصد األحوال وقاسوا مقاومتكم١٩٢٤عام 
أدركوا بشكل واضح كيف ميكنهم مواجهتكم وإخضاعكم  هم يدركون أنكم أصبحتم 

م ال لون أحاسيسكم  هيدل  ضعفاء، واألن هم يسعون لتحقيق أهدافهم بينما يدغدغون و 
خيافون ال التهديدات وال اإلعرتاضات وال الصيحات؛ فجميع هذه األمور كانت متوقعة يف 

؛ م يعرفون كيفية العمل  ليس هناك إال  أمر واحد جيعلهم حيرتقون؛ جيعلهم خيافونبرانجمهم وه
رُّون أسناهنم، أال وهو: أن تقطعوا عالقاتكم معهم  أما يف كل ما تبق ى، فأنتم  جيعلهم ُيصا

  سببون ِبألذى للكنيسةتتضيعون وقتكم وت

                                                 

  75  أي من الروم الكاثوليك
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 ث. فقدان الكنيسة هلويتها

بوب البازالء ح على أ( الدجال تسعى لتحقيق أمرين:إن احلضارة التكنوقراطية للمسيح 
لى وعلى البشر الذين يقطنون ع (باليت َتأل تنكة القصدير أن تكون ذات حجم موحد، و 
  اليت يف التنكة األرض أن يصبحوا متشاهبني مثل حبوب البازالء تلك

ر ات لذ بل، ليتمكن من السيطرة، ال حيتاج املسيح الدجال ألشخاص أحرار وأوعياء
تشكل خالاي اليت بدورها تشكل كتلة غري متبلورة متجانسة وجمهولة  هو يسعى لتحقيق هذا 
األمر بطرق عدة مستخدمًا شعارات مثالية "كاحلرية" و"املساواة" و"األخوية" إخل ولكن 
الذين هلم مبدأهم األساسي وهو القضاء على فكرة التسلسل اهلرمي للقايم  هو يسعى بواسطة 

اليهودية إىل مساواة مجيع األشخاص ومجيع األشياء  ومبا أن العائلة هي قوة الفرد -يةاملاسون
واجملتمع الواعي، جيب ِبلتايل القضاء عليها ببطء، تدرجيياً  وبواسطة نظرية الناسموية يسعى 

رجل واملرأة  مث لأواًل إىل املساواة بني اجلنسني، األمر الذي سيستبدل التمييز اهلرمي بني ا
مشرتك" هرمي ومساواة بني الذكر واألنثى، مساواة -سيمتلك "حكم "جديد"ثنائي قرتح ي

ف أيضاً لعائلة اجلديدة  سو فعلي يف امن منظار احلقوق املتساوية لكي ال يكون هناك رأس 
يؤسس مساواة يف املهن ويف عالمات التمييز اخلارجية، وعالوة على ذلك مساواة يف املظاهر 
اخلارجية؛ فالتمييز الذي يوجد يف لباسهم وتصفيفة شعرهم جيب أيضًا أن يكون مرتبك  

س سولألسف هناك عدد قليل يُدرك أن روح املسيح الدجال جيلب صيغ جديدة يف األ
اإلجتماعية، األمر الذي سبق وخلق نتائج روحية مروعة للعامل أمجع  فالعائلة أيضًا حُتارب 

حنطاط األخالق  فأِبء وأمهات الغد غالبًا ما يكونوا منحرفني روحيًا وجسدايً امن خالل 
  "حررالت"ميتلكون  ومع ذلك يتكلم املرء عن  لدرجة أهنم ينقلون ألوالدهم فقط ما هم

، كل قريب مساواة األشخاص أساسًا يف النطاق الديين والروحي  وحىت وقتتتم 
بدعة اد عت احلقيقة حصراًي لنفسها  ولكن اليوم، تُقدَّم األمور حتت إطار خمتلف َتاماً  
فاحلقيقة تصبح ال شيء سوى مسألة نسبية وفعليًا ال وجود هلا؛ لقد أصبح من الضروري 
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عطاها هللا لإلنسان  حنن ال نعارض السينما واملسرح والتلفاز تدمري القدرات الروحية اليت أ
من روح التقوى أو التزمت، لكننا نتأكد كل يوم أن هناك أتثري رهيب َتارسه هذه املشاهد 

خُيضع نفسه و اليت تسعى لتعطيل العقل البشري، الذي أصبح يف حد ذاته ُمنهكًا وُمسكَّنًا 
هللا  من خالل هذه األمور، لقد أصبحت األبدية أمراً  الالمباالة جتاهإىل حالة من الشك و 

غري مؤكدًا لإلنسان، وهو حيد من جهوده فقط إىل األمور املنظورة اليت هي الوحيدة اليت 
ل ثيتقبلها كحقيقية وأكيدة  وهكذا، ينضم إىل رجال آخرين يف جهودهم للحصول على مُ 

 أمرو ينة فاضلة( دم) سبة له تشكل يوتوبياعليا مشرتكة ودنيوية؛ "فاألمور الالمنظورة" ِبلن
   هبمشكوك 

لى ع إن النتيجة الطبيعية لكل هذا هي لإلنسان أن يسعى لتحسني أوضاع حياته
صبح عائقًا له فالكنيسة ت 76 هذه األرض، ليس بطريقة سلمية بل بطريقة مناهضة للحرب

سة ره بعقم هذا العامل وتسعى لتوجيه إنتباهه إىل السماوات واألمور اآلتية  الكنيألهنا دائماً تذك  
تتطلب التضحيات والطهارة واجلهد واحملن، وترفض كل مبالغة يف تقدير األمور األرضية  
وِبلتايل فإن العقل القامت يصبح غري قادر أن مييز احلقيقة املطلقة اليت هي حقيقة األانجيل، 

رضاء ضمريه ِبملساومة بني متطلبات الداينة ومتطلبات العامل املادي  هو يسعى ويسعى إىل إ
ِبحلصول على ضمانة إستمرارية احلياة )لنفسه( يف حال كان فعاًل يوجد هناك حياة أبدية 
بعد املوت  أما املسيح الدجال فقد سبق وأخذ هذه احلاجة امليتافيزيئية لإلنسان بعني 

هللا حمبة ِبلتايل ”له داينة مثالية أتيت بكلمات وشعارات راننة مثل  اإلعتبار، ومن مث اقرتح
وقبل كل  “علينا أن حنب مجيع البشر ونعتربهم إخوتنا بغض النظر عن معتقداهتم الدينية 

أن حنيا بسالم مع بعضنا البعض ومبشاعر اإلحرتام املتبادل جتاه آراء وتقاليد ”شيء، علينا 
 نتباهنا حنو عمل اخلري دائماً، وواجبنا أن أنيتاأن نعطي ”نا جيب علي“ وأعراف اآلخرين،

رء امل ليس من املهم ماذا يؤمن”ألنه “ ملساعدة اآلخرين الذين هم يف عوز وخاصة املعذبني،

                                                 

  Pacifist 76 ما يسمى بكلمة  
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  أولوغريها من كلمات عديدة يقوهلا واليت تُبهر املرء يف“ نواايهطاملا أنه صادق يف قناعاته و 
  املطاف

ناك من ه حقيقة إلخفاء النصف األخر، ليس-تسعى بواسطة نصفومبا أن البدعة 
أي ذكر للمجيء الثاين للمسيح أو الدينونة األزلية أو ِبإلعرتاف ِبإلميان "ولو حىت املوت؛"  
كما أنه ال جند أي آذان صاغية لتحذيرات اإلجنيل العديدة مثل "مما أمْضيمقم البمابم ومأمْحرمجم 

يقاتٍ 77الطَّرايقم" بمغاي لمنما أْن نمْدُخلم مملمُكوتم هللاا"  ؛ "باضا ؛ إانَُّكْم يفا العماملما ستمُكونُونم 78كمثمريمٍة ي من ْ
يٍق" يقا الشَّدايدا"79يفا ضا ؛ وأخرياً، ال أن "العمامملم ُكلَُّه حتمْتم 80؛ املخلَّصون سوف أيتوا من "الض ا

ر ايرا" ة ويف  من األسفار املقدس يباً ، وهي حقيقة جيدها املرء على كل صفحة تقر 81ُحْكما الش ا
  كتاِبت اآلِبء

وال أي   (٢ يتسالونيك ٢ِبلطبع ليس هناك من نقاش حول جميء املسيح الدجال )
ل انيم ومضمال اني" ، وال 82ذكر أنه يف آخر األايم "األمْشرماُر وماُلمْغُوونم مانم النَّاسا ف مي مْزدماُدونم شرًّا ُمضا

ينم" لُّونم كمثاريا ريمةا يمُكوُن 84"اُلمْختمارمينم أمْيًضا لمْو أمْمكمنم" ،83أن "سُيضا ما األمخا ، وال أن "يفا األمايَّ
يْ  راينم ُمتمكمرب ايانم جُممد افانيم عماقانيم للومالادم هاْم وملاْلممالا ُمْفتمخا نا كمافاراينم لاْلمعُروفا النَّاُس حمُاب انيم ألمنْ ُفسا

ُْم ومالم عمهْ  امانيم دماعارينم شمراسمنيم ُمْبغاضانيم للصَّالمحا خموَّ ُفجَّاراً  الم ُودَّ هلم ُهُم دم، منَّ ت ْ نيم أمْعمم انانيم ومقاحا
ءُ ُمغمل ابانيم ُحبَّ اللَّذَّاتا عملمى ُحب ا هللاا يُْظهاُرون الت َّْقومى لمكان َُّهْم يُ ْنكاُرونم ق ُ    الرعاة 85وَّت مهما"الكارْباايم
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ُء" مل يعد يذك ارون رعاايهم أننا على ُء ومنُ زمالم و"ُمب ْغمضانيم مانم اجلممايعا ماْن 86هذه األرض "ُغرمِبم
" ربنا وخملصنا يسوع املسيح   أاْجلا إاْسما

حيث  ،ِبلعكس َتاماً، إن العامل يُقاد إىل جنة خمدَّرة، إىل نوع من نشوة إصطناعية
لتكون حياة  ديسعى اإلنسان للحصول على أعلى نسبة ممكنة من اإلكتفاء  فالداينة ال تعو 

ء إما يف سبيل العادة، املر  يف املسيح، لكنها تُقتصر إىل مستوى قناعة فكرية بسيطة يتبن اها
أو بداعي ثقافته، أو بسبب أتثري البيئة حيث دائمًا ما سكن وِبلتايل أصبحت فقط دعماً 

صر حنطاط هذا العاالكنيسة املقدسة، مستشرفة  للحضارة أو الثقافة  ولكن مع ذلك، إن
ب َُّهو  املسيحية الذي نعيش-بعد-املا ا هبامذما فيه، تُنذران من خالل رسلها القديسني: "ال ت متمشم

 87" الدَّْهرْ 

مٌة ُمسْ " ، عاشت األرثوذكسية حياهتا يف خضم هذا العامل، حياة١٩٢٤عام الحىت  تمرتا
يحا   واألنبياء واملالئكة القديسنيوالدة اإلله  مبثال والشفاعات املقد اسة لسيدتنا" 88" ممعم الممسا

يل أصبح املؤمن يعي مصريه النب والرسل واآلِبء األبرار واألمهات والشهداء واملعرتفني،
األبدي، وأنه ليس مثل اجلسيمة الذرية أو واحدة من حبات تلك البازالء املنتظمة اليت َتأل و 

يده  أنه حيمل يفتنكات املسيح الدجال، بل ِبألحرى أنه شخص شعرات رأسه معدودة و 
"حصاة بيضاء" مكتوب عليها إمسه وهو إسم فريد من نوعه  إنه هذا اإلسم الفريد الذي 

يف طبيعته،  89يعطيه امليزة ليكون رجالً ُخلق على صورة ومثال هللا، "أنقص قليالً عن املالئكة"
فعلت  االطغمات املالئكية ِبلشرف، كم لكنه مدعوًا ليكون "إهلًا ِبلنعمة" سيتفوق على

  الفائقة القداسة العذراء مرمي

                                                 

 عربانيني ١١:١٣
86  

 رومية ١٢:٢
87  

 كولوسي ٣:٣
88  

  89  املزمور ٨:٥ السبعينية
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قالنية؛ ع هو رجل ألنه، نقيض مجيع املخلوقات األخرى على األرض، ميتلك نفس
ومبا أنه نفس عقالنية وهيكل هللا، لقد تلقى دعوة ومصرياً وإمكانية يف حرية اإلختيار واألبدية  

ر على أرض ددة، إنه يسافمجيع هذه األمور جتعله مسؤوالً عن أفعاله  فبهدف وخطة سري حم
ه مبعونة بوصلة  هو يتبع طريقه اخلاص وهو ليس مقتصر على عقب مسار واجتاه رجال  حمج ا
آخرين ألنه ليس جزيء من كتلة جمهولة وليس حيواانً يف قطيع ما  لقد تلقى دعوة شخصية 

  وإبستطاعته أن خيتار زمالء سفره 90مبامْن آممنم باها" ألنه "عمارافٌ 

ذه ليس إال  نبض ه ، عاشت األرثوذكسية حياهتا وكان تقوميها١٩٢٤، وحىت العام ِبلتايلو 
، سعى البعض على إرغام األرثوذكسية إبتباع ١٩٢٤احلياة، أي مبثابة دق ات قلبها  منذ 

ن ف ذاهتا هلذا العصر لكي يدق قلبها يف الزمن بنبض العامل، ِبلرغم مُتكي  سبل هذا العامل و 
ئمةم  ي ْ بصرف النظر عن كل عقالنيته ودقته احلسابية والفلكية  ،91همذا العماممْل يفا زموماْل"أن "هم

  عن إجنازاته العلمية والفضائية وبصرف النظر

، احلفا  مثالً  ،ورمبا غداً سُيكتشف تقومياً آخر أكثر علميا أو قياس زمن آخر  ملاذا
اماً آخر ل، األمم املتحدة ال جتد نظعلى دورة السبعة أايم األسبوعية؟ ملاذا، على سبيل املثا

حيث يكون فيه دائماً اليوم األول من السنة يوم "أحد،" ونتيجة ذلك يصبح لدينا تقسيمات 
اليون كشهرية جديدة؟ عندها، هل سيكون واجبًا على األرثوذكسية أن تغري نظامها الباس

رى لكي ا وتقليدها مرة أخئيخوس( ونظامها امليناون، وسائر حياهتو وأحلاهنا الثمانية )األكط
 ف ذاهتا للمتطلبات اجلديدة حلقبة أكثر حداثة؟ُتكي  تتأقلم و 

" ١٩٢٤إن إصالحيي  نا ، بصرف النظر 92مل يدركوا بعد أن "السَّمماُء واألمْرُض ت مُزوالم
عن كل أنظمتهم الزمنية وأن مجيع األسئلة املختصة هبذه األمور هي "لعب أوالد" وفقاً ألقوال 

                                                 

  90 ٢ تيمواثوس ١:١٢
 ١  كورنثوس ٧:٣١

91  
  92 القديس مىت ٢٤:٣٥
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  هبذا 93البطريرك إرمياء الثاين الشهري؛ ولذلك، هم وافقوا على التغيري منذ سبعة وأربعني سنة
الفعل، وبدل من أن تُقد اس العامل وتُفعمه ِبحليوية وتعطيه أبعاد جديدة خارج الزمن، أُرغمت 

جُتمر وراء عربة  وأن ف ذاهتا للعاملأبن ُتكي  الكنيسة أبن تتأقلم لألشكال اليت يقدمها هلا العامل و
  هكتور العامل مثل جثة

فاآلن ونة  أيق إن اإلنسان يتقدس من خالل التحديق ِبأليقوانت ويصبح هو بذاته
والدة اإلله  اللوايت تُرسم فيها إبمكانية أحد ما أيخذ هذه األيقوانت ويستبدهلا بتلك أنظر

ذا إليطالية  ألن يربر هالفائقة القداسة وفقًا ملعامل مومس من روما خالل عصر النهضة ا
"الكتب املقدسة" املاسونية اليت تعلن أن اإلنسان خلق هللا على صورته ومثاله؟ فعلى نفس 
املنوال هناك بشر ال يستطيعون إستيعاب مجال األيقوانت األرثوذكسية ويفضلون يف مكاهنا 

حية رو للجسد  كذلك، لعدم قدرهتم على ملس أبعاد الكنيسة ال-رسوم الغرب العابدة
الزمن، هم يفضلون دقة التقومي الغريغوري  من هنا، تكون أيقوانهتم وموسيقاهم -والفائقة

  نا الدمشقيالقديس يوح مناندهم وفقاً "إلمياهنم"، كما يعل  وهندستهم وتقوميهم وكل شيء ع
 

 ج. خطر العلموية

أشياء  يف بفقداهنم األمل ِبجمليء الثاين للمسيح، يسعى الرجال وراء جممل سعادهتم
من هذه األرض  هذه السعادة "تعتمد" على إرتقاء البشرية؛ اإلرتقاء، أو التقدم، يعتمد على 
تطور العلم والعلم يفرتض الدقة  لذلك، إن البحث عن الدقة العلمية قد أصبح اليوم هواساً 

 تألن السعادة الذين يسعون ورائها هي إنسانئية حبت  عندما وصل البشر إىل القمر، نع
 كاتدرائية لت الذكسولوجيات يفا األمر "أبعظم آية بشرية"  رُت  رئيس األساقفة ايرونيموس هذ

أثينا وارجُتلت الصلوات اخلاصة والرتانيم إكرامًا لرواد الفضاء يف كنائس الرعااي  ما يهم إذا  
 !سة حقاً امللمو طاملا أهنم جنحوا ِبملشي على القمر  أنظروا ها هي "العجائب"  كانوا هراطقة

                                                 

 واحد وتسعني عاماً من اتريخ هذه الرتمجة – املعر ب
 93  
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قومي اجلديد(، اليت الت إن أكرب شركة دينية يف اليوانن، أال وهي الكنيسة اليواننية الرمسية )ذات
ولدت روحياً رئيس األساقفة ايرونيموس والعدد األكرب من املرتوبوليني اجلدد )الذين استبدلوا 

على الصفحة  رجل ملتحسابقيهم إبطار غري قانوين( تنشر روزانمة دينية سنوية  إبستثناء 
 ١٩٧٠األمامية )الذي يبدو وكأنه يرمز لنوع ما من ربوبية غامضة(، كانت روزانماهتم لسنة 

ممتلئة بصور لرواد الفضاء وأداة خاصة غريبة الشكل، عرِبت قمرية وخمرتعي الصواريخ  
لعالمة  كنفالروزانمة "الدينية" لكنيسة اليوانن الرمسية وجدت مكااًن لكل هذه األمور، ول

ٌع" الصليب وأليقونة  94 املخلص أو اليت هي"أكرم من الشريوبيم""ملمْ يمُكْن هلمُْم ممْوضا

ا الطبيعة  أم رواد الفضاء أولئك انتقلوا ببساطة من مكان إىل آخر ضمن حدود
قد يسوان، فهم عاشوا مثل "البشر السماويني واملالئكة األرضيني" وك أولئك الذين "سيطروا 

الطبيعة " ومع -فوق-سد، بذلك ضابطني الطبيعة، وبضبطهم للطبيعة أصبحوا ماعلى اجل
ذلك، حىت ولو عرب رواد الفضاء مجيع جمرات الكون، لن ميكنهم أبداً التفوق على الطبيعة 

  خيتص به املستقيمي الرأي دون إمتالكهم "احلزن املفرح" الذي

ذه ه يرونيموس وأتباعه؟ هلهل هذه هي إذن األمور اليت ُتدهش رئيس األساقفة ا
هي اإلجنازات اليت تبهرهم وأتيت هبم إىل حالة هذاين؟ هل هذا ما هو مفرتض أن يكون 
موقف ونظرة رئيس أساقفة أرثوذكسي الذي بداعي إميانه ومنصبه ال "ي مْنظُُر إىلم مما يُ رمى بمل 

ا ُهوم ومْقيتاٌ وأمَّا مم   ؟95ا ال يُ رمى ف مُهوم أمبمداٌي"إىل مما الم يُ رمى، ألنَّ مما يُ رمى إمنَّ

ألغلبية  هو برهان على التدهور الروحي ١٩٢٤أُنظروا إذن كيف تغيري التقومي عام 
  "من يدَّعون عشوائياً لقب "األرثوذكسية القانونية

 

                                                 

  94 القديس لوقا ٢:٧
 ٢  كورنثوس ٤:١٨

95  
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 الفصل اخلامس
 إعرتاضات خصومنا

 
لقديس اسيدان  األخري من هذه املذكرة ، أعذرين اي قبل املايف هذا الفصل اخلامس و 

عرتاضات خصومنا  سوف أحاول امن اإلستفادة من عطفك األبوي لكي أضف هنا ذرائع و 
  الكلي القداسة ختصار وفقاً لتقليدانإإإلجابة عنهم بكل 

 
 مسألة التقوي هي جمرد تفصيل بسيطأ. 

تقليد وتقوى  ربقدر ما ُسخ   ،أنهوضوح الفكرة  من كل ما سبق ومت طرحه، أنمل
ة ألة مبثابمن املستحيل أن نعترب هذه املسنتيجة إدخال التقومي الغريغوري، وعقيدة الكنيسة 

كمية، ل الروحي، ال تقاس الوصية ِبلل من إجالهلا  يف اجملال"تفصيل" مهما شاء املرء أن يق
لشجرة االذي يوصي )أي املسيح(   ِبلتأكيد، لقد كانت مثرة ذاك  بل بكرامة ،أي حبجمها

يف عدن أيضًا تفصياًل؛ ولكن مع ذلك، من أعطى الوصية املختصة هبا وماذا كانت نتائج 
 خمالفة تلك الوصية؟

صيل"، أال وهو "تف مل ُيسمح هلارون ِبلبكاء على أوالده الذين جازاهم هللا ِبملوت نتيجة  ١
رًا غمرايًبًة" على مذبح الرب    (١٠:١)الويني ألهنما وضعاً "انم

 إسرائيل كامل مجاعة بين  أحدهم جتر أ على مجع اخلشب يف السبت ونتيجة ذلك ُرجم من  ٢ 
  "تفصياًل" (  كان هذا أيضاً ١٦:٣٢-٣٦العدد سفر )

د حلمايته من العه ضرب الرب ُعزَُّة بصاعقة برق جملرد ملسه )وهذا "تفصياًل"( اتبوت .٣
ويني دون سواهم؛ من جهة ( ، وكان ذلك حكرًا على الال٦:٦-٨صموئيل  ٢الثريان )

أخرى، مُسح للتابوت أبن يسقط أبيدي الفلسطينيني الذين حىت وضعوا عليه َتاثيل مخسة 
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 ( ٦:٤صموئيل  ١ذهب ومخسة فئران من ذهب ) بواسري من

حلوم اخلنزير  أيكلوا من ختاروا اإلستشهاد على أنالفتية املكابيس السبعة القديسني إن ا  ٤
  كانت وصفة مؤقتة إلرشاد إسرائيل  على الرغم من أن هذه، (٤:١٨ مكابيس ٤)

 :نتيجة هذه األمور، نقل إلينا آِبؤان القديسون ما يلي كرتا  روحي

يؤدي إىل إزدراء س ليكن معلوماً فيما بينكم أن حىت أدىن رفض لألمور التيب تسلَّمناها”  ١
ام بفعل  )الداينة واإلميان( يكون قد قحىت ولو املرء غريَّ أدىن جزء منها “    ”املعتقد أبكمله

 ( ٦و ٤قم)رسائل فوتيوس الكبري ر “ كبري من عدم اللياقة وسوف يتلقى التوبيخ فوراً   

على تلك  احلفا  مجيع هذه األمور هي فعالً مشرتكة بني اجلميع وواجب قبل كل شيء  ٢
ؤدي إىل اهلالك خيطىء خطيئة ت قلياًل، األمور املختصة ِبإلميان اليت، إذا ابتعد عنها املرء ولو

 ( الكبري للباِب نيقوالوس )رسالة القديس فوتيوس

مرباطور املتقدس لإل حنن نفضل أن ُتسفك دماؤان على أن تُزاد ذرة واحدة )القديس ساِب  ٣
 (  أنستازيوس

ليكن يُفسد اإلميان، ف ال تكلمين عن يعقوب ويوحنا، ألنه حىت إذا أحد مالئكة السماء  ٤
كانوا ينادون أبمور مناقضة" أو "إن بشَّروكم   وزًا )أانثيما(  من هنا، بولس مل يقل: "إذامفر 

 "حىت إذا قاموا بتغيري أي شيء فليكونوا أانثيما"(، بل ١:٨غالطية ) خبالف ما بشرانكم به"
  )القديس يوحنا الذهيب الفم، تعليق على الرسالة إىل غالطية(

و املنصوص عليها هنا، أ خص آخر بتغيري تلك األمورلن نسمح ألنفسنا وال ألي ش  ٥
 ( املسكوين الرابع حىت بتغيري كلمة أو مقطع واحد )اجملمع

رجة عن اإلميان د يكون هرطوقيًا وخيضع للقوانني املختصة ِبهلراطقة من ينحرف أبدىن  ٦
 ( القسطنطينية احلق )جورج سكوالريوس، الحقاً جيناديوس بطريرك
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علق ِبملسائل يت من شركة الكنيسة، ليس فقط الذين يعتقدون خطأً يف ما "جيب طردهم  ٧ 
األولية واألساسيات املختصة ِبألسرار، بل أيضاً الذين خيطئون ِبألمور الثانوية؛ حنن نرفض 

 ( ٧الشريرة" )أثناسيوس ِبروس، إيبيتومي، الفصل  هؤالء أيضاً مبثابة معلمي املعتقدات

 
 يس دقيقا  ب. التقوي اجلولياين ل

مليالد يف شهر آب! ا يقولون لنا أنه لعدم دقة تقومينا، حنن خبطر أن نصبح ِبلنهاية نعيد عيد
على هذا يكون جوابنا، أواًل: ليس يف أي مكان يعلمنا التقليد أنه جيب علينا اإلحتفال بعيد 

نا اإلحتفال عليميالد خملصنا مع خلفية من الثلوج وأشجار الصنوبر؛ اثنياً، إذا كان واجب 
بعيد امليالد فقط يف فصل الشتاء، كيف من املمكن القيام هبذا األمر بذات الوقت مع رفاقنا 
املسيحيني  األرثوذكسيني يف أوسرتاليا؟ أيضاً، عندما تقوم كنيستنا حبساب عيد الفصح، هي 

ِبلنسبة عي" ربي تستعمل اإلعتدال الربيعي؛ ولكن مع ذلك، هل إعتدال الفصح هو "إعتدال
 ؟لألرثوذكس األوسرتاليني

بل  ليس حسنًا أن نعبد الفصول”لقد تسلمنا من القديس ِبسيليوس الكبري أنه 
ايم فصول أب حنن ال نتقيد”ويوصي أيضًا القديس يوحنا الذهيب الفم: “ ِبألحرى الرب 

وق  والسالم ف مفضلني احلب، وسنني، لكننا نسعى أن نلتزم بكل شيء يف الكنيسة بكل دقة
 “ كل شيء

قالنية عو أ جيب أن ال ننسى أن الكنيسة مل يكن عندها أبداً أي فكرة سكوالستيكية
اداً جديدة دارع روح السكوالستيكية، َتنح الكنيسة أبعِبلدقة  ومبا أهنا غري مرتبطة ب ختتص

   احملدودمليقاس من أبعاد واقع ودقة العا حلياة أبنائها  وهذه األبعاد هي أوسع نطاقا ومبعيار ال

 حقول يف حنن نصادف هذا املوقف من الكنيسة ليس فقط يف عامل الفلك بل أيضاً 
التاريخ واألدب ومجيع هذه العوامل عامة  على سبيل املثال، إن النقش التارخيي على الصليب  



70 

 

 األربعة غ عنه اإلجنيلينيبل  كان "يسوع الناصري ملك اليهود" )ِبلرغم من أن ليس هذا ما يُ 
  ١متطابق(  مع ذلك، يف فن رسم أيقوانتنا حنن نفضل نقش "ملك اجملد" )أنظر بشكل

( وذلك ألن الهوتنا السري له األسبقية ١٧:٢٢-٢٤" )حزقيال ن( أو "املطعو ٢:٨كورنثوس 
ملعرفة األصيلة، حنن نراه المسيح على الصليب بعيين التقوى و على الدقة التارخيية  مبعاينتنا ل

وليس "ملك اليهود" كما كانت تشاء دقة بيالطس البنطي التارخيية أن  مبثابة "ملك اجملد"
تراه  ما هو ِبلضبط نص الصالة الرِبنية، أي "أِبان"  ففي تلك األانجيل اليت تذكرها، النص 

غم ر ليس متطابقاً  وليس هذا فقط بل تقريبًا مجيع الرواايت اإلجنيلية هي غري متشاهبة  ِبل
قرتاح لدمج األانجيل األربعة يف نص موحد  فالكنيسة امن ذلك، إن الكنيسة رفضت كل 

حكمت على أن "اإلختالفات" اليت يف عني اإلعتبار ال تزعجها  كمالحظة جانبية، ميكننا 
القول أن الالتني )الذين مبعتقداهتم اخلاطئة قد صنعوا نوعًا آخر من اإلنسان ميتلك منطقاً 

شكل لاكسيني، خمطئني على ذ ون صواهبم" عندما جيادلون األرثو ًا ما "يفقدآخر( غالب
عندما يناسبكم األمر، أتخذون كلمة )من األسفار املقدسة( مبعناها احلريف، وعندما : ”التايل

قولون هذا هم ي“ دائماً َتاماً كما يناسبكم األمر! –يناسبكم األمر أتخذوهنا مبعناها السري 
  لكنيسةا هذه الكلمات ليس هلا أمهية أخرى سوى تلك اليت أعطتها إايهالعدم إدراكهم أن 

صفوا كل و  إن األِبء القديسني الذين”يف سنكسار يوم اجلمعة العظيمة نقرأ ما يلي: 
سأل، "هل ومن مث ن“ األمور حسناً، قد نقلوا لنا أنه ينبغي علينا اإلحتفال أبربعة أمور   

ليد أم حنتفل هبم حسب التقليد؟" من اجللي أنه حسب التق حنن حنتفل ِبألعياد عشوائياً،
ء تقليد، أي ِبليواننية الكلمتان هلما املعىن ذاته(  هل هؤال ألنه ينص "نقلوا لنا" )النقل =

الذين نقلوا هذه األمور رمبا فعلوا ذلك بشكل عابر؟ كال ، الهنم يُدعون آِبء قديسني  هل  
النص يقول: "الذين وصفوا كل األمور حسناً"  فهل  كان تقليدهم صحيحًا أم مغلوطاً؟ 

كانوا على يقني بوجود تلك التناقضات الفلكية؟ بكل أتكيد كانوا كذلك  وِبلتايل، إذا هم 
 مل يكونوا منزعجني، ملاذا إذاً علينا أن ننزعج؟
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 ت. إنه خيلق الصعوابت يف حياتنا اإلجتماعية العصرية

ن الشعب م أكثر براعة يف التجارة وإدارة األعمال حىت يومنا هذا حنن ال نعرف مجاعة
اليهودي  أينما ينظر املرء ميكنه أن يتأكد بعينيه اخلاصتني دور العامل اليهودي يف اجملتمع: 
يف التجارة والصناعة، يف العلوم، ويف الفنون اجلميلة والسياسة  ونسأل: هل سبق لليهود 

دينية؟ مياً واحداً ملعامالهتم التجارية وآخر لشعائرهم التقو  استعماهلما يوماً إزاء حقيقة وانزعجو 
تقومياً تقوميًا مدنيًا مشسيًا و اهلم ستعمااألكثر من ذلك، هل املسلمون منزعجون إزاء حقيقة 

  دينياً قمرايً؟ على العكس من ذلك، إهنم متشبتون للغاية خبصوص حياهتم الدينية وتقومياهتم

ال حىت و   األرثوذكسيني ننزعج من تقليد آِبئنا األصيل وال نعطيهفقط حنن املسيحيني 
ذات اإلكرام الذي يقدمه أتباع الدايانت األخرى لتقاليدهم املزيفة  هللا ِبرك أبناء رشاب 
 الذين وفقًا لوصية أبيهم سكنوا يف اخلايم ومل يشربوا اخلمر، وقدمهم مبثابة أمثلة لإلسرائيليني

بواثي بيع حقل كرمته للملك أحاب ذاته وذلك لكي يؤدي اإلكرام (  ورفض ن٣٥)إرمياء 
الرتا  الذي  96دام الباِب(  وحنن جيب علينا أن نطرح أمام أق٢١ملوك  ٣ألبيه يف اجلسد )

تسلمناه من أولئك الذين ولدوان ِبلنعمة والذين حددوا أمامنا الطريق املستقيم املؤدي إىل 
 السموات؟

، حنن ال نقبل ِبللقب الذي تفرضونه علينا، أال وهو "ذوي كال  اي خصومنا األحباء
التقومي القدمي"، وذلك ألن تقومينا، ذلك الذي به عاشت كنيستنا ومنحتنا القداسة ملدة 
عشرين قرانً، "مل ينمو ليصبح قدميا" وحنن مل نتبىن يوماً تقومياً أقدم من ما استخدمته وما زالت 

  اجلامعة املقدسة رثوذكسيةتستخدمه كنيسة يسوع املسيح األ

ط أنفسنا نرب قدماء" كما ولسنا "عاطفيون"؛ حنن ال نعبد أايم ومل-حنن لسنا "مؤمنني
للماضي  حنن بكل بساطة منشي يف خطى آِبئنا وأمهاتنا الذين ولدوان ِبإلجنيل  سوف 
                                                 

