مشكلة أتباع التقومي اجلديد املتحفظني

1

حديث لألب ماكسيموس ماريتّا (حالياً أسقف معاون على بيالغونيا) يف مؤمتر بني-

األرثوذكسيني "األرثوذكسية واملسكونية املعاصرة" ،جامعة شيكاغو ١۸/٥ ،أذار٢۰۰٧ ،
صاحب النيافة ،األابء واإلخوة ،سيدايت ساديت،
أود أن أتكلم معكم اليوم عن مشكلة أتباع التقومي اجلديد املتحفظّني .عندما أقول أتباع
تبين التقومي الغريغوري والتورط يف احلركة
التقومي اجلديد املتحفظني ،أعين هبم أولئك الذين يعتربون ّ

املسكونية ابألمر املضلل أو املؤسف أو حىت إىل درجة معينة ابهلرطوقي ،ولكن ابلرغم من ذلك
هو يبقون يف كنائس تتبع التقومي اجلديد وتشجع املسكونية .يف ذات الوقت الذي يعترب فيه أتباع
التقومي اجلديد املتحفظني حبق أن األرثوذكسية هي كنيسة املسيح الواحدة والوحيدة ويتمسكون
ابلعقائد واملمارسات األرثوذكسية بغرية رائعة ،هو جيدون أنفسهم حتت أساقفة يرفضون هذه
العقائد ويتجنّبون التقوى التقليدية .وابلرغم من أن هذا الوضع هو ابلتأكيد غري مريح هلم ،هم

ملزمون بتربيره وهلذه الغاية هم يوظفون هذه احلجة:

تعسف وليس هرطقة؛ وحىت
"إن مشاركة أساقفتنا يف احلركة املسكونية هو خطأ ،ولكن هذا فقط ّ

تدّن إىل مستوى اهلرطقة ،فهذا حيصل فقط على مستوى شخصي وليس مستوى رمسي.
إذا ّ
وابلتايل إن الكنيسة أبكملها ليست متورطة ابهلرطقة ،وميكن للمرء بضمري صاحل أن يستمر يف
الشركة مع األساقفة املعنيون".
 1نُقل عن األنكليزية:
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هذا املنطق ابلذات يكمن عملياً وراء مجيع احملاوالت اجلادة لتربير البقاء يف كنيسة
مسكونية أو تتبع التقومي اجلديد ،وعدم العودة إىل كنيسة التقومي القدمي أو الكنيسة األرثوذكسية
التقليدية.
هذه احلجة حبد ذاهتا تطرح سؤال عن ما الذي يش ّكل فعل رمسي؛ ولكن يف احلقيقة ،إن
التفرقة بني هرطقة رمسية وهرطقة غري رمسية هو أمر مل يفعله األابء أبداً .فالتاريخ الكنسي يشهد

أنه حني ينطق األسقف هبرطقة أثناء وعظه يف الكنيسة ،كان سامعوه يقطعون الشركة معه فوراً،
بينما أساقفة الكنيسة األخرين كانوا يقطعون الشركة معه فور التأكد من إذا كان ابلفعل هو
يتمسك هبذه األراء وأعطوه فرصة ليرتاجع عنها .على سبيل املثال ،هكذا ابلضبط كانت احلالة
مع نسطوريوس .ابلرغم من ذلك ،سأتبىن هذا التحدي وأبرهن أن كنيسة التقومي اجلديد هي من
دون شك اعتنقت تعاليم هرطوقية بواسطة أكرب صالحية رمسية ممكنة :أي تلك املتمثلة إبعالن
رمسي للبطريرك ،ومبوافقة جممع الكنيسة على هذا اإلعالن.
يف عام  ١٩٤٨متّ إنشاء جملس الكنائس العاملي ،وهو منظمة عاملية هدفها الوحيد للوجود

عرب) اليت
هو الرتويج للمسكونية ولألسس اإلكليزيولوجية (أي املختصة بعقيدة الكنيسة – امل ّ

ترتكز عليها املسكونية .كانت بطريركية القسطنطينية وعدد من الكنائس األرثوذكسية األخرى
ِّ
املؤسسة ،وابلتايل هم أظهروا أهنم يعتنقون بشكل كامل أهداف اجمللس ومعتقداته:
من األعضاء ّ
يف احلقيقة ،هم شاركوا يف صياغة هذا األهداف واملعتقدات .ين ميثا اجمللس على ما يلي:
للمودة بني الكنائس يف جملس الكنائس العاملي هي دعوة اآلخر إىل وحدة
"إن اهلدف الرئيسي ّ
منظورة يف اإلميان الواحد وإىل شراكة إفخارستية واحدة .يف السعي إىل شركة يف اإلميان واحلياة ،يف
الشهادة واخلدمة ،ستعمل الكنائس من خالل اجمللس ما يلي:

• الرتويج لبحث على الغفران واملصاحلة من خالل الصالة وبروح املسؤولية املتبادلة ،تنمية
العالقات املتينة من خالل احلوار الالهويت ،ومشاركة املوارد البشرية والروحية واملادية مع بعضهم
البعض.
• تسهيل الشهادة املشرتكة يف كل مكان ويف مجيع األماكن ،ودعم بعضهم البعض يف عملهم
اإلرسايل والبشاري.
• تغذية منو ضمري مسكوين من خالل أنظمة ثقافية ورؤية حلياة مجاعية متجذرة يف حالة ثقافية
معينّة.
• مساعدة اآلخر يف عالقاته مع أانس من مجاعات دينية أخرى
• تشجيع التجدد والنمو يف الوحدة والعبادة واخلدمة ويف مفهوم اإلرسالