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 !عزيزي األب نيقودميوس، ابرك

أننا خارج  أثناء زايرتك لقاليتنا منذ بضعة أايم، ُقمَت بتكرار تصرحياتك الغري أرثوذكسية القائلة
ا أن نكتب ما صرَّحت أيضاً أبمور أخرى توجبنالكنيسة ألننا ال نذكر البطريرك دمييرتيوس ليتورجياً. و 

هدوءك  قدَّمناها أثناء حديثنا أفقدتك التفنيد الذيالرباهني و  ذلك ألنيلي إلرشادك بشكل أكمل، و 
 .جعلتك غضوابً و 

زانياً، أو  وب أغاثون إذا كان هو متكرباً، أمكتوٌب يف أقوال آابء الصحراء أنه عندما ُسِئل األ
اإلهتام أنه  ضولكنه رف ،ألنه كان انفعًا لنفسه القيام بذلك ، أجاب مؤكداً اإلهتامني األولنيهرطوقياً 

 .هرطوقياً ألن هذا يعين اإلنفصال عن هللا

وإسقيط   حسب رأي مجيع أديرة اجلبل املقدس أيضاً، إبستثناء دير إسفيغمينوحسب رأيك )و 
ن شقاقيون. صعٌب عليك أن تعرتف أبالعديد من اآلابء الغيورين(، حنن خمدوعون و النيب الياس و 

ستية مع طقة، ألن هذا يعين أنه عليك أن تعرتف أن شركتك اإلفخار بطريركية القسطنطينية تبشر ابهلر 
-ال الرعاة تستحق اإلدانة، أو أنه عليك أن تتوقف عن السري وراءهم )أي كنسياً هؤالء الذائب و 

 .اجملامعو  نو املرتجم(، حسب ما أمر به مجيع اآلابء القديس



 

أقواهلم  لكناملرتجم(، و  -سطنطينية أنت حتاول تربير مجاعة الفنار )أي جممع بطريركية الق
ن، الذين يتساحمون آخريأفعاهلم تدل على أنك على خطأ. أنت عبثاً تستعني برأي األب ابييسيوس و و 

 مون التنازالت، أي مبعىن آخر، يتعاملون معها مبثابة "إيكونومية" )أي تساهليقد  مع الظروف احلالية و 
ااب ت )فرضيًا عندما يدخل دمييرتيوس يف شركة إفخارستية مع البلكن عندما حيني الوقاملرتجم( و  -

جملامع. اأنفسكم عن كل ما يناقض تعاليم اآلابء القديسني و  حسب قولك( عندها سوف تفصلون
 .أنتم ختدعون أنفسكم كثرياً 

إسحق،   إن كانت للشيخ ابييسيوس أو جلارك األب – لنسبة للتحذيرات اليت تشري إليهاأما اب
نا أن مل إبستقامة كلمة احلق،  كيف تتوقع واليت تؤكد أن دمييرتيوس يفص   – أو ألي شخص آخر

 تنقد ُخو   قيقةلية؟ مبا أن احل عندما هي تناقض التعليم األرثوذكسي ابلكنقبل هبا وكأهنا ُمسر ة لل  
تلتزم  تسامح؟ أنت أليس من اجلدير هبا أن تدعى إمث بدل من إيكونومية أو تنازل أو إستيعاب أو

مبوقفك ألن الشيخ ابييسيوس قال: "إن دمييرتيوس هو ُمضلَّل من ِقبل األساقفة احمليطني به لكي يفعل 
مور أخرى ميكننا أ"إذا امتنعنا عن ذكر البطريرك ليتورجياً سوف نصبح خارج الكنيسة" و ما ال يريده،" و

ى." إن يع أقواهلم هي محاقة، وأساطري أوالد محقتطبيق كلمات القديس يوحنا الذهيب الفم عليها، "مج
بسمعته السيئة حني يدعو  شهريال ۱۹۲۰جديد إستعمله الفنار مبنشور  أقواهلم هذه هي مثر الهوت