  96  أي ِبِب روما-املعر ب
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لتقومي ايكون أكثر من ما يكفي لنا إذا فقط استطعنا حتقيق مكانتهم، بنعمة املسيح  هبذا 
"الغري دقيق" تقدس القديس كوزما اإليتويل، والقديس نكتاريوس أجينا، والقديس 
جرياسيموس الكيفالوين، والقديس سريافيم ساروف، والقديسة ثيوكتستا اليت من لسفوس، 

هبذا التقومي  ى يال  اليت من خيوس، والقديس يوحنا كرونشتاد، وكل من تبق  كوالقديسة مار 
ن ما سوا وسفكوا دماءهم للمسيح وصنعوا العجائب واملعجزات  ولكن ممن "اخلطأ" هم تقد

أمهاتنا يف أي وقت مضى أعطوان تقوميكم؟ هذا ليس إال تقليد ِببوي، و"حنن ال نقبل أِبئنا و 
ِبألنظمة البابوية !" ِبلنسبة لنا، الباِب ليس قديسًا وليس أرثوذكسيًا وليس عضو يف كنيسة 

 لنسبة لنا؟لنا شخصاً غريباً وغري معروفاً ِب كن أن نتبع مبثابة راعمياملسيح اجلامعة  كيف 

سب التقليد  ح أما أنتم، فمن جهة أخرى قد تبن يتم شيئاً جديداً مل تتسلموه، وليس
من العدل إذن أن ُتدعوا "ذوي التقومي اجلديد"؛ أنتم تفعلون جهداً  كبرياً إلرضاء الشقاقيني 

ت مرُّون وهراطقة الغرب بدل من آِبئ كم الذين ولدوكم أنتم وإخوتكم  وعلى هذا املنوال أنتم جتم
األعذار املادية والدنيوية الفارغة من أي أسس الهوتية وروحية  أنتم تستعينون حبجج الغرب 
السكوالستيكية والعقالنية اليت ختتص "ِبلتأقلم مع حاجات البشرية املعاصرة،"و"التقدم 

ل لكن ما يهم هذا ِبلنسبة للكنيسة، اليت هي أكثر حقيقة من كوالتطور يف الدقة العلمية " 
 احلقائق األخرى؟

لتقليد  ا أنظروا كيف أريناكم من األسفار املقدسة واآلِبء ملاذا نثابر ِبحلفا  على
أو الهوتية أو قانونية مرتكزة على اإلجنيل  97فبالتايل، أعطوان أنتم ِبملقابل حجة إكليزيولوجية

ء من لن حتصلوا على أي شي”اإلبتكار  كما  كان يقول الفالسفة القدماء: جربتكم على 
قون ترش ولكن مبا أنه ليس لديكم ولو حجة قانونية واحدة، أنتم“ الذي ال شيء عنده 

  أنفسكم علينا بطريقة جبانة ِبلعنف واإلضطهادات واإلفرتاءات

                                                 

  97  أي ختتص بعقيدة الكنيسة – املعر ب
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 "ث. "ذوي التقوي القدي هم أقلية

تفظون زالوا حي ليس صحيحاً  مثانون ِبملئة من األرثوذكس ماِبلطبع إن هذا الكالم 
بتقومي األعياد األرثوذكسي املشار إليه "ِبلقدمي" عن طريق اخلطأ، ألن ال شيء يف الكنيسة 
ينمو ليصبح قدمياً  مؤخراً، اعتنقت الكنيسة البلغارية التقومي البابوي بضغط من النظام 

من الواضح أن بطريرك بلغاراي سوف يعطي جواًِب على هذا األمر  98 الشيوعي يف بلغاراي
أمام هللا  حنن ال ميكننا إدانة هذا الرجل ألننا ال نعرف الظروف اليت وجد نفسه فيها  ولكن،  
كقاعدة عامة، حنن نقول أن الدور األساسي للبطريرك يتضمن إعطاء جواب "نعم" أم "ال" 

  أما ل ثالثة أو أربعة قرون، والذي يكفي لتغيري وجه العاملرمبا مرة ك هالذي عليه أن يتفوه
بح هنا نصو يكون إداراًي لينجز هذا األمر   إذا كان دوره فقط إدارايً، ليس على املرء أن

مرغمون أن نشدد على املسؤولية اليت جيب أن تتحملها كنيسة اليوانن، وِبألخص رئيس 
م من يرك مالتيوس ميتاكساكيس؛ وذلك ألهناألساقفة خريسوستوموس ِبِبدوبولوس والبطر 

 السابقة اليت وضعوها، هم أاتحوا للشيوعيني الفرصة واألسباب ليفرضوا جرثومة احلداثة هذه
  املهلكة على كنيسة بلغاراي املقدسة، حيث أصبح املؤمنني دون أي دفاع

يقول األب ثيودوريتوس، وهو راهب من اجلبل املقدس آثوس، ما يلي، وبكل 
مىت ستدركون أن وزراء العالقات اخلارجية للقوة املختلفة هم الذين يشكلون البطاركة ”ل: عد

فعالً،  “الفعليني، وأن رؤساء تلك الكنائس يف كثري من األحيان يتصرفون مبثابة مرؤوسيهم؟
إذا كان إبستطاعة الكنيسة احمللية أن تبتكر وتبقى أرثوذكسية، كيف ِبلتايل ال ميكن للحكومة 

 شيوعية يف بلغاراي أبن تطالب هبكذا إجراء من كنيستها احمللية املختصة هبا؟ وقريباً سيحد ال
األمر ذاته يف سائر أحناء روسيا، ولن يكون أحد قادرًا أبن يقوم ولو أبقل إعرتاض  هلذا 

"بطريرك موسكو" أهلمنا مع عدم وجود أي ثقة إطالقاً، بِبلرغم من أن ما يسمى السبب، و 
، عندما قامت سلطات اليوانن ١٩٦٧غماً عن ذلك وافقنا مع إعرتاضه على حواد  فإننا ر 

                                                 

 حد  هذا األمر عام ١٩٦٨-املعر ب
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املدنية خبلع خريسوستوموس رئيس األساقفة اليوانن الشرعي )الذي مل يوقع ورقة إستقالته 
فة قأبداً، ولو كإجراء شكلي( من منصبه ِبلقوة، وفرضت على الكنيسة اليواننية رئيس األسا

  ٣٠سل عقوبة الطرد واحلرم الكنسي وافقاً لقانون الر  م فوق رأسهي خُتي  احلايل ايرونيموس الذ

ذا؛ ه تزال دولة حرة، عليها مواجهة إخرتاع السلطات املدنية بقدر ما أن اليوانن ال
أما اليوم، عكس ذلك، هي بصمتها تربر جالدي الكرملني ومضطهدي الكنيسة الروسية 

للسلطات املدنية اليت من "اليمني" ِبلتدخل يف املقدسة؛ ألنه أي نوع من املنطق يسمح 
حياة الكنيسة وليس هؤالء الذين من "اليسار"؟ فاملسألة إذن تنحط من مستوى الهويت 

"بطريرك  لجواب رائسة الكنيسة اليواننية   وديين إىل مستوى سياسي حبت  هلذا السبب، إن
أنت فيه  ك ألن املوقف الذيروسيا" املستعبد ميكن تلخيصه هبذه الكلمات: "إهتم بشؤون

  أرثوذكسياً وال عاداًل وليس أخوايً  هو أسوأ"  هذا ليس

ويف  لقيصريا-خبصوص عالقة الكنيسة مع الدولة، جند يف البابوية النظام البابوي
 عونةظام املط األرثوذكسية َتارس نالبابوي، ولكن فق-نتية جند النظام القيصريالربوتستا

ك نظام الالهويت السليم والصحيح األوحد  وفقاً هلذا النظام، يكون البطرير املتبادلة، الذي هو ال
اكات يف النظام نتهامواطنا يف الدولة واإلمرباطور من أبناء الكنيسة  طبعاً ميكن للمرء أن يرى 

األرثوذكسي، ولكن النظام مبفرده هو أرثوذكسيًا وسليمًا الهوتيًا مقارنة مع األنظمة الغربية 
على خطأ الهوتياً  صحيحاً أن األِبطرة والقياصرة غالباً ما جتاوزوا حدود كفاءاهتم؛ اليت هي 

الكنيسة ف –ِبلرغم من العديد من اإلضطراِبت اليت تلت  –ولكن، ألن النظام هو سليم 
حو لت هذه اإلنتهاكات إىل بركات )أنظر قضااي فوتيوس وإغناطيوس، والذهيب الفم 

 ( وأرساكيوس

لقوى ا ، عندما استعادت األمة اليواننية حريتها، فرضت عليهااسع عشريف القرن الت
نيسة، كالعظمى ملكاً من ِبفاراي  كان إمسه أوتو وداينته كانت ِببوية )وِبلتايل مل يكن إبناً لل

املتبادلة"(  صحيح أن امللك أوتو، كرجل، عمل ما يف وسعه؛ لكنه  عونة فاستُبعاد نظام "امل
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 ألرثوذكسي؛ فوَّض كتابة املادة الدستورية املتعلقة بعالقات الكنيسة معكان جيهل الضمري ا
الدولة لرئيس وزرائه ماور )الذي أيضاً مل يكن أرثوذكسياً(  وهذا، بدوره، وجد متعاوانً شهرياً 
يف شخص الكاهن اليوانين ثيوكليتس فارماسيديس  فارماسيديس هذا كان قد تلقى ثقافته 

 بروتستانتيًا إىل حد بعيد؛ فأضحى العدو اللدود للبطريرك املسكوينيف أوروِب وكان فكره 
نشقاق عن البطريركية املسكونية ِب ١٨٣٣لت الكنيسة اليواننية عام ولروسيا  وهكذا دخ

(، وتبنَّت ميثاقًا دستورايً للعالقات بني الكنيسة والدولة كان على غرار ١٨٥٠)لغاية العام 
"، كانت قوانني املتبادلة  "البيزنطي عونةمن، وفقًا ملبدأ امللك الز مواثيق الدول الغربية  قبل ذ

، ن فقد أضحت قوانني الدولة قوانني الكنيسة  ِبلتايلآلنيسة تشكل قوانني الدولة؛ أما االك
إن مسؤولية كنيسة اليوانن هي كبرية ألهنا خلقت سوابق تضر مبصاحل الكنائس احمللية ذات 

  مستعبدةهي واليت اليوم  اإلميان الواحد

لى الرسالة ع هذا هو السبب الذي مبوجبه يقول القديس يوحنا الذهيب الفم يف تعليقه
 :إىل غالطية، ما يلي

صحيح الصغرية تتجنب الت إن كثرة الغرية يف األمور الصغرية هي سبب مجيع املآسي؛ وألن األخطاء
إمهال اجلروح يؤدي إىل احلمى، الغرغرينا، واملوت؛  املناسب، تتسلل األخطاء األكرب  كما يف اجلسد، 

كذلك يف النفس، الشرور البسيطة املتغاضى عنها تفتح األبواب لشرور أخطر  يُعترب خطأ اتفه إذا رجاًل 
ما أمهل الصيام؛ وأن آخراً مؤسَّساً على اإلميان النقي مث أخفى مشاعره ألسباب ما، عليه أن يسلم إعرتافه 

س هذا ِبألمر الكبري أو املؤذي  أما، لو منذ البداية ُوب اخ هؤالء الذين حاولوا اإلحنرافات اجلريء به، لي
  هكذا وِبء، وملا كان احندر هكذا شتاء على الكنيسة الطفيفة واإلبتعاد عن األسس اإلهلية، ملا كان نشأ

 (٧)العظة األوىل عن رسالة غالطية، اآلية   إن غش بسيط يبطل الكل

لذين يقولون ا دع أنفسنا مبا خيتص ِبألرثوذكسية الرمسية العاملية  اليوم، هؤالءحنن ال خن
 أننا أقلية هم يكذبون بوقاحة، ولكن رمبا يف املستقبل القريب سنصبح أقلية  أمل ينذران خملصنا

ميمانم عملمى األم  ْد اإلا ؟" )القديس لوقا رْ الفائق احلالوة: "وملمكاْن إاذا جماءم اْبُن البمشمْر تُ رمى همْل جيما ضا
(  إن مهمتنا ليست معنية أبن نضمن احملافظة على األغلبية ولكن حبفظ إمياننا بغري ١٨:٨
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دنس، نقي، وكاماًل  أنظر ملاذا آِبؤان دائمًا يذكروننا بكلمات األسفار املقدسة املختصة 
لن اْعممة" )رومية "ِبلقمطايْع الصَّغارْي"  : (  لنتذكر أقواهلم جيداً  ١١:٥ و"البمقايمْة اُلمْختمارمة ِبا

  (الكبري ليس العدد الوفري سيخلص بل خمتاري هللا" )القديس ِبسيليوس"

ملختارة" الالمعدودة أما هو، األوعية ا املخلَّصون؛ أنتم، جسيمات الغبارأنتم تعد ون الربوات، أما هللا يعد "
 ( )القديس غريغوريوس الالهويت

 ( )جريوم حيث املرء جيد اإلميان األصيل" البشر لكن ِبإلميان  الكنيسة هي أبعدادالكنيسة ليست مقيدة "

  (سرياخ يشوع بنامللحدين" ) نع مشيئة هللا من عدد ال حيصى منمن األفضل رجل عادل يص"

مجع قيادهتم للحشود و  منحىت إذا استمروا هبرطقتهم وإبمكاهنم خداع البسطاء واجلهالء، وِبلرغم "
اجلماهري، لكنهم يبقون خارج حدود الكنيسة  من جهة أخرى، حىت إذا عدد ضئيل جداً بثابر يف التقوى 
واألرثوذكسية، فُهم يشكلون الكنيسة، وِبلتايل السلطة العليا ومحاية املؤسسات الكنسية تبقى معهم  حىت 

)القديس  "يكون سبباً لفرح أبدي هلم وخلالص نفوسهمالتقوى، فهذا س إذا اضطروا على املعاانة يف سبيل
  نيكوفورس بطريرك القسطنطينية(

و أتباعها أقالء، احلقيقة تقتنع حىت ل ميكن للحقيقة أن تُلزمم ِبلصمت وتُقيَّد، ولكن ال ميكن قهرها؛ ألن"
 ( أعدائها" )من كتاب الذوذيكابيبلوس، لدوسيثيوس األورشليمي وهي ال ختشى مجاهري من

لكنيسة، ا املبتكرون ليس فقط يستهزئون بنا ألننا أقلية، بل أيضًا بسبب موقعنا يف
يد املستقيمي بسبب مستواان اإلجتماعي  غري أن تقلب بساطتنا يف ما خيتص ِبلتعليم و بسب

الرأي ال أيخذ أبداً هذه احلجج بعني اإلعتبار، وليس هناك من مكان مكتوب فيه أن على 
 :ِبلعكس سقفاً لكي يقف بوجه اإلرتداد، بلاملرء أن يكون أ

ميان، وِبلتايل عندما يتعلق األمر ِبإل إهنا وصية الرب أن ال نلتزم الصمت عندما يكون اإلميان يف خطر"
ال حيق لك القول: من أان؟ أكاهن، حاكم، جندي، مزارع، أو متسول؟ ال تشغل نفسك أبي من هذه 

 ( تودييتوغافلون" )القديس ثيودوروس الس بينما تكونون أنتم صامتوناألمور  نعم!، حىت احلجارة ستصرخ 
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ه مشاس بطريقة خطأ، ميكن أن يؤنب خبصوص رائستنا، إذا كاهن أو أسقف يتصرف بعدم لياقة أو يفكر"
 )القديس  أو راهب بسيط منتظم وصاحب فكر سليم؛ وعندان العديد من األمثلة عن مثل هذه القضااي

 ( سينيقودميوس اآلثو 

 من الصمت عندما تُزدرى أنظمة هللا ال يليق للرجال األتقياء إبلتزامليس من اإلنصاف، وال قانوين، و "
لى ع قابل هؤالء الذين يبتغون إنشاء اخلداع والضالل   كما وجيب عدم طاعة أساقفة حيرضونكم غدراً 

  املعرتف()القديس مالتيوس " فعل وقول والتفكري ِبألمور اليت ليست ذات منفعة

، وأال  معتقدات تناقض اإلميان القومي إحذروا فقط من أن يكون أساقفتكم مستقيمي رأي وأال  يعلمونكم"
لهم وشر األزمنة، أو ينبغي ان تُنسب اىل جهاهلراطقة  أما ِبلنسبة للبقية، ف حيتفلوا بشراكة مع املنشقني أو

)البطريرك جيناديوس  هللا عن هذا" ماملضعف إرادهتم، وهم مبفردهم عليهم أن يؤدون حساًِب أ
 ( سكوالريوس

ت مبن يدينه" األخرى، فأنت لس على الكاهن أال  خيطىء يف املعتقدات اإلهلية؛ أما يف ما يتعلق بشؤونه"
 ( )القديس أنستازيوس السينائي

 
 "ج. هل حنن "منشقني؟

ولتحقيق  ،شقنيأننا منحاولت عبثاً أن تربهن إن الرائسة الكهنوتية املبتكارة غالباً ما 
هذه الغاية، استعملوا املنشورات أو   الشرطة  مؤخراً قام أحد أشهر كهنتهم، اإلرمشندريت 
 إبيفانيوس ثيودوروبولوس )يعاونه الكاهن الرهباين الصريب أثناسيوس غيفتتس، الذي يشاطره

فقًا لنماذج وا  آراؤه(، مبحاولة إلثبات أننا منشقني "الهوتياً"  وِبلتايل ُكتبت دراسته
ملعروفة، ر بعض الناس هبا  حىت املنشورة ابت بتعث  السكوالستيكية الغربية وهكذا تسب

إكلسياستيكوس أغون، انساقت هبذه "اإلكليزيولوجية" اجلديدة اليت اخرتعها األب إبيفانيوس 
قاً وترك بيف منتصف القرن العشرين  يف اإلفتتاحية، قام رئيس حترير تلك املنشورة املذكورة سا

 ومي القدمي" هم"ذوي التقباملسيحيني األرثوذكسيني األصيلني املدعوون ظلماً  األمر لُيفهم أن

  "كما ُأشري، "خارج الكنيسة
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 :مت الرد على األرمشندريت من قابل

  ب نشره دير القديسة إيرينة خريسوفالنتو املقدسآِبء اجلبل املقدس يف ُكتي    ١

ائع بعنوان ر  تني وكتاباهب إسقيط القديسة حنة، يف دراسر  األب ثيودوريتوس، وهو  ٢
  ""حوارات الصحراء املختصة ِبملسكونية

وسعة يف جملة م الدكتور أليكساندر كالومريوس يف تسالونيكيا، يف دراسة ورسالة مفتوحة  ٣
 " "صوت األرثوذكسية

  La Foi Transmise يف جنيف، صادرةال نشرتنا  ٤

ذا األمر  ه الالهويت، انسحق األب إبيفانيوس حرفياً؛ لكنه هو الذي طلبيف اجملال 
ومن أجل أن جيعل صوته مسموعاً، ُأجرب إىل اللجوء خلدمات ُرسل احملكمة القضائيني لكي 

  نفعاً  ان إىل مناقشات ال هناية هلا  لكن حىت هذا مل جيديهجير  

التقومي عام  يرياملبتكرة؛ أواًل، بسبب تغِبلفعل، حنن عزلنا أنفسنا عن الرائسة الكنسية 
حني أُهينت التقوى  واثنياً، ألن اإلبتكار كان هدفه اهلرطقة املسكونية اليت أصبحت  ١٩٢٤

بُ عميد ما يسمى "برفع احلروم"؛ الصلوات املشرتكة الرمسية يف أورشليم،  ١٩٦٤هرطقة رمسياً عام 
الوس اإلسكندري يرك أثيناغوراس والبطريرك نيقو القسطنطينية، وروما؛ التصرحيات الرمسية للبطر 

املختصة مبا يسمى "هوية" املعتقدان األرثوذكسي والكاثوليكي؛ التصريح الرمسي لرئيس 
 األساقفة ايرونيموس الذي فيه أعلن أنه هو وجممعه هم "زمالء سفر" ألثيناغوراس يف سياساته؛

  ""بطريرك موسكوبيسمى والتوزيع الرمسي لألسرار على الالتني من قابل ما 

األمر، لقد    حىت يف هذا٢١ لنفصالنا عنهم ِبلتأكيد ال يشكل إبتكار القرن ااإن 
م ذهيب الفكل اتريخ الكنيسة  إن خلع القديس يوحنا الامتثلنا للتقليد و سران يف خطى آِبئنا و 

لعرش ابتكار التقومي؛ وأرساكيوس، الذي انتصب على امن منصبه مل يكن مسألة خطرية ك
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"بنعمة إفذوكسيا"، ليس فقط مل يبشر أبي هرطقة ومل يُدخل أي إبتكارات بل حىت كان 
تشرين األول  مع ذلك، ألنه كان "أسقف زائف"  ١١قديسًا وتكرمه الكنيسة كذلك يوم 

العلمانيني قبول املناولة من القديس أرساكيوس: هذا كان و رفض العديد من اإلكلرييكيني 
س "الشهداء"، ليب  والقديس يوحنا الذهيب الفم نعت اليوحنايني 99يني"إنشقاق" اليوحنا

ألهنم دافعوا عن شخصه، وليس ألنه كان مريراً على خسارة عرشه واجملد الذي يرافقه، بل،  
كانون الثاين: ألهنم "كانوا مستعدين لفعل ومعاانة    ٢٧كما نقرأ يف سنكسار امليناون يوم 

ء خبطيئة هؤالء الذين جترأوا القيام هبكذا أفعال،   وألهنم كل األمور لكي ال يكونوا شركا
واب أن ، فكيف ال يكون من الصتهاعأسس الكنيسة اليت مت زعز دافعوا عن قوانني اآلِبء و 

يدعوهم "شهداء""  ومن هنا حنن نسأل: أي جممع أدان القديس أرساكيوس، وِبلتايل بر ر 
 اليوحنايني لعزل أنفسهم؟

نا أن ل يوحنا الذهيب الفم أمامنا مثال القديس يوحنا املعمدان ليقوليطرح القديس 
إنتهاك للقوانني، بصرف النظر عن صغر حجمها  "يوحنا مل يُقتل  املؤمن لن يتساهل مع أي

ألنه رفض تقدمة الذبيحة لألواثن؛ مل يتم أخذه إىل مذبح الوثنيني ومل يتم جر ه أمام األواثن؛ 
ُقطع رأسه، عندما قال هلريودوس: "ال حيمُلُّ لمكم أمْن تمُكونم لمكم  ولكن بسبب عبارة واحدة

يكم فايلابُّْس" )القديس  ( ٦:١٨مرقس  إاْمرمأمةم أمخا

 البعض وحىت، أي جممع أدان يوحنا بيكوس عندما الشعب والكهنة قطعوا الشركة معه
 حرقهم رون الذين متآبِبء دير زوغرافو الستة وعشدوا على أيدي أزالمه؟ نُذك ر هنا استشه

م بيكوس املوت خنقاً على أن يذكروا إس أحياًء وآِبء دير فاتوبيدي اإلثنا عشر الذين فض لوا
  يف الديبتيخا

ونوريوس ه أي جممع مسح للقديس ماكسيموس املعرتف بقطع الشركة اإلفخارستية مع

                                                 

  99  أي أتباع يوحنا-املرتجم
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وس بطريرك أنطاكيا وكري  ِبِب روما وسرجيوس بطريرك القسطنطينية وأثناسيوس بطريرك
واحدة هبرطقة أتباع املشيئة ال اإلسكندرية عندما تلطخ الباِب وأولئك البطاركة الثالثة

 (؟)املونوثيليتيني

إلفخارستية ا أي جممع مسح للكهنة والرهبان والعلمانيني يف القسطنطينية بقطع الشركة
 عن رب  عي يف القديس كريلل س اإلسكندريمع البطريرك نسطوريوس؟ ومع ذلك، أنظروا ك

نفسه نيابة عنهم: "   دائماً جمددين يف أنفسكم هذا اإلميان، إحفظوا أنفسكم أطهاراً وبال 
دنس  إمتنعوا عن الشركة )أي سر اإلقخارستية( مع السابق ذكره )نسطوريوس( وال تقبلوه  

ن يكمعلم لكم إذا بقي ذئبًا بدل من راٍع   حنن يف شركة مع أولئك الكهنة والعلمانيني الذ
ُحرموا من الشركة أو ُخلعوا من قابله إللتزامهم ِبإلميان القومي، الذين مل يصدقوا حكمه اجلائر؛ 

رب، ال ال بل مندح هؤالء الذين عانوا هذه األمور ونقول هلم: إذا كنتم قد أُهنتم من أجل
  (٤فمغبوطون أنتم ألن قوة الروح القدس تستقر فيكم" )مانسي، 

 مثلة أخرى، ولكن هذا يكفي لنربهن أن قطع الشركةميكننا أن نعطي عدة أ
َترد، وهي  وهي ال تشكل ١٩٦٤و ١٩٢٤اإلفخارستية مع املبتكرين هي نتيجة حواد  

  ال تدشن إكليزيولوجية جديدة

ى أخذوا عل يؤكد املخاوف والقلق على إإلميان ألولئك الذين ١٩٦٤ما حد  عام 
عتقد تكن سوى تطبيقاً مل م  تلك اخلطوات ملويربر خطواهت ١٩٢٤عاتقهم تلك القضية عام 

  ومثال اآلِبء القديسني

  )القديس ِبسيليوس الكبري ( "من األفضل أن حُنكم من ال أحد بداًل من أن نُقاد من رجل شرير"

الروحية  أي  العني اجلسدية لكن كما نسري على الطريق السديدة واحمليية، لنقلع عنا العني املخزية؛ ال  "
أسقف أو كاهن، الذان مها أعني الكنيسة، يعيش منط حياة شريرة ويسبب الفضائح للناس، من إذا 

عه، الصالة، بدل من أن نطرح م الواجب أن يطرد خارجاً  ألنه من األفضل لنا أن جنتمع بدونه يف مكان
  (١٢٥٧: ٢)موسوعة ميغن اآلِبئية، اجلزء " مثل حنانيا وقيافا، يف جهنم احملرتقة
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ُْم؟""على  ب ارايُكْم واْخضمُعوا هلم (  فبقوله سابقاً: ١٣:١٧عربانيني ) أي حنو إذن يقول بولس: "أمطايُعوا ُمدم
ْم واقْ تمُدوا ميماهنااْم" )األية  "أتمممَُّلوا باعماقابمةا تمصمرُّفاها ُْم"  كيف٧إبا ب ارايُكْم واْخضمُعوا هلم ذن إ (، مث يقول: "أمطايُعوا ُمدم

نبوه؛ إذا فعالً من انحية اإلميان، اهربوا منه وجت عته إذا كان شريراً؟ شريراً؟ من أي منحى؟تقولون، علينا طا
فم، الذهيب ال ليس فقط إذا كان إنساانً، بل حىت إذا كان مالكًا منحدرًا من السموات" )القديس يوحنا

 ( ٣٤تعليق على الرسالة إىل العربانيني، الوعظة 

أكيداً،  ألهنم يبشرون مبا هو ليس ب من أولئك الذين يبشرون ِبملساوماتهلذا السبب على املرء أن يهر "
 حمدداً، واثبتاً، لكن مثل املرائيني هم يتأرجحون بني املعتقدين ويفسحون اجملال لواحد منهم بينما يتمسكون

  (ِبآلخر" )القديس مرقس األفسسي

 ( األفسسي مرقسال يسمح ألي مساومة يف األمور املختصة ِبإلميان" )القديس "

يقول  ام نقول هذا لئال يف أي وقت وحنن –ألن هذه اخلاراف ليست خملوقات ال عقالنية بل عقالنية " 
لنا شخص علماين، "أان خروف ولست براٍع، وليس لدي أي قلق لنفسي؛ لينظر الراعي يف هذه املسألة، 

كون فريسة لذي لن يتبع راعيه الصاحل سيألنه هو مبفرده سُيطلب منه جواِبً عين"  ولكن كما أن اخلروف ا
للذائب، أي معرض هلالكه؛ كذلك اخلروف اليت يتبع الراعي السيء هو معرض للهالك الذي ال مهرب 

، ٨لد )أنظمة الرسل، اجمل "ألن راعيه سوف يفرتسه  لذلك، احرصوا على الفرار من الرعاة املفرتسة منه
  (١٩اإلصحاح 

؛ أما ما قبلوهالألسفار املقدسة  يقوله املعلمون  وذلك الذي هو موافق من الواجب التمعن وفحص ما"
ضد ، أولئك الذين يلتزمون هبكذا معتقدات" )القديس ِبسيليوس الكبري تبقى فارفضوه وابتعدوا بقوة من

 ( ٧٢أفالطون، 

 أي صغرية يف صفو هذه األمور بطريقة هو الذي يتجرأ على إزالة أمر ما أو إلزالة مقطع ما أو أن يعكر"
وقت ما، إن كان بطريركاً، مرتوبوليتاً، أسقفاً، كاهناً، راهباً أو علمانياً أو أي شخص كان، مثل هذا يكون 
عرضة للعقوِبت اليت نص عليها اآلِبء القديسني، وهو يُطرد من مجاعة املؤمنني ومُينع من الشركة 

ح اجلامعة    هو يُقطع من َتام جسد كنيسة املسياإلفخارستية اليت للمستقيمي الرأي  ألنه كالعضو العفن 
  (٤١:٦٩ الرسولية )البطريرك دوسيثيوس األورشليمي  جملد املصاحلة

ألول جملمع ا مبا أن البطريرك أثيناغوراس يسعى لتغيري الباسكاليا كلياً، نذكره ِبلقانون
 : أنطاكيا
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قسطنطني أحب   يف نيقية حبضور تقواه اإلمرباطورملن يفرتض إنتهاك ما قرره اجملمع املقدس والعظيم املنعقد 
م حبق، لُيقطعوا من الشركة  هللا يف ما خيتص إبحتفال الفصح املقدس: إذا استمروا بعناد مبعارضة ما ارُتسا
ولُيطردوا من الكنيسة،؛ هذا يقال خبصوص العلمانيني  أما إذا أحد من هؤالء الذين يرأسون يف الكنيسة، 

كاهنًا أو مشاساً، يفرتض بعد هذا القرار أن ميارس حكمه اخلاص ليسبب التخريب يف   إن كان أسقفاً أو
الشعب واإلضطراب يف الكنائس إبحتفاهلم بعيد الفصح يف نفس الوقت مع اليهود، يُقر اجملمع املقدس 

 ىأنه من ذلك احلني فصاعداً سوف يُعترب غريباً عن الكنيسة مبثابة شخض ليس فقط يكدس اخلطااي عل
نفسه بل أيضاً يسبب اهلالك واخلراب لكثريين؛ وهو خُيلع من كرازهتم ليس فقط هؤالء الناس أنفسهم بل 

لك ذ تية معهم بعد خلعهم   وسوف حُيرم املخلوعني حىت منسأيضًا هؤالء الذين ينوين الشركة اإلفخار 
  كهنوت هللاالذي منه يشرتك القانون املقدس و الشرف اخلارجي 

قًا ملا واف ،التقومي اجلديد إذا أسرارهم هي سارية املفعول أم ال  وهكذايسألنا ذوي 
جنيبهم، هم يرغبون يف إظهاران إما مبثابة مجاعة متناقضة مع نفسها ومنشقني أو متعصبني 
عميان  لألسف حاول العديد الرد أبجوبة سابق ألواهنا مما ساهم يف اإلنقسام بني املسيحيني 

  مع ذلك، حنن يف يوم الدينونة لن ُنسأل عن سراين مفعول أسرار األرثوذكسيني األصيلني
  على اإلميان دون تغيري ذوي التقومي اجلديد بل عن إذا حافظنا

ية مسؤول عام تكفي لتربهن أننا أرثوذكسيني وأن ٢٠٠٠إن شهادة الكنيسة ملدة 
يف هذا  ةاإلنشقاق هي ليست علينا  وحنن ال نقبل مبناقشات سكوالستيكية وعقالني

املوضوع  هم يعرفون الكتب املقدسة؛ يعرفون القوانني واآلِبء؛ ليفحصوا موقفهم حتت نور 
أُبطل تقليد  ١٩٢٤التقليد وليستخلصوا إستنتاجاهتم اخلاصة  حنن ببساطة نقول أن يف العام 

 األرثوذكسية وحنن ال نرغب أن يكون لنا أي عالقة هبذا اإلبطال أو مسؤولية عنه وِبلتايل
نؤدي حساًِب عنه أمام "منرب املسيح الرهيب"  وِبقي ما تبقى سوف يظهره هللا يف الزمن 

 ( قد أظهر لنا إرادته يف مناسبات أخرى املناسب )كما

ملبتكرة يف ا ومن مث، يعرضون علينا هذا اإلقرتاح: "أذكروا ليتورجيًا الرائسة الكنسية
ري منطقية هم لتقومي القدمي"  هبذه الوسائل الغاليوانن ويف نفس الوقت إستمروا يف التقيد ِب
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أيملون يف إلغائنا  ولكن يف احلقيقة، إذا كان إبستطاعيت اإلحتفال املشرتك مع هؤالء الذين 
يتقيدون ِبلتقومي البابوي، فألي سبب إذن أان أَتسك ِبلتقومي األرثوذكسي؟ إذا كان التقليد 

ألة أفضلية؛ التقيد ِبلتقومي األرثوذكسي جمرد مس مل ُيستهزأ به هبذه وال بتلك، عندها يكون
س متيازات وليال نطالب ِبأي مبعىن آخر، مسألة عواطف  حنن لسنا "مؤمنني قدماء" و 