 ."اهلراطقة "شركاء يف مرياث نعمة هللا

اإلنشقاق"   أنت تستعني أبقوال القديس يوحنا الذهيب الفم، "و ال حىت دم اإلستشهاد ميحي 
أنه حني  من مث تستنتجالقديس إغناطيوس املتوشح ابهلل، "ال جيوز سن أي شيء دون األسقف". و و 

 .نفصل أنفسنا عن أسقفنا، نصبح خارج الكنيسة

ما . أالكنيسة يف السالمالقديسني تفوهوا هبذه التصرحيات يف زمن من إستقامة الرأي و  لكنو 
ات القديسني ذ كونية الشاملة يسحق حىت املختارين، تصبح أقوالاليوم، حني إعصار اهلرطقة املس



القديس ) ثعبان"أنفسهم مصدر قوة: "إذا كان أسقفك هرطوقياً، أُهرب، أُهرب، أُهرب كما من حريٍق و 
رة م أبمور خارج النظام املعني، حىت ولو كان يعيش يف طهاذهيب الفم(. "إذا كان أسقفك يعل  يوحنا ال

أو يصنع العجائب أو يتنبأ فليكن لك مبثابة ذئب يف لباس محالن ألنه يعمل هلالك النفوس" )القديس 
إقتباساتك ألقوال  ربَّر يفلكنت تُ ل إبستقامة كلمة احلق، (. لو فعاًل  كان دمييرتيوس يفص  إغناطيوس

يَسني، لكنك اآلن أنت تقوم بتحرير كتاابت األابء لتناسب ذوقك، لكي تربر ذنبك كونك زميل القد  
األوسرتايل. هل  ستيليانوس هاركياانكيس يعقوب األمريكي ابرثينيوس اإلسكندري و سفر لدمييرتيوس و 

طرد دسة والقديسني غري كافية لك؟ أو أنك رمبا ختشى أن تُ مجيع  اإلقتباسات العديدة من اجملامع املق
من ُكنيس اهلراطقة؟ ليس من املهم حقيقة أن البطريركيات األخرى هي يف شركة مع الفنار. ما هو مهم 

يقف مع احلق. ابرثينيوس بطريرك اإلسكندرية قال أنه يعرتف هو من ميشي يف خطى القديسني و 
ن الضروري تفو ه بتجاديف أخرى أنت تعرفها. ليس مبيل ملكوت هللا، و مبحمد مبثابة رسول عمل يف س

الية هو كان رئيس أساقفة أمريكا الشملنا أن نكتب جمدداً عن هرطقات يعقوب كوكوزيس األمريكي )و 
و كان رئيس هستيليانوس هاركياانكيس األوسرتايل )و املرتجم( و  –حتت سلطة البطريركية  املسكونية 

إفخارستية مع  املرتجم(.  أنت يف شركة –أيضاً حتت سلطة البطريركية  املسكونية سرتاليا و أساقفة  أو 
؟ ابرثينيوس؟ ين يعقوب كوكوزيسستقامة كلمة احلق! من َسَيديفص لون ابكأهنم فرضيًا هؤالء الرجال و 

اانكيس هرطوقياً؟ هاركيملدة سنتني اآلن هي "حتقق" إن كان أو جلنة الفناريني حتت ابرثوملاوس اليت و 
 ه؟هنم ال يريدون إصدار أي حكم حبق  أال تدرك أ

رتاجعوا عن ي لقد وعد الفنار البعثة املؤلفة من ثالثة رؤساء أديرة من جبل آثوس أهنم سوف
حوا تصريح البطريرك دمييرتيوس للصحافة املتحدة )يوانيتد برس( عن أخذ املناولة من الالتني، ويصح  

سيستبدلوا ستيليانوس هاركياانكيس كرئيس هيئة احلوار الالهويت، أخل )نذكر هنا أن هذه اهليئة  أهنمو 
 –اليت ترأسها ستيليانوس األوسرتايل هي اليت توصلت إىل إتفاق البلمند اهلرطوقي مع روما اهلرطوقية 