  أايم املوضوع مسألة

حنن  ،حىت إذا الرائسة الكنسية يف اليوانن عادت اآلن والتحقت ِبلتقومي القدمي
كن لنا اإلجيابية؛ ولكن، مع ذلك، لن يكون من املمِبلتأكيد سنبتهج وسنعترب هذا ِبخلطوة 

أن ندخل يف الشركة اإلفخارستية معهم  كتب ايرونيموس رسالة إعرتاض ألثيناغوراس إزاء 
تني، بينما أثيناغوراس يعلن "بسعادته من  احلقيقة أن البولشفيني يسمحون إبعطاء األسرار لال 

من جريدة هيلينيك كرونيكل(  األكثر  ١٩٧٠/٦/٢هذا القرار للكنيسة الروسية" )أنظر عدد 
شوتز الذي من اتيز: "أنت كاهن ميكنين أن أتناول جسد ودم  من ذلك، هو قال للقس

  "ميكنين أن أعرتف لك  املسيح من يديك

إلحرتام، ا وِبلتايل، مل تعد املسألة مسألة التقومي فقط، وإذا أتعبناك اي سيدان اجلزيل
ل املعلومات املقدمة يف هذه املذكرة سيمكنك أن تقدم تقريراً فهذا من أملنا أنك من خال

أي  بتكار التقومي  لذلك، يف حال تقدمتاقدس عن املخل فات اليت نتجت عن للمجمع امل
اليت تُثبت  ميكن للمرء أن يقدم هلم الوقائع، من الرعااي غدًا بطلبات للسماح بتغيري التقومي

  اخلطر الذي يرتبص هبم

 
 الكنيسة الروسيةح. موقف 

رق و  عندما سقطت حجج األرمشندريت إبيفانيوس ثيودوروبولوس مثل برج من
رفيقه املهزوم   ةعوناللعب، وجد الكاهن الرهباين أثناسيوس غيفتتس وسيلة أخرى أييت هبا مل

أن جممع املرتوبوليت فيالريت يشكل التعزية الوحيدة للمسيحيني األرثوذكسيني  ذاأدرك ه
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األصيلني  يف اليوانن  وإذا جنح بزرع الشكوك يف ضمائر املسيحيني األرثوذكسينياألصيلني 
نقسام اذلك  األمور الالهوتية، سينتج عنستمرارية اجملمع الروسي يف اليوانن يف ما خيتص ِب

يف صفوف املسيحيني األرثوذكسيني األصيلني، وهكذ يصبح هؤالء مهزلة يف أعني الشعب 
 :، قام ذاك بنشر أول رسالة له يف الصحافة الدينية يقول فيها ما يليالنية اليوانين  هبذه

 “املرتوبوليت فيالريت يشرتك ِبإلحتفال    ”

 ،إىل رئيس التحرير

ه من واجيب أن ُأخرب غري سار ة، أعترب  بُ عميد عوديت إىل اليوانن بعد غياب سنة وبُ عميد معرفيت أبمور معينة"
هم  يأقوم به من رغبيت احلارة ألساعد تلك النفوس اليت انُتهكت كرامتها لكقر اءمك ما يلي، األمر الذي 

قطن يف م الكنيسة األرثوذكسية  إن املرتوبوليت الروسي فيالريت الذي يقد تقس   ِبلتايل ميتنعوا عن أفعال
ة مع رئيس يأمريكا وجممعه الذي للكنيسة الروسية يف املهجر قد بدأ مؤخراً ِبإلمتناع عن الشركة اإلفخارست

نية ممتازة قد حافظوا على عالقات قانو األساقفة يعقوب والذين معه وكذلك مع البطريرك املسكوين  لكنهم 
 احلقيقة، يف مع الكنيسة الصربية ِبلرغم من أن هذه األخرية هي يف شركة إفخارستية مع البطريرك املسكوين 

لقدمي، بل أيضاً ة الصربية الذين يتبعون التقومي اإن جممع فيالريت هو يف شركة، ليس فقط مع كهنة الكنيس
تفال مع أنفسهم يشرتكون ِبإلحمع الكهنة الصربيني املوجودين خارج صربيا والذين، نتيجة ذلك، هم 

يًا قد بغية اإلختصار، سأمسح لنفسي فقط ِبلقول لك أنين شخص أرثوذكسيني ملتزمني ِبلتقومي اجلديد 
يف العام املاضي مع كهنة ينتمون إىل جممع فيالريت، ويف اخلامس عشر اشرتكت ِبإلحتفال عدة مرات 

من حزيران هذا الفائت يف ِبريس، إشرتكت ِبإلحتفال مع أنطونيوس رئيس أساقفة جينيف وأوروِب الغربية 
ليكن معلوماً أن رئيس األساقفة الذي نتحد  عنه كان على علم َتاماً والذي ينتمي إىل جممع فيالريت  

ني ح أحتفل على التقومي اجلديد يف اليوانن وخارج اليوانن، وأنين أذكر ليتورجياً البطريرك املسكوين أنين
أخدم يف املعهد الروسي للقديس سرجيوس يف ِبريس، ِبلرغم من مجيع إعرتاضايت على سياسات البطريرك  

خارستية مع ألهنا يف شركة إفهؤالء يف اليوانن الذين يعتقدون أن الكنيسة اليواننية هي يف حالة هرطقة 
البطريرك املسكوين هم مرغومون أن يعتقدوا األمر ذاته خبصوص الكنيسة الصربية اليت هي أيضاً يف شركة 
مع البطريرك املسكوين  ولكن إذا كانت الكنيسة الصربية هي هرطوقية فكذلك أيضاً جممع فيالريت الذي 

هؤالء الذين  فال الليتورجي معهم دون تردد؛ وِبلتايل مجيعيعرتف بكهنة الكنيسة الصربية ويشرتك ِبإلحت
 )الكلمات املنحرفة هي لكاتب الرسالة(   " هم بشركة مع جممع فيالريت هم أيضاً هراطقة



85 

 

داع ورايء خ لقد قمنا ِبلرد على الكاهن الرهباين الصريب ِبللغة اليواننية وأظهران له
ن وضعوا األرثوذكسيني األصيلني اليوانن الذيفعله  هنا سوف نقول ببساطة أن املسيحيني 

رجاءهم يف جممعنا قد استهزئوا  األالف من النفوس مل تكن على علم حبالة العالقات يف بالد 
اإلنتشار، كما أن آِبء اجلبل املقدس تعرضوا لإلهانة، ليس ألن ما كتبه غيفتتس كان غري 

غيه غيفتتس وهذا ِبلضبط ما كان يبتدقيقًا بل بسبب الوسيلة اليت يعرض فيها املوضوع  
  "تقوية "السالم يف الكنيسة حتت قناع الرايء الساعي إىل

ه على فعله اجلزيل اإلحرتام رئيس األساقفة نطوين، أ عندما مر غيفتتس يف جنيف، وخبَّ
فوعده هو أبنه سيصحح عمله  مع ذلك، وألن هذا الرجل له آراؤه وخمططاته اخلاصة، قام 

ة اثنية يسعى فيها من جهة ليربر نفسه أمام األساقفة الروس، الذين حاول هو بكتابة رسال
أن يظهرهم وكأهنم غري معنيني ِبملشاكل اليت تشغل ِبلنا )يف هذه الدراسة هنا(، ومن جهة 

نني اليواننيني  مأخرى، ليزيد من نسبة الفوضى واخلداع اليت أاثرته رسالته األوىل يف قلوب املؤ 
يحيني هزاء ِبملسستُ ااألوىل  رسالته الثانية هي أسوأ من األوىل ألن يفوهلذا السبب 

ف واملفرتض ي ويؤكد املوقف الصعب السخياألرثوذكسيني األصيلني، أما يف الثانية فهو يقو  
الذين جيدون أنفسهم فيه  األكثر من ذلك، هلذا اليوم هو يشرتك ِبإلحتفال مع كهنة 

  املقدس قلوب آِبء اجلبل السينودوس فقط إلاثرة القلق يف

يها ف لتزام الصمت يف ما يتعلق بتلك املناسبات اليت استعملتليس لدينا النية ِب
وألن موقفها واضح للغاية، نعتقد ِبلتايل أنه لن  100 الكنيسة الروسية نظام "اإليكونومنية"

هتان كرامة أحد نواايه صاحلة  أما أولئك أصحاب النوااي  الشريرة سوف ُيستهزأ هبم مهما 
قلنا أو فعلنا  من املمكن أن ليس اجلميع يوافق على اإليكونومية اليت َتارسها الكنيسة 

بروح أخوية، وهذه اإلعرتاضات سوف  الروسية  ميكنهم مع ذلك أبن يقدموا إعرتاضاهتم
ُتدرس جبدية، بشرط من أن تكون انبعة من نوااي صافية وشريفة غايتها منفعة الكنيسة  أي 
                                                 

  100  أي التساهل - املعر ب
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شخص صاحب ذكاء يعرف أن حرية أايمنا احلالية اليت يستخدمها الشيطان ليحارب 
ومية بطريقة نالكنيسة ال ميكن مواجهتها بفرتة أربعة وعشرين ساعة  أحياان نستعمل اإليكو 

أكثر تساهاًل؛ أحياانً أخرى بطريقة أكثر حزماً، لكنه دائماً تكون مسألة اإليكونومية ذاهتا   
فة اليت املختلكذلك أي رجل صاحب ذكاء ونية حسنة ميكنه أن يدرك أنه بسبب الظروف 

تلك و ستكون اإليكونومية اليت َتارسها الكنيسة اليواننية من نوع ما  101،تواجهها الكنيستني
عرتاف االيت َتارسها الكنيسة الروسية يف بالد اإلنتشار من نوع آخر  األكثر من ذلك، إن 

اجملمع الروسي ِبملسيحيني األرثوذكسيني األصيلني يف اليوانن وموقفها من الكهنة اليوانن يف 
يواننيني لاإلنتشار الذين جلأوا حتت محايتها القانونية يزيالن كل الشكوك اليت زرعتها يف قلوب ا

تكون بني   ناألمناء طريقة األب أثناسيوس غيفتتس يف عرض األمور  ألنه أي مقارنة ميكن أ
 102فيالريت وايرونيموس؟

من حدود ض علينا أيضاً أن ندقق فيما إذا كان التساهل اجلزئي مع التقومي الغريغوري
 قلينا أن ندق  وأيضًا ع ا  كغايته الكنيسة الروسية يف املهجر له اإليكونومية أو عدم اإلكرت 

إذا توجد هناك عالقة أو مقارنة بني املوقف التبشريي للكنيسة الروسية يف املهجر واخلطوة 
  فإذا هي مسألة خالص نفوس ومصاحل الكنيسة، ١٩٢٤العشوائية للكنيسة اليواننية عام 

كثر أمهية  التقومي أسوف منارس اإليكونومية ليس فقط يف مسألة التقومي بل رمبا أيضاً يف أمور 
ال يشكل غاية يف حد ذاته  أما خالص النفوس فهذا يشكل غاية حبد ذاته! لذلك إذا كان 
خالص النفوس جيربان على القيام بتنازل معني، فمن الواضح أن هذا لن يكون خطيئة  وذلك 

طار إب فُرض ألن هذا التنازل مل يُنفَّذ هبدف اإلزدراء أبسس الكنيسة، بل ِبألحرى هو
 توجد هكذا ولكن مل الضرورة  يقول القديس يوحنا الذهيب الفم أن هللا يكرم النية الصاحلة

  ١٩٢٤ضرورة عام 

                                                 

  101  أي الكنيسة الروسية يف املهجر وكنيسة املسيحيني األرثوذكسيني األصيلني يف اليوانن
  102  نشري هنا أن اجملمع املقدس للكنيسة الروسية يف املهجر أعلن قداسة املرتوبوليت فيالريت عام ٢٠٠٨ – املعر ب
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دانة إ إذا كان أحدهم ال يوافق على ما قد كتبته خبصوص اإليكونومية، فعليه أيضاً 
هل  نالقديس ِبسيليوس الكبري الذي يف زمن الضرورة مل يذكر الروح القدس يف طلباته  لك

؟ ال مسح هللا! 103ميكننا الشك أبن "ناْسر قيصرية" وجمد كل كاِبدوكيا كان "بنيفماتوماخوس"
يف ما يتعلق إبيكونومية القديس ِبسيليوس هذه، ينص القديس ثيودوروس الستودييت أنه طاملا 
هذه  املمارسة مل تسبب أي "أذى" للكنيسة، كان من املسموح القبول هبا  "حنن مل نتعرض 

ي أذى من هذا ألننا أيضاً على يقني من كلماته األخرى أنه علَّم أن الروح القدس هو هللا أل
)وألن احلقيقة تنجلي ليس مبجرد ما قيل بل مبا اعُتقاد به(؛ ولكن لكانت الكنيسة عانت 
من أذى كبري إذا بسبب رجل واحد، اضطُهادت احلقيقة   أما إذا َتت لفرتة معينة فهذه 

ة على كونومية املطبقُمالمة " وهكذا، على خصومنا أوالً أن يظهروا لنا أن اإلياألمور ليست 
ن ليس الوقت للكالم عن النواحي األخرى لإليكونومية كما َتارسها الكنيسة التقومي )اآل

الروسية، ولكن الروح اليت َُتارمس فيها تبقى واحدة( غايتها ليست حتاشي "األذى الكبري"  
نيسة الروسية هتدف خلالص النفوس، عندها، حىت إذا كنا ال نوافق على أما إذا نوااي الك

ألمور ليست ا الطريقة اليت َتَّت هبا األمور، حنن نؤمن سوايً مع القديس ثيودوروس أن "هذه
  "مالمة

تعلق مبسألة ي د بني القديس ِبسيليوس الكبري ومقدونيوس يف ماإن الفرق الذي ُوج
ا يوجد بني الكنيسة الروسية يف املهجر والكنيسة اليواننية يف م الروح القدس هو ذاته الذي

خيتص مبوضوع التقومي  صحيح أنه ألسباب تبشريية، مارست الكنيسة الروسية وما زالت 
َتارس اإليكونومية املختصة ِبلتقومي الغريب، لكن أيضًا ِبلنظام الفصحي الغريب والطقس 

من يريد أن يستهزأ ، فليستهزأ، ومن يريد أن  األمر، ولكن الغريب  حنن أنسف على هذا
  يفهم، فليفهم

لروسية ا إذا ، على سبيل املثال، مسحت الكنيسة الروسية يف املهجر إلحدى رعاايها
                                                 

  103  أي عدو الروح القدس
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ستبدال التقومي األرثوذكسي ِبلتقومي الغريب، هذا ِبلتأكيد سيضعها يف ذات منزلة رئيس ِب
عندما جندها مبواجهة رعااي هم من املنظار األساقفة خريسوستوموس ِبِبدوبولوس  ولكن 

الروحي برابرة، واجبها أن ترشدهم للمسيح وللحق، حىت ولو وجب عليها التنازل خبصوص 
  "الزمن التقومي الغريب والباسكاليا "لفرتة من

 :ليالحظ صاحب النوااي احلسنة ما يلي جيداً 

السلطة  نفسها حتت كسية أن تضعمنذ بضعة أعوام، أرادت اإلرسالية اهلولندية األرثوذ   ١
القانونية لرئيس أساقفة أوروِب الغربية والحقًا رئيس أساقفة سان فرانسيسكو، يوحنا املغبوط 

ضًا الطقس الغربية كما أيمسُاح  لإلرسالية إبستعمال التقومي اجلديد والباسكاليا  104 ذكره
 105الغريب 

الطقس الغريب أبن و  واستعملت التقومي الغريغوريطلبت اإلرسالية الفرنسية اليت سبق هلا   ٢
سمح هلا إبستعمال الباسكاليا الغريب، مثل اهلولندية  ولكن ذات رئيس األساقفة الذي مسح يُ 

  للهولندية رفضها للفرنسية ِبلباسكاليا الغربية

، إلحرتاما منذ بضعة أعوام، حرم رئيس أساقفة أوروِب الغربية احلايل، أنطوين اجلزيل  ٣
  سابقاً  اهلولنديني من الباسكاليا الغربية، اليت كانت قد مُسحت هلم

جلزيل اإلحرتام( ا الرعااي الفرنسية حتت السلطة القانونية للمجمع )برائسة الرئيس أمربوز  ٤
  ومي األرثوذكسيالغريغوري، واعتنقت التق أي، تلك اليت يف ليون وِبريس، ختلَّت عن التقومي

ىل اإلنضمام إ  روسيتني، واحدة يف فلوريدا واألخرى يف بنسلفانيا ، سعتامؤخراً، رعيتني  ٥
إىل سينودوس املرتوبوليت فيالريت  كانت هذه الرعااي سابقًا حتت سلطة "املرتوبوليا" اليت 
مسحت هلما ِبلتغيري إىل التقومي الغريغوري  ولكن جممعنا طلب منهما رفض التقومي الغريغوري 
                                                 

  104  أعلن اجملمع املقدس للكنيسة الروسية يف املهجر قداسته عام ١٩٩٤- املعر ب
  105 يف اتريخ كتابة هذه الدراسة، انشقت اإلرسالية اهلولندية برائسة األسقف يعقوب، إىل بطريركية موسكو 
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يضًا طلبهما أ ومي األرثوذكسي  رفضت الرعيتان هذا اإلقرتاح، وِبلتايل رُفضوالعودة إىل التق
  اإلنضمام إىل اجملمع

 تطبيق يف من الواضح إذن أن اجملمع يعرف َتاماً مىت يكون مرتاخياً ومىت يكون حازماً 
اإليكونومية  الشخص صاحب الذكاء سيدرك أنه أمام "إدارة شؤون منزل" )من اليوانين 

أي "إدارة شؤون"( سليمة، حيث جند ِبلتواين تنازل وصرامة،  نومياأي "منزل" و إيكوس
  املنفعة الروحية للمؤمنني هي هدف كل عمل ويفمساح "حتت شروط معينة"  مساح ورفض، و 

كل مكان ميكننا رؤية اإلرتقاء ِبألمور الروحية  ولكن من انحية الرائسية الكنسية اليواننية، 
  أي مستوى يوجد املرء، مقارنة مع أي إجتاه أيخذ يهم علىنرى اإلحندار  ال 

ي للتقومي اجلزئ إذا سأل أحدهم اجملمع الروسي يف املهجر عن سبب مساحه اإلستعمال
الغريغوري ضمن حدوده، لكان رد ه: "من أجل خالص النفوس، علي أحيااًن أن أمشي على 

(  ولكن إذا سأل أحدهم ٣٣:١٤"خطى األطفال الصغار" مثل البطريرك يعقوب" )تكوين 
ذات السؤال خلريسوستوم ِبِبدوبولوس ومالتيوس متاكساكس، ماذا سيكون جواهبم؟ هل  
كان التقومي األرثوذكسي رمبا عائقًا خلالص املؤمنني، وِبلتايل، كان من الضروري تغيريه؟ 

تعطيها ل أنظروا إذن كيف هو ممكن األخذ بوقائع صحيحة وعرضها من زاوية منحرفة وخاطئة
  تفسرياً آخراً، وفقاً ألسلوب األب أثناسيوس غيفتتس

نيكيتاس  ِبالسيس واألب ِبانيوتيس   كان األب  106،اجملمعقبل خضوعهم لسلطة 
كارااثانسيس والشماس فوتيوس تولوميس من ذوي التقومي اجلديد، ولكن اآلن مجيعهم يتبعون 

ية األرثوذكسي هو رمز عن احلياة الروحتقومي اآلِبء  هل هناك من برهان أفضل أن التقومي 
 للمجمع؟

 

                                                 

  106  الروسي يف املهجر-املعر ب
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 الفصل السادس
 مناشدة اجلزيل اإلحرتام رئيس األساقفة فيتايل

 
ن ع واآلن، حضرة سيدان القديس واجلزيل اإلحرتام، لقد تكبدت اآلالم لتعلم

الصراعات اليت تشتعل يف ضمائران  بعد بضعة أايم، سينعقد اجملمع الكبري ألساقفة كنيستنا 
يف أبرشيتك اي سيدان اجلزيل اإلحرتام  نبتهل إليك إبسم مئات األالف من املسيحيني 

ح األرثوذكسيني، ليس فقط اليواننيني، ولكن أيضاً الرومانيني والروس والبلغاريني وغريهم، لتقرت 
ية سابقة، عاً لآلِبء، وِبإلنسجام مع جمامع أرثوذكستابلى اجملمع املقدس أنه، وفقاً للتقليد، ع

  الذي من الغرب الذي أصبح سبباً للكثري من الشرور واحلرية هو أيضاً يدين هذا التزوير

علناه، ف ليغفر لنا اجملمع املقدس، حنن املسيحيني األرثوذكسيني األصيلني، لكل ما
قرتافنا ِبور، إن كانت الذين نلبس اجلسد ونسكن يف هذا العامل وقد سقطنا يف عدة أمحنن 

مهالنا لفعل اخلري، أو بتسرعنا يف القيام ببعض األمور، أو بتكلُّمنا أكثر من ما إالشرور أو 
لواتك، سيدان صلنا هللا بصلوات اجملمع املقدس و يليق، أو مبعاملتنا أحدهم بغضب  ليغفر 

إلحرتام، ولنقم حنن، مرتكزين على إميان خال من اإلبتكارات، ببداية جديدة وفقاً اجلزيل ا
شرين يف املشرتك جلميع املسيحيني األرثوذكسيني األصيلني املنت لتعاليم اآلِبء من أجل التقدم

  آمني  فليكن ذلك العامل أمجع 

على كتابة  أتر إنين بثقيت بعونك وعطفك األبويني اي سيدان اجلزيل اإلحرتام قد جت
الفائقة  السموات، بشفاعات ستحقاقي لكي مينحك إلهااملذكرة، مصلياً ِبلرغم من عدم  هذه

ته املقدسة، سنني عديدة يف كنيس ،القداسة والدة اإلله والقديس فيتاليوس ومجيع القديسني
  ستقامة كلمة حقيقة املسيحن، صحة، ومديد األايم، ومفصاًل ِببسالم، أما

 ،طيع لسيادتك احملرتماإلبن امل
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 األب ِبسيل ساك اس

 
أربعاء، وعيد القديسني الفتية السبعة  ، الذي هو يوم١٩٧١آب  ٤ُأكملت يف جنيف يف 

 :الذين من أفسس

حنا، ديونيسيوس، يو ، ماكسيميليانوس، إكساكستوداينوس، جامبليكوس، مرتينيانوس
 وأنطونيوس

 

 بتحفظات الئقةتنبيه: لقد ذكران املرتوبوليت سينيسيوس 
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 ١امللحق
 فهم تقومينا الكنسي

 )خلفية اترخيية وعلمية(
 

 بوريس مولشانوفقدس األب 

 
املدين  نيوف هذه الدراسة عن تطوير التقوميكتب قدس األب بوريس مولشان

والكنسي والباسكاليون، ويف هنايتها هو يظهر لنا برباعة الرابط الذي ال ينفسخ بني التقومي 
اجلولياين والتقومي الكنسي  ويشري بكل وضوح ملاذا ال ميكن املساومة بني ِبسكاليون الكنيسة 

ملقدسة والتقومي الغريغوري الغري مدروس  لن يكون من املمكن إدراك مسألة التقومي دون ا
  اإلستنتاجات دراسة هذه املواد اخللفية إبمعان وتقييم

 
 مقدمة 

أن  ملرءا نظرًا لغياب املطبوعات الواسعة اإلنتشار املختصة ِبلتقومي الكنسي، على
م رضاهم جتاه ون عن عدَتاماً يف هذه املسألة يعرب   عادمي الكفاءةيسمع غالباً  كيف الناس ال

العملية  "عناد" رائستنا الكنسية اليت تلتزم ِبلتقومي اجلولياين واليت ال ترغب مبعرفة مجيع عقباته
تفال أبايمنا طلباهتم الطائشة لإلحي يدرس يف حميط غري أرثوذكسي  ِبألخص لشبابنا الذ –

  – جلناخعلى التقومي الغريغوري، حلزننا و  –لبدع املقدسة يف نفس الوقت مع أصحاب ا
لتخلي عنه  م الذين يرغبون يف اا الكنز القي  تشهد ببالغة على عدم فهمهم الكل ي ملاهية هذ

كنها مي هذه التقييمات الغري صحيحة لتقومينا اليت تتجذر مبهارة يف ضمائر أعضاء كنيستنا
  نسبة لنابسهولة أن تصبح إنشقاقات كبرية وكارثية ِبل
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تقومينا ل لذلك، يعترب املؤلف أنه من املالئم له أن يبذل حماولة تفسري شعبية متواضعة
الكنسي، اليت منها تنبع كل األمهية يف احلفا  عليها  كأساس هلذا العمل، استعمل املؤلف 
مقالة "اخلرونولوجيا الكنسية" للفلكي الالمع أ  بريدشينسكي الذي من مرصد بولكوفا 

  ةمن الطبعة األصلية لتلك املقال الفلكي     مجيع احلساِبت واإلقتباسات هي مأخوذة

 
 . التقوي القمري١

 
وقات لأل إن النجم احلزين املضيء ليالينا، الذي ُخلق  كما يقول صاحب املزامري

نتباه اإلنسان له منذ القدمي من خالل التغيريات يف اوالفصول، أي لقياس األوقات، جذب 
مظهره  ومنذ زمن سحيق، بدأ ُيستخدم لقياس فرتات الزمن اليت كانت تتجاوز يوماً كاماًل  

ستعمال القمر هلذه الغاية أكثر األمور طبيعية ومنطقية إىل أن أدرك اإلنسان القيام اوكان 
 لذي مير بني بدرين كاملني هي أكثر سهولةبدراسات فلكية معقدة  فتحديد مدة الزمن ا

بنسبة ال تقارن من حتديد عدد األايم اليت تستغرقها الشمس للعودة جمدداً إىل نقطة اإلعتدال 
 أو اإلنطالق ذاهتا  وهكذا، كان التقومي القمري قيد اإلستعمال العام يف مجيع البلدان الشرقية

  القدمية قبل والدة املسيح بزمن طويل

لدورة  (Meton) كتشاف الفلكي ميتونا القرن الرابع قبل امليالد، وبعد داية حنو ب
تغيريات  به دون أي سنة، كان التقومي القمري يف شكل كامل َتاماً لدرجة أنه احُتفظ ١٩ لا

ه حىت لتزموا ِبلسنة القمرية طيلة اترخيهم، واليهود يتقيدون باليومنا هذا  اليواننيون القدماء 
ا أُدخلت اخلرونولوجيا القمرية يف التقومي الكنسي املسيحي منذ البداية األوىل، اليوم  وهكذ

  يسوع وأتمل ألجلنا وقام من بني األموات مبثابة تقومي تورايت عاش فيه الرب

كل " إذاً، مت حتديد فرتة الشهر القمري بدقة عالية  يف تقومينا الكنسي نالحظ أن
 ١٢,٧يوم،  ٢٩ ونصف ساعة ومُخس الساعة"، أي يومًا ونصف يوم ٢٩فرتة قمرية هلا 
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اوي فرتة الشهر القمري املعرتف هبا ِبلدقة الفلكية تسيوماً  كاماًل  حالياً،  ٢٩,٥٢ساعة، أو 
مري، وذلك لنسبة للتقومي القيوماً  كاماًل  هذه الدقة الفلكية ليس هلا أمهية ِب ٢٩,٥٣۰٥٨٨

يف وضع جداول ليس فقط األايم بل أيضًا الساعات واألالف من كسورهم، سيكون  ألن
من الضروري عندها )ويف أي نوع من التقومي( أن يبدأ كل شهر جديد بساعات خمتلفة من 

  الكامل اليوم

يوماً  ومن  ٣٠إىل  ٢٩لقد كان من الطبيعي جداً البدأ باعمد الشهور ِبلتناوب من ”
تناوب يف الشهور القمرية هو أكثر منطقياً من أشهران الشمسية اليت ختضع الواضح أن هذا ال

 “اماً بعضها البعض بتتابع عشوائي َت يوماً، واليت تتبع ٢٨، ٢٩،  ٣٠، ٣١–لتناوِبً أكثر 

ع شهر م إن بداية السنة القمرية هي القمر اجلديد من أول شهر ربيعي )هذا يتوافق
 ١ن هذا القمر اجلديد ميكن أن يقع يف أي من األايم من أذار من السنة الشمسية  ومبا أ

أذار، يكون من النادر أن تتزامن بداية السنة القمرية مع بداية سنة أذار الشمسية   ٢٩إىل 
  اليهود عندي من السنة القمرية يدعى نيسان إن أول شهر ربيع

والزوجية العدد  ،يوماً  ٣٠تلك اليت عددها فردي هلا  –شهراً للسنة القمرية  ١٢هناك 
يوماً  لكوهنا أقل أبحد عشر يوماً من السنة الشمسية،  ٣٥٤و هي تساوي  -يوماً  ٢٩هلا 

ال ميكن للسنة القمرية أن تبدأ فوراً بعد هناية السنة السابقة  لذلك، حنو بداية السنة الشمسية، 
ري مكتمل  اثلث عشر غأذار، يبقى هناك دائماً ذياًل قصرياً من السنة القمرية مبثابة قمر  ١

  السنة القمرية املفرتضة هذا ال يدخل يف حساِبت

 
 . التقوي الشمسي  ٢

ن العلماء الفلكيون املصريو -هنةإباإلضافة إىل السنة القمرية، بدأ الك السنة السوثية:أ. 
ستعمال وسيلة أخرى حلساِبت الزمن  وكوهنم سبقوا وعاشوا يف العصور القدمية جداً، قاموا ِب
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 بتحديد فرتة الزمن ما بني طوافانني متتاليني لنهر النيل  وما بني ظهورين لإلعتدال الربيعي
يوماً وستة ساعات(  مل يسعى املصريون إلدخال  ٣٦٥)الذين حسبوه ليوازي أكثر بقليل من 

يوماً   ٣٦٥السنة الكبيسة لتصحيح احلساِبت، بل استمروا حبساِبت السنة الشمسية مبوازاة 
ف عتداهلم الربيعي يوماً واحداً  نتيجة هذا التخلا، كل أربع سنوات كان يتأخر وقوع وهكذا

الزائد للسنة املصرية السوثية، وقع أهمَّ يوم )الذي فيه ظهر جنم سرييوس للمرة األوىل يف 
ن أشهر خمتلفة  تواريخ خمتلفة مالسنة، والذي فيه كان يبدأ طوفان النيل بدقة حسابية(، يف 

سنة  ولكن  ١٤٦١سنوات، أي بعد -فرتة أربع ٣٦٥ اتريخ اإلنطالق فقط بعد عاد إىلو 
سنة مشسية أصيلة  فقام املصريون حبل  ١٤٦٠هذه الفرتة الزمنية كانت تتكون من فقط 
  اخلطأ إضافياً والبدء جمدداً، وهكذا مت تصحيح هذه املشكلة بتغاضيهم عن السنة احملسوبة

ملصرية اليت  فوا على اخلرونولوجيا اعندما سيطر الرومان على مصر، تعر   السنة اجلوليانية:ب. 
كانت جديدة ِبلنسبة هلم  واختذ جوليوس قيصر القرار إبدخاهلا بطريقة أكثر دقة يف روما  
ِبإلضافة إىل أمور أخرى،  كان من الضروري تنسيق السنة الشمسية مع موقع الشمس يف 

حة كانت السنة اليت تبناها جوليوس قيصر، بناء على نصيو ”مع الفصول األوروبية أوروِب و 
ساعات  من أجل احلفا  على الدقة  ٦يوماً و ٣٦٥الفلكي املصري سوسوجينيس، تساوي 

   ٣٦٥ بيف التعامل مع الساعات الستة اإلضافية، تدبَّر األمر أبن مت حساب ثالثة سنوات 
ألربعة ساعات ا-يتكون من أجزاء الستيوم، لكن يف السنة الرابعة، مت  إضافة يوم واحد 
التدبري يستمر ليومنا  يوماً  وهذا ٣٦٦ باليت تراكمت  فُحسبت هذه "السنة الكبيسة" 

  “احلايل

دأوا تقومياً ب وحد  أنه قُبلت اخلرونولوجيا اجلوليانية اجلديدة من قبل املصريني الذي
"عهد أكتيوم"، أي من فرتة معركة أكتيوم اليت فيها احتل الرومان مصر  حدثت  بجديدًا 

آب على التقومي اجلولياين  من هنا، بيدو أن هذا  ٢٩ –هذه املعركة يف آخر شهر آب 
الظرف ِبلذات، من بني ظروف أخرى، كان السبب وراء حساب تقومي كنيستنا وافقاً 
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ل  لذلك حيتوي تقومي كنيستنا يف صميمه بقااي من مجيع أيلو  ١لإلنديكتية الرومية، بدءاً من 
  بدءاً من فجر احلضارات ِبلذات التطورات يف اخلرونولوجيا

 
 . إنسجام التقوي القمري مع الشمسي٣

 السنة القمرية ابلنسبة للسنة السوثيةأ. 