ميكننا أو ذنب و  ليةاملرتجم(. هلذا اليوم، هل مت تصحيح أي شيء؟ أم أنك تعتقد أنه ليس علينا مسؤو 
رتيوس هي ال أفعال دميياإلستمرار ابلشركة معهم ألن الشيخ ابييسيوس قال بكل عار أن تصرحيات و 



 ال ختالف احلقيقة؟تناقض عقائدان و 

العديد من و  التاريخ يعيد نفسه. فالقديس ثيودوروس الستوديطي والقديس مكسيموس املعرتف
لشقاقيني عوا الرائسات اليت يف وقت ما بشرت ابهلرطقة، مجيعهم دعيوا اباملسيحيني اآلخرين الذين مل يتب

 كان صانعاً من ِقبل تلك الرائسات. وابلرغم من أن القديس جرياسيموس األردين خدمه أسد و 
للعجائب، إال  أنه كان على خطأ ألنه رفض قبول اجملمع  املسكوين الرابع، ساحبًا وراءه اآلالف من 

 .اتبإفثيميوس الكبري و  طني، إىل حني صحَّحه القديسالرهبان يف فلس

لرمسية أن ا سبعون أسقفًا من كنيسة اليواننميكنك أن تسأل: "هل ميكن للشيخ ابييسيوس و 
 "يكونوا على خطأ؟

أثناء عهد   ٧٥٤هل تريد هللا أن جيربهم على اإلعرتاف به؟ يف جممع حماريب األيقوانت عام 
احلاضرين يف اجملمع:   ٣٣٨ لاع ذلك اهلتاف املخيف لألساقفة ااصيل اإلجتمكوبرونيموس، نقرأ يف تف

جيب إما أن ُتدمَّر أو تعلق عالياً لكي ال يتم إكرامها." "ليطول عمر امللك! إن األيقوانت هي أواثن و 
ت،  أن يكونوا خمدوعني اليوم، حني، كما رأي هل من الصعب عليك القبول أنه ميكن لسبعون أسقفاً 

 من العديد منهم ُخدعوا يف ذلك الوقت؟كم 

األديرة بينما  بُعصي رؤساءيف أايمنا هذه، الرهبان يرغبون ابلقلنسوات )أي قبع ات الرائسة( و  
يتورجي لكن ال يتوقفون عن الذكر اللأي يعرتضون حلد ما، و  –هم ميارسون إعرتافًا شكليًا ابإلميان 

ابرثينيوس عقوب و يرات يف اإلجنيل اليت أدخلها دمييرتيوس و هم يتساحمون مع كل اإلبتكاللبطريرك، و 
هؤالء املشاهبني هلم. ولكن القديس ثيودوروس الستوديطي يكتب أن عمل الراهب هو أال  يتسامح و 

 .املسيح مع حىت أبسط إبتكار يف إجنيل

 يتحاشى اجلسد من البااب لكييف القداس املشرتك الذي حصل يف روما، مل يستلم دميرتيوس 
لالتني عندهم أسرار التزم ابلعقيدة القائلة أن املتحفظني". لكنه، هناك يف روما، ردات فعل عنيفة من "ا



رت فيه ُبش   مسيحيو أي قرنهو ما ال يزال يعرتف بذلك. هل هذا ليس كافياً؟ مىت قد يسو و الكنيسة و 
ورجياً؟ أي سابقة يوس ليتلك، أنت اليت تستمر يف ذكر دميرت هرطقة على نطاق واسع أبدوا ردة فعل مث

دين قل  و كنتم أبناء القديسني، )أي مأنت يف اتريخ الكنيسة لتقول أنك متشي يف خطاها؟ ل تجدو 
متنع آابء ا، إلجنيل. يف زمن البطريرك بيكوساتبعني للقديسني(، "لقمتم أبعمال إبراهيم" كما يقول او 

اء يذكره ليتورجياً، ابلرغم من أنه مل يكن قد أدين من قِبل جممع؛  وألهنم استمروا أوف اجلبل املقدس عن
 متنعوا عن الشركة مع الذين ارتدوا عن اإلميان األرثوذكسي(، منحهم املسيحاني بتعاليم اآلابء )أي ملتزم

-الالتيين ريركإكليل اإلستشهاد. أما الذين اشرتكوا ابإلحتفال مع من كانوا يذكرون بيكوس، البط
غري منحلة و  نة،معروٌف، منتفخة، معف  و جثثهم موجودة هلذا اليوم، كما ه الفكر "الرمسي"، فما زالت

 .لتكون مثااًل للجميع

كم عليه حيُ  أنت قلت لنا أنه إذا دمييرتيوس مل يتلقى سر اإلعرتاف عن األمور اليت فعلها، سوف
كي يكون هو يلعن لرجاًل يلعن نفسه ابألمور اليت يقوم هبا. و ابللعنة. فأنت اآلن تعرتف أنك تتبع 

وم ليس ألمور شخصية أو خطااي خاصة[، فهذا يعين أنه يقنفسه ]وابلتأكيد ألمور خمتصة ابإلميان و 
بعمل الشيطان. وابلتايل أنت بنفسك تعرتف أن لك  الشيطان كزميل سفر لك. هل أنت جاد اي 

 زح؟ لو "اتب" أثيناغوراس واعرتف خبطيئته قبل مماته بقليل، هل كانأبوان نيقودميوس، أم أنت مت
"قائد  ل ر البقاء يف كنيسة تبشر ابهلرطقة، كما تلك اليترين ولو شهادة آابئية واحدة ترب  سيخلص؟ أ

قة الصامت" دميرتيوس. ]يف الواقع، مجيع الكنائس احمللية اليوم تبشر ابهلرطاألرثوذكسية املتواضع و 
اعة كهذه طاملرتجم[. هل  –نية أو هي بشركة مع من يفعل ذلك، مبا فيها بطريركية أنطاكيا املسكو 

دير إسفغمينو  ال ترغب ابإلعرتاف أن نتة احلق إبستقامة ستقد سنا؟ إذا كلرائسة كنسية ال تُفص ل كلم
الثاين -لمع األو حسب القانون اخلامس عشر من اجمل –العديد من األابء الغيورين يستحقون اإلكرام و 

ادة خارج الكنيسة. أنت تتجاهل شهف بقولك أهنم شقاقيون و ال جتد  على األقل إبقى صامتًا و  –
 .ىل جنازتهمن أصحاب الفكر الالتيين حىت ابجمليء إ دإفغينيكوس األفسسي، الذي مل يُر  القديس مرقص



 

األفسسي  قديس مرقصمن مث قم ابلتصرحيات. فحسب تفكريك، الأواًل مارس الدراسة و 
ة هم خارج إفخارستياً مع اهلراطق طغمات من اآلخرين الذين مل يشرتكواوالقديس مكسيموس املعرتف و 

 !الكنيسة

من اجلبل   ي "الهوتك اجلديد"؟ من كان يظن من أي وقت مضى أن آابءأترى إىل أين يؤد   
؟ أنت تقرتح القيام فانيوس ثيودوروبولوساملقدس سيقتنون مبثابة إجنيلهم كتاب "النقيَضني" لألب إبي

من ذلك الكتاب، إعرتاضات، حسب  ۲۲و ١٩إبعرتاضات مثل تلك الذي ينصح هبا على صفحيت 
املسكونيني، على "قوانني مقدسة ال ُتطبَّق يف أايمنا هذه ألهنا تفتقر إىل احملبة". هو أيضًا يصف 

استمر ابلشركة مع  هؤالء أصحاب "احلب  مع ذلك، هوأثيناغوراس أبنه "عنده حب شيطاين". و 
 !رائع الشيطاين". اي له من تضارب