نه من أ لقد كان من الضروري أن ميتلك املرء موهبة خاصة يف التمعن لكي يالحظ
قمراً، أي  ١٣وأقل من  ١٢د هناك أكثر من خر، من طوفان للنيل إىل آخر، ُوجربيع إىل آ

شهرًا قمرايً  ولكي تتساوى حساِبت السنوات القمرية )األقصر( مع حساِبت السنوات 
الشمسية )األطول(، قرر املصريون ِبلقيام بعدد السنني ِبلتواين: إثنان إبثين عشر شهراً، 

رتة شر شهراً، والسنتني التاليتني إبثين عشر شهرًا جمدداً، وهلم جرى  يف فالثالثة بثالثة ع
شهراً   ١٣ ب ١٩ ل، وا١٧ ل، وا١٤ ل، وا١١ ل، وا٨ لسنة قمرية، مت عدد ا-عشر-تسعة

سنة  ۱۹سنة قمرية، وجمموع األايم يف -عشر-فعندما نقوم جيمع األايم يف هكذا فرتة تسعة
من التقومي الشمسي املصري، يكون اجملموعان متساواين  هذه املساوات يف األايم جلبت 
بداية السنة القمرية وبداية السنة الشمسية إىل نظام اإلنطالق املشرتك، عندما بدأ أول شهر 
من السنة القمرية وأول شهر من السنة الشمسية يف فرتة اإلعتدال الربيعي  إن هذا النظام 

حلقبة الفلكي اليوانين ميتون قبل أربعة قرون من ا سنة القمرية قد قام بتكوينهما ١٩ لرة اودو 
  املسيحية

ثية، السو  ، عندما يتطابق أول شهر من السنة القمرية مع أول شهر من السنة"هكذا
قة ظاهرة عن د سوف تتكرر هذه الصدفة كل تسعة عشر سنة، وتكوت مبثابة عالمة

 "القمرية  احلساِبت ِبلسنوات
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 السنة القمرية ابلنسبة للسنة اجلوليانية ب.

هولة  ( بسرية)الشمسية املص نسجام السنة القمرية مع السنة السوثيةا بفضل ميتون، مت
  ٦٩٣٥ –األايم  سنة القمرية والشمسية تكو ن هناك عدد متساو من ١٩ لففي دوريت ا

 ١٩ لمسار ا أثبت أنه أكثر صعوبة  ففيأما تعديل التقومي القمري إىل اجلولياين فقد 
ساعة   ومعىن  ١٨يوماً كاماًل و ٦٩٣٩بل  ٦٩٣٥سنة للسنوات اجلوليانية مل يكن هناك 

هذا أنه، يف ما خيتص حبساِبت الزمن األصيلة، تقدمت السنة القمرية أبربعة أايم بينما 
نيسان  ١ا تزامن نه يف سنة مأتخرت السنة اجلوليانية خبمسة أايم تقريباً  وِبلتايل إذا حد  أ

أذار )الشهر األول من السنة اجلوليانية الشمسية(،  ١)اليوم األول من السنة القمرية( مع 
   أذار ١نيسان قبل ستة ساعات من بداية  ١سنة، سيقع  ١٩فهذا يعين أنه بعد 

حد  على  ومع ذلك، كان واضحًا بسهولة أن هذا اإلختالف مل يكن دائمًا بل
سنة قمرية( أحصي هناك  ٧٦سنة ) ١٩ة صغرية جداً  فعاًل، يف أربعة دورات مدى فرت 
يومًا أكثر )نتيجة زايدة يوم  ١٩ سنة جوليانية مشسية هناك ٧٦يوماً، لكن يف  ٢٧٧٤٠

سنة، تقدم احلساب  ٧٦يوماً  نتيجة ذلك، يف  ٢٧٧٥٩واحد لكل سنة كبيسة(، أي 
يوماً(، بينما التقومي اجلولياين،  ١٩ي وقع متأخرًا يومًا )أي أن اإلعتدال الربيع ١٩القمري 

  يوماً  ١٩اإلعتدال الربيعي  رجعسنة، أم  ٧٦يوماً يف  ١٩بزايدة 

لسنة ا سنة، تتزامن بداية السنة القمرية بكل دقة مع بداية ٧٦يف فرتة لذلك، 
لك تاجلوليانية؛ وابلتايل سوف تقع املراحل القمرية احملسوبة حسب الدورة يف ذات 

سنة مشسية، مير  ٧٦  يف سنة قبال   ٧٦ التواريخ اجلوليانية نفسها  كما كان األمر منذ
ستة وسبعون سنة من الوقت الذي تبدأ فيه سنة جوليانية   ٧٦سنة قمرية و ٧٦بكل دقة 

القمرية واجلوليانية الشمسية، تنتهيان سواي  وكما كدورة واحدة، كذلك  اتسواي  السنو 
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ليس فقط يف ذات اليوم الواحد ولكن يف ذات  ٧٧ لدأ السنة ااألخرى. وسوف تب
وتكون نتيجة حساِبت السنوات القمرية املشرتكة، مع اجلوليانية تؤدي  الساعة ابلضبط...

حتديداً إىل النتيجة ذاهتا وكأن أحدهم كان قد أضاف أربعة أايم، أو حىت أفضل من ذلك،  
سنة  لذلك، مبقارنة السنوات القمرية مع تلك  ٧٦كتمال ا يومًا بُعيد  ۱۹ كان قد أضاف

اجلوليانية الشمسية، جند أنه يف الدورة امليتونية ليس من الضروري أخذ السنوات الكبيسة 
  يوماً  ٣٦٥مبثابة بسيطة، أي  ١٩ لبعني اإلعتبار، بل مبجرد أن تُعد مجيع السنني ا

 

 . تقومينا الكنسي٤

مساً ر  ر صلب إبن هللا، ميكن للمرء أن يرىبعض األيقوانت القدمية اليت تصو  يف 
امهما الثابت نسجِب للشمس والقمر  هذا ينم على حقيقة أن كال التقوميني القمري والشمسي

ستنا الذي يتوافق يف تقومي كني  املشرتك جيب أن يشرتكا يف َتجيد كنيستنا ألحدا  خالصنا
دممنا املقدسة، كال احلساِبت القم اً  والبعض من  تشرتك معرية والشمسية ِبلكلية مع تقليد خا

د دمنا الكنسية حتتوي على خا ناون م إهلية تُتلى وفقًا للتقومي الشمسي )مثاًل، ميُكتب خا
تريوديون، تفل وفقاً للتقومي القمري )دم حتُ كتب أخرى، هناك خا   األشهر واألعياد(، بينما يف

 ( واألكطوئيخوس، البندكستاريون

يع األايم مج األهم، قيامة املسيح، وفقاً للتقومي القمري، كماحنن نقوم حبساب عيدان 
املقدسة املرتبطة به ِبملضمون وتعتمد عليه من الناحية اخلرونولوجيا )أي التوقيت(: الصوم 

مدته، بطرس )أي صيام الرسل( و  الكبري واألسابيع التحضريية، صعود الرب، بداية صيام
  واحلساب الكامل لعيد العنصرة

اجلوليانية  نيسان( اندرًا ما تتزامن مع بداية السنة ١ن بداية السنة القمرية )مبا أ
يسان أشهر أذار ون أذار(، يقع عيد الفصح املسيحي يف تواريخ خمتلفة من ١الشمسية )
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اجلوليانية  وأضحى حساب توقيت عيد الفصح وفقًا للخرونولوجيا الشمسية والقمرية عاْلماً 
ع نسجامًا قمراًي دقيقًا وسرمداًي مايون  يف هذا اجملال حيث هناك معقدًا يسم ى الباسكال

اخلرونولوجيا اجلوليانية، جند أعمااًل غري مسبوقة للفلكيني اإلسكندريني )هناية القرن الثالث( 
لكنسية يف شكل ب اخلادم ابكل حذر، وهي مطبوعة يف بعض ُكت واليت حتافظ عليها الكنيسة

  أو جداول الفصح تقومي

 
 رثوذكسيالباسكاليون املسيحي األ . الرابط اآلحادي للتقوي القمري مع اجلولياين يف٥

لعلماء ا يف دراسة تقومينا، خييم علينا شعور روع رائع ال يُقاومم عندما نعاين إجناز
لشمسي ااإلسكندريني البارع الذين حققوا يف الباسكاليون رابطاً راسخاً بني التقومي القمري و 

س  يو القرن الثالث اإلسكندريون عرفوا َتاماً أتخري التقومي اجلولياين عن الشم  فلكاجلولياين
نسجاماً اقيق استخدموا أخطاءه لتح لتقومي اجلولياين بل حبكمةِبلرغم من ذلك هم مل يرفضوا ا

اثبتًا مع السنة القمرية، األمر الذي يشكل أساس نظامنا الفصحي )الباسكاليون(  يبقى 
ولياين متخلفاً وراء التوقيت الشمسي األصلي كما ايضاً يتخل ف القمري سوايً مع التقومي اجل

تحيل جند أن السنة القمرية هي مرتبطة أزليًا ِبجلوليانية وِبلتايل من املس”التقومي اجلولياين  
أن يكون هناك أتخريًا دائمًا للسابقة من تلك األخرية  إن فارق الزمن يف السنة اجلوليانية 

 “جيتني اخلرونولو  وي ذلك الذي للسنة القمرية  فاإلعتدال يتخلف مبساواة يف كااليسا

لف أ إن الفارق بني القمري وتقومينا اجلولياين ال يتجاوز الساعة والنصف يف مرور
اليت يتم حساهبا  107سنة  وميكننا أن نرى ألنفسنا كيف مجيع األقمار الفصحية الكاملة

ريخ الفصحي )الباسكاليون( تقع ِبلضبط على كل توا نظامنا سابقًا ملدة آالف السنني يف
  لكنها ال تتزامن أبداً مع التقومي الغريغوري، التقومي اجلولياين احملددة

                                                 

  107  القمر الكامل = البدر – املعر ب
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لظاهرة الدورية هذه ا إن الرابط الدائم للتقومي القمري مع اجلولياين يظهر جلياً من خالل

سنة   ٢٨الدورة الشمسية تساوي  نة بينماس ١٩ الثابتة: حنن ندرك أن الدورة القمرية تساوي
 :األولوية لنقوم بتحليل هذه األرقام ِبملضاعفات

١٩=۱x١٩  

٤=  ٢٨x٧ 

 فماذا حيصل عندما نقوم ِبلضرب املتقاطع؟

٤=  ٧٦x١٩ 

السنة اجلوليانية  سنة اليت مبرورها تتزامن بداية السنة القمرية بدقة مع بداية ٧٦ لأي، تلك فرتة ا
  )طرحه يف الفصل الثالث)كما مت 

رر مبرورها يتك ، أي تلك الفرتة اليت٥٣٢نصل إىل  ٧ ب ٧٦أما اآلن، إذا قمنا بضرب 
وقوع عيد الفصح يف ذات األايم واألشهر اليت احُتفل فيه منذ البداية األوىل وخالل طيلة 

ة، ال ميكن أن يزمن اإلنديقيت  يف ضوء هذا الرابط الثابت بني السنة القمرية والسنة اجلوليان
نتهاك ااك نه غري ذلك سيكون هنيكون هناك حديثًا عن أي تغيري عن التقومي اجلولياين، أل

ال مهرب منه لسائر نظامنا الفصحي )الباسكاليون( املنسجم واحلسن الرتتيب، وإبدخال 
  احلساِبت الفصحية بلبلة كبرية يف

اليوم أن  وميكننا قد َتَّت يف روما التجربة الطائشة لتغيري التقومي اجلولياينولألسف، 
نرى نتائجها البائسة )فهي جعلت الطاعة للقوانني املقدسة، املعطاة للكنيسة من الروح 

باسكاليون على التخلي عن ال القدس، مستحيلة لروما اليت ُأجربت من خالل التقومي اجلديد
 ( القانوين
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 اإلنسجام الليتورجيعلى  . اإلصالح الالّتيّن للتقوي ونتائجه٦

الينداريس" ك  يف برج الرايح األربعة يف الفاتيكان، هناك غرفة ال تزال تسمى "صاله ديل
عَّن عشر يف هذه القاعة وَتم  ، جلس الباِب غريغوريوس الثالث١٥٨٢أي قاعة التقومي  عام  –

  اجلنوب اً من الشمال إىلُرسم عليها خط   بشعاع الشمس الذي مر  فوق أرضية القاعة اليت

 ،يف ذلك الوقت، كان العلماء اإليطاليون إغناطيوس دانته، ألوسيوس ليليوس
 خريستوفر كالفيوس، وبييرتو سيشيونه قد أقنعوا الباِب أن التقومي يتلكأ وراء الشمس وِبلتايل

ى أرضية قاعة ًا علهو حيتاج للتصحيح  فطلب الباِب منهم برهاانً  عندها رسم العلماء خط  
 أن يكون مقتنعاً إىل الغرفة  مث ُدعاي الباِب التقومي وثقبوا احلائط اجلنويب ليدخل شعاع الشمس

   فرتاضاهتمايف حاسة نظره أبصحية 

ايم كاملة  أ وأثبتوا أهنم على حق: فقد أُزيلت أايم إنقالب الشمس واإلعتدال بعشرة
، مت َترير ١٥٨٢عام  ع الباِب  ويفوالشمس بذاهتا أثبتت عن ختلُّف التقومي اجلولياين  فاقنت

  تشرين األول ١٥ تشرين األول أصبح فوراً  ٤إصالح التقومي  فاليوم الذي تال 

 صانعي اإليطاليون حىت قريبة من معرفة ١٦ لولكن لو كانت معرفة علماء القرن ا
 مالباسكاليون )أي علماء القرن الثالث اإلسكندريون(، لكانوا هم أنفسهم رفضوا مشروعه

درنيني إلسكنرة العلماء استناالألسف، كانوا بعيدين جدًا من اخلاص إبصالح التقومي  و 
طاليني فقط علماء اإليأتى على إدراكه ال الذين سبق هلم يف القرن الثالث أن عرفوا جيداً ما

  التخلف يف التقومي – ١٦ ليف القرن ا

ليكون  تشرين األول ٥بدأ اإلصالح بطريقة بدائية وخشنة  فبداًل من أن يطالب 
تشرين األول، كان من املمكن أن يبدأ اإلصالح تدرجييًا وبنظام على فرتة أربعني سنة  ١٥

مبجرد عدم عد أايم السنني الكبيسة بل إعتبار كل السنوات بسيطة لفرتة األربعني سنة هذه  
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نتهكيه ماإلصالح، أضحى أول  ِبحلقيقة، يبدو أنه بفضل هذه الطريقة البدائية يف
ية  ما واجهوا صعوِبت عمل اناإلصالحيون أنفسهم، أي الفلكيون اإليطاليون الذين سرع

فكيف كان إبمكاهنم أن يصونوا الدفرت اليومي ملالحظاهتم الفلكية الذي فيه عليهم أن يُدو انوا 
ليس فقط األايم بل الساعات والدقائق وهم قد خلقوا فراغًا مدته عشرة أايم؟ كيف كانوا 

قومي السابق؟ نتظام التاسيقومون حبساِبهتم بعد أن قطعوا نتيجة إصالحهم  كل الروابط مع 
رار التقومي اجلولياين واإلستم الطريقة الوحيدة للخروج من هذه املأزق كانت العودة إىل

ستعماله بكل احلساِبت مع تغيري بسيط جداً يف نتائج حساِبهتم املستخرجة على تواريخ ِب
ولياين من خالل شيفرات جديدة )أي، كان إبستطاعتهم احلصول على ذات الدقة التقومي اجل

  (الشمسية والقمرية مل تكن قد انسحقت يف اخلرونولوجيا، كما أن وحدة اخلرونولوجيا

 هل كان يستحق األمر القيام إبصالح التقومي بسبب التأخري يف اخلرونولوجيا
نية لإلصالح الالتيين كانت اخلرونولوجيا الالتي اجلوليانية؟ وحد  أن اخلصم األكثر حسماً 

اليت مل يكن عندها إمكانية أي وحدة مع التقومي اجلديد  هلذا السبب، ُأجرب اإلصالحيني 
ماء اإلسكندريني ف عمل العلمع الباسكاليون أبكمله  لقد ُشو ه وُحر  اإليطاليني على تغيريها 

هاً دقيق املبدع بنظام جديد ومنهك مل يكن موجاألكثر مجااًل  واستُبدل نظامهم البسيط وال
حنو وال حاصاًل على الغاية العليا للسابق  وانُتهك اإلنسجام بني السنة القمرية والسنة 

فتم تغيري نظام حساِبت الدورات القمرية وبدأ اإلصالحيون حبساب حتركات ”الشمسية  
سنوات  فكانت النتيجة أن  ۳۱۰القمر بطريقة إصطناعية إبدخاهلم تسريع ليوم واحد يف 

فصحهم يف بعض السنوات أخد يتزامن مع الفصح اليهودي )العبور(، األمر الذي هو مدان 
وحمرَّم ِبلتحديد من اجملمع املسكوين األول  فلو عمد ألوسيوس ليليوس وأصدقائه صانعو 

اليهودي  لدراسة التقومي التقومي اجلديد الواثقون من أنفسهم إبفراط على إزعاج أنفسهم
 “ املعاصر هلم، لمما كانوا قد أدخلوا التغيري القمري املؤسف

قطعة ب ستبدال التقومي اجلولياين ِبلغريغوري كان مبثابة إستبدال عمل فين ِبرعاإن 
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بتقوميهم اجلديد  اإليطاليون أقاموا ١٦ لخشب فظة مقطوعة بشكل سيء  وعلماء القرن ا
  عة من الثقة أبنفسهمنصب تذكاري جلهالتهم الشخصية الناب

 
 . هل ميكن املساومة؟٧

غيري ت كما رأينا، اإلصالحيون الالتني بتغيريهم التقومي الشمسي ُأجربوا على
  كملهأب اخلرونولوجيا القمرية أيضاً، وسوايً مع السنة القمرية، على تغيري الباسكاليون

نيسة املقدسة الك ستحالةإن العديد من املسيحيني األرثوذكسيني، ِبلرغم من فهمهم ال
ني حتفال الفصح، ال يدركون الرابط السرمدي بالشروط القانونية الرفض التقومي القمري و 

تكلمون أحياانً عن ني ياجلولياين  هؤالء الناس املضلَّلنظامنا الفصحي )الباسكاليون( والتقومي 
وسائر األعياد  الفصح قرتاح مساومة: أن نرتك الباسكاليون دون تغيري، أي أن حنتفل بعيدا

لتقومي الغريغوري دم اإلهلية وفقًا لواألايم املرتبطة به وفقًا للتقومي القمري لكن أن نقوم ِبخلا 
اجلديد  هذا اإلقرتاح يتعز ز أبفكار عن ضرورة تالمذتنا يف املدارس املرغمون على الدراسة يف 

قانونية للغري قدسة وفقاً للعطل المدارس مسيحية غري  أرثوذكسية أبن حيتفلوا بكل األايم امل
أرثوذكسيني، على التوقيت الغريغوري  هم ال يرغبون ِبإلزعاج الناجم عن اإلحتفال ِبألعياد 

ن لن اليت ال تستعلمها السلطات العلمانية هنا  حن ة وفقًا لتقومي الكنيسة املقدسةاملقدس
لى األعياد املدارس حبفاظهم عجنادل يف مسألة بعض الصعوِبت اليت يواجهها تالمذتنا يف 

املقدسة املسيحية األرثوذكسية وفقاً للتقومي الكنسي  هكذا صعوِبت ِبلتأكيد تُواجمه ولكن 
من الضروري عدم املبالغة هبا  فالتالمذة اليهود واحملم ديون جيدون أهنم إبمكاهنم التقيد 

عمق لديهم الشجاعة و  أبعيادهم دون أن يغريوا تقوميهم  )إذا كان حىت الغري مسيحيون
اإللتزام للمحافظة على أصوامهم حني يكون األخرين يعي ادون وللمحافظة أبمان على 
خرونولوجيا أايمهم املقدسة، فأي عذر ممكن أن يكون لنا لنفعل األقل؟( ملاذا هو األمر أنه 

 فقط فيما بيننا تظهر هكذا رغبات بتسليم تقومينا اجلولياين؟
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ستحيل   ي ناسق الرائع بني التقومي القمري واجلولياين، ميكن رؤية أنهإذا نظران على الت
لتقومي الشمسي، هذا ل كلياً تغيري األخرية دون تغيري األوىل  فاخلربة احلزينة لإلصالح الالتيين

مرية، جيب أن إصطناعية( السنة الق اإلصالح الذي مل يكن إبستطاعته حتاشي تغيري )بطريقة
  ايكون تذكري دائم لن

قبولة واليت م إن مبتدعو اإلقرتاحات املساوامة ال ميكنهم التغاضي عن الظروف الغري
  فمثال ستعمال الباسكاليون القانوين ِبلتزامن مع التقومي الغريغورياتنشأ تلقائياً من حماوالت 

نيسان  يوم الثالو   ٢٠  يف تلك السنة وقع الفصح يوم ١٩٥٩على هذا حد  عام 
حزيران )مجيع تواريخ السنة القمرية مدونة حسب تواريخ التقومي اجلولياين(   ٨ القدوس وقع يف

إىل يوم عيد هاميت  واستمر 108لقديس بطرسحزيران، بدأ صوم ا ١٦بعد مثانية أايم، يوم 
حزيران(  إذا اسُتعمل التقومي الغريغوري )اجلديد(، تكون بداية  ٢٩بولس )الرسل بطرس و 

حزيران، الذي هو ذات يوم عيد القديسني بطرس وبولس  ٢٩صوم بطرس قد وقعت يوم 
وِبلتايل صوم بطرس مل يُتقيد به على اإلطالق  وهذا األمر سيحصل يف مجيع احلاالت حني 

 حتت التقومي الغريغوريعندها خيتفي صوم بطرس  109 نيسان ٢٥-٢٠يقع الفصح بني 
 110 )اجلديد(

لى ذلك، ع عن األوامر الرسولية  بناءال ميكن للكنيسة املقدسة أن تتخلى أبي طريقة 
  مساومة ال ميكنها القبول ِبلتقومي الغريغوري )اجلديد( حىت حتت شروط

 
 
 

                                                 

  108  أي صوم الرسل - املعر ب

 شرقي-أي تقومي كنسي
 109  

  110  حد  هذا األمر أيضاً يف سنوات ١٩٧٥، ١٩٨٣، ١٩٨٦، ٢٠٠٢، و٢٠١٣ – املعر ب
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 ٢امللحق 
 ١٩٢٥قرب أثينا عام   ظهور عالمة صليب ربنا يسوع املسيح

 

 ( أيلول٢٧) ١٤يقام تذكاره يوم 

 
السلطة يف  ، ُوجدت يف مراكز١٩٢٠ لوِبألخص حقبة ا ١٩٠٠ ليف بداايت ا

ه القوات  للكنيسة  ومن أفعال هذ-اليوانن ويف البطريركية املسكونية قوات علمانية معادية
كان إدخال التقومي الغريغوري ِبلقوة  هذا التقومي الغريغوري هو صاحل لعمليات التجارة 

ائدة ف وأسواق البورصة والنشاطات الدنيوية والعلمانية األخرى  أما ليتورجيًا فهو عمليًا بال
وِبألحرى حىت مؤذي  ليس من املمكن أبي طريقة التوفيق بني التقومي الغريغوري ونظامنا 
الفصحي القانوين املسيحي األرثوذكسي  عالوة على ذلك، إدخال تغيري يف التقومي الكنسي 

 ا حبد ذاهتورجي مرفوض يف داخل الكنيسة قابل كنيسة حملية خلق شقاق ليت من

-قانونية واملعادية-بشر يف اليوانن رفضت قبول هذه التغيريات الغريأعداد هائلة من ال
للكنيسة واليت فُرضت عليهم بقوة شرطة الدولة  أولئك البشر عانوا وما زالوا يعانون اإلضطهاد 
والسجن واحلرمان على أيدي قوات الشرطة العلمانية  ولكن األعني الروحية للمسيحيني 

 وضوح، حىت لو يف ذلك الوقت مل يدركوا كليًا شر التقومياألرثوذكسيني األصيلني رأت ب
لك، العديد املسكونية  مع ذ –اجلديد  فقد كان سابقاً وعالمةً ألعظم هرطقة يف اتريخ العامل 

من الناس أخذهتم احلرية  البعض بدأ يتضعضع  فكما كان اآلريوسيون مسيطرون على 
فرض هرطقتهم على اإلمرباطورية، كذلك اآلن وِبلتايل استطاعوا  ٣٥١السلطة الدنيوية عام 

ن مضطرب يوانن  يف هكذا زمإصالحيو التقومي كانوا يسيطرون على السلطة الدنيوية يف ال
، أرسل هللا ظهوراً ٣٥١إلتفت هللا الرحوم حلاجات شعبه  وجمدداً، كما يف سنة ، وخطري

  ذبةالك ملعلمنيعجائبياً لعالمة الصليب الكلي الشرف خلتم احلقيقة وليخزي ا
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 :حصل ظهور عالمة الصليب هبذه الطريقة

لواقع اترخيه ا رتفاع صليب املخلص الكرمي احمليياحتديداً عشية عيد ، و ١٩٢٥ عام يف
أيلول شرقي حسب التقومي الكنسي األرثوذكسي، أُقيمت السهرانية يف كنيسة القديس  ١٤

من ألفي  التاسعة مساًء  كان قد جتم ع أكثريوحنا الالهويت يف ضواحي أثينا  وحبلول الساعة 
شخص من املؤمنني األرثوذكس األصيلني حول الكنيسة حلضور اخلدمة، وذلك ألن عدداً 

ون قصد اهبا مفتوحة عن دقلياًل جدًا من كنائس األرثوذكس األصيلني كانت قد بقيت أبو 
ذا مل يذهب رياً من الناس  كهالسلطات املدنية  ولكن ِبلرغم من ذلك، فإنم جتم عاً كب من قابل

من غري يقني السلطات له  فحوايل احلادية عشرة مساًء أرسلت السلطات كتيبة من الشرطة 
إىل الكنيسة "ملنع أي أعمال شغب اليت قد حتصل من جر اء جتمع كبري كهذا"  ولكن بسبب 

ي عمل فع ال م أباحلجم اهلائل هلذا التجمع مل يستطع أفراد الشرطة يف ذلك احلني من القيا
  عتقال الكاهن، وِبلتايل انضموا إىل حفل املؤمنني الذي اكتظ  يف ِبحة الكنيسةِب وال

صية بل الشخ بغض النظر عن نواايهم الفعلية لوجودهم هناك وضد إرادهتمعندها، و 
ؤمنني يف هذا احلفل من امل تفوق كل طاقة بشرية، أضحوا شركاءحسب اإلرادة )اإلهلية( اليت 

   ه الظاهرة العجائبيةهذ

جتاه الشرق ِببدأ يظهر يف السماء فوق الكنيسة يف َتام احلادية عشرة ونصف مساًء 
 فحسب، منني  هذا النور مل يضيء فقط الكنيسة واملؤ والمع صليب من النور مشع الشمايل

جنوم السماء الصافية وامتألت ِبحة الكنيسة من نور شبه حس ي   ولكن أبشعته أُظلمت
نذكر أن هيئة الصليب نفسها كانت من ضوء كثيف للغاية وميكن رؤيته بكل وضوح كصليب 

  يف أسفله بيزنطي مع عامود أفقي

بتدأ  امث استمر ت هذه اآلية السماوية ملدة نصف ساعة لغاية منتصف الليل، ومن
فال رفع الصليب احت كما هو حال الصليب يف يد الكاهن أثناء   ء عامودايً الصليب يرتفع ببط
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  يف الكنيسة  وبعد انتصابه كلياً إبتدأ الصليب يزول تدرجيياً 

جدوا س يعجز املنطق البشري أن يوحي ما حد  أثناء هذه احلادثة  فاحلشد أبمجعه
الذين  م واحد  ومنأخذوا يرتلون الصلوات مسبحني الرب بقلب وفعلى األرض يبكون و 

 إميان األطفال يف أعماق أنفسهم  وأضحى أفراد الشرطة الذين عاينوا فجأة اهنمرت دموعهم
وا ذخمن املؤمنني  مجيعهم حتمًا أُ  موح داً  حشد املؤمنني وكتيبة الشرطة معًا قطيعًا واحداً 

  إهلية بدهشة

عائداً إىل  السيل البشرياستمرت السهرانية لغاية الرابعة صباحاً، ومن مث اجنرف هذا 
  املدينة حاملني معهم خرب هذه اآلية اليت كانوا وما زالوا يرتعدون ويبكون من إثرها

إذ أدركوا ، (العديد من امللحدين والصوفيني واإلصالحيني )أي أتباع التقومي اجلديد
نكروا هذه يخطيئتهم وذنبهم ولكن ِبلرغم من ذلك أبوا أن يتوبوا، حاولوا شىت الطرق أن 

قة ن شكل الصليب الذي ظهر بكل داآلية أو يقدموا تفسرياً ما هلا  ولكن حقيقة ما جرى أ
ة قضبان مع ثالث“( الصليب الروسي”وضوح كشكل الصليب البيزنطي )أحيااًن يدعى و 

  كلياً أي نظرايت عن حادثة عوامل طبيعية  متقاطعة والسفلي منها منحدر، نفى

ىل )أي األو  لصليب هذا أنه حد  أثناء قمة اهلرطقة العظمىاملهم يف واقع ظهور ا
املسكونية(، وهذا من شأنه أن يولد يقيناً عند املستقيمي الرأي عن مدى أمهية مسألة التقومي 
وسائر األمور املتعلقة هبا  فليس هناك من أي شخص عقالين إبستطاعته مناقشة هذا 

 ظرايت دنيوية  فاإلصالحيون هنا، شأهنم شأناملوضوع سطحياً، إن كان مبنطق علماين أو ن
  دون أي عذر أو تربير ذات ، أصبحوا٣٥١اآلريوسيني عام 
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 تقارير شهود عيان عن ظهور الصليب فوق كنيسة القديس يوحنا الالهويت

 (Mt. Hymettus) يف جبل هيمتس ()شرقي١٩٢٥أيلول  ١٤

-١- 

مخسون  منذ حوايل حصول السهرانية تلك الليلةسلوا ملنع كنت أحد رجال الشرطة الذين أُر   "
عاماً يف كنيسة القديس يوحنا الالهويت القروية  كان ذوي التقومي القدمي يقيمون السهرانية هناك، ألهنا  

وايل األلفني ح –كانت عشية عيد رفع الصليب الكرمي املقدس  وألن العديد من الناس قد جتمع هناك 
  نتهواي ان، لكن جلسنا بصمت يف الباحة القريبة وانتظران أنالكاهن كما أُمر  حناول إعتقال مل –شخص

تجمعني  صراخات امل حوايل احلادية عشرة ونصف مساًء، مسعنا ضجيجاً غريباً ومدو ايً آٍت من
على الفور ركضنا لنرى ماذا حيصل ورأينا مجع املؤمنني أبكمله حبالة من الدهش  البعض كانوا يبكون 

ن و صارخني "اي رب ارحم" ساجدين على األرض وأعينهم إىل السماء، وآخرون أيضًا يسقطوآخرون 
 عظيم  مث حنن أيضًا نظران وعاين ا هذه العظمة:  صليٌب مشٌع ِبلغ غيبًا عن الوعي منهمكني بشعور
كنا يف لفور أدر لكن على او  ِبخلوف، ملنطقة أبسرها  يف البدء ُأخذاناحلجم عاليًا فوق الكنيسة ينري ا

  الصغار، انسني السبب الذي أتينا من أجله أنفسنا وسجدان على أركبتنا وبكينا مثل األطفال

ة لنهايتها السهراني  ِبلطبع، من الطبيعي أن أقول لك أننا مبلء األحاسيس حضران ما بقي من
عن هذه ع يليس كمضطهادين بل كمسيحيني مؤمنيني  صباحاً عندما رجعنا إىل املخفر، أخربان اجلم –

رف أننا نعاينها  بعدها كان هناك حتقيق ومجيعنا أقسم ميني الش نا مستحقني أناآلية العظيمة اليت ُحسب
 " الكرمي بوضوح عالياً يف السماء قد رأينا الصليب

 يوحنا د  غليمس

 سنة من العمر ٧٨شرطي متقاعد، 

 Aristotle شارع أريستوتل ٧٣ 

 أثينا(  )من ضواحي ،Peristeriبرييستريي 
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-٢- 

 
 أقود  وصلت إىل ، كنت أقوم ِبلرحلة األخرية للرتاموي الذي كنت١٩٢٥يف تلك الليلة عام "

 -أومونيا وبدأت ِبلدورة حول الساحة عندما رأيت اجلميع ينظرون حنو السماء ويبكون: أنظروا!
ن ِبب أطلعت رأسي مفلة  الصليب! فوراً استخدمت الفرامات وأوقفت القا -أنظروا!  -الصليب! 

عاً  -ليكن إمسه ممجداً  -عاينت أان أيضاً الغري املستحق صليب ربنا الكرميالرتام و   فوق جبل هيمتس  ُمشا
ت إن الصليب الكرمي الذي عاين -ال أذكر إىل مىت استمرت هذه الظاهرة  فقط أعرف شيئًا واحداً 

مينًا لكنيسة بنًا أاح اجلميع يف عائليت ك الوقت، أصبتلك الليلة قد جعل مين إنسااًن آخر  منذ ذل
  "األصيلني املسيحيني املستقيمي الرأي

 أثناسيوس برميالس

 سنة من العمر ٨٠سائق ترام متقاعد،

 Kavalis كافاليس  شارع  ١٧

 )من ضواحي أثينا(  ،Niceaنيقية 
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 ابللحن الثالث -الطروابرية 

 
ون املسكونية تثور غضباً بوجه كنيستك املقدسة، واملؤمنأيها املخلص، عندما بدأت عاصفة 

رامة أيها الرحوم، الك قذفتهم الرايح كالرسل على حبر اجلليل، منحتنا بعالمة صليبك الكلي
الدة اإلله، اي خملص بشفاعات و : ختم تقومي كنيستك  كرمز للسبيل القومي، لذلك هنتف بفرح

  خلصنا

 
 ابللحن الثامن -القنداق 

 
املخلص، إن أثينا هتللت مبعيانتها عظمة عطفك، ألنك أشرقت عالمة خالصنا لتعزية  أيها

ال  املؤمنني نعظم تنازلك الذي املؤمنني وللشهادة ِبحلق  من أجل ذلك أيها القدوس، حنن
  ينطق به
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