 –ثوس آ رأينا إعرتاضات شبيهة يف تلك املناسبة اليت طلب فيها ممثل دير غريغوريو )يف جبل
املرتجم( أن ُتسجَّل يف قرارات اجلمعية املقدسة أنه إذا أُرسل أمني السر الرئيسي إىل أوسرتاليا، هو لن 

افرونيكيتا، لكن األب ابسيل، رئيس دير ستابلنهاية مل يذهب أمني السر؛ و رتك أبي إحتفال هناك. و يش
متجاهاًل قرار مجيع األديرة األخرى، أرسل األب تيخون لكي "يساعد" رئيس األساقفة ستيليانوس 

رتك ممثل دير شهاركياانكيس. بُعيد رجوع األب تيخون، أُرسل إىل إحتفال قالية البورازيري. هناك ا
 .ابإلحتفال مع األب تيخون والبقية. فال داعي إىل تعليق غريغوريو األب أثناسيوس

قريباً. ت لقد مت إسكات األب إبيفانيوس ثيودوروبولوس عندما أفندوا أخطاءه منذ عشرين عاماً 
طقة وهم "عراة ر ر شركتك مع بطاركة يبشرون ابهلالهوتية، تريد أن ترب  -جج الغريولكن أنت، بذات احل

هم الشيطاين للهراطقة بينما يف نفس الوقت يضطهدون األرثوذكسيني األصيلني، الرأس"، مع حب  
ندما ترتل هلم "إىل مجيع أمثاهلم. عوابلتايل هم يتشبهون ابلبطريرك بيكوس، اإلمرباطور كوبرونيموس، و 

لتايل ابهلم: "أنتم أصحاء يف اإلميان و  كأنك قلتتذكرهم ليتورجياً، يكون األمر ذاته و أعوام عديدة" و 



الذكر الليتورجي." أنت ال تساعدهم أن يدركوا أهنم ميشون يف طريق واجب لكم الطاعة واإلكرام و 
شرير؛ بينما إذا أوقفت الشركة معهم، فرمبا تولد عندهم خزا ت الضمري وابلتايل يفتشون على احلقيقة. 

 وم، والذي يسميه القديس غريغوريوس ابالماس بنوع اثلثإن ذنبك النابع من صمتك املستحق الل
 . من اإلحلاد، ينمو يوماً بعد يوم، ابلرغم من مجيع ما تسميها إبعرتاضاتك

إلحتاد مع ا عندما كان أصحاب الفكر الالتيين قادمون إىل هنا أثناء بطريركية بيكوس ليفرضوا
ين وأعدائي قائلًة: "أعداء إب آثوس املقدس بشخصهاالالتني،ـ تكلمت سيدتنا األم العذراء حارسة جبل 

 !"قادمون

وجد اجلبل  ،"(دمييرتيوس )"قائد األرثوذكسية –يف العام املاضي، عندما وصل َخَلْف بيكوس 
سمع صوت للسمع، لي من له أذانناملقدس ملطخًا ابلسواد نتيجة أسبوعني من احلرائق املتواصلة. و 

 .القداسةوالدة اإلله الفائقة 

فسريه لرسائل ت م القديس نيقودميوس اآلثوسي يفد مسار اخلالف الصا،ح، كما يعل  نتمىن أن جت 
القديس بولس األربعة عشر قائاًل: "إذا كان ]رئيس الدير أو األسقف[ شريراً من انحية اإلميان، أي 

 ."الكاً من السمواتكان م  لوجتديفية، أُهرب منه، حىت و هو يؤمن مبعتقدات هرطوقية و 

 

 الشيخ سااب

 مستقيم الرأي راهب ال ينتمي إىل دير، لكن

____________ 

 كانون  ١٣أعلنت البطريركية املسكونية يف القسطنطينية قداسة الشيخ ابييسيوس اآلثوسي يف  *
 .٢٠١٥الثاين 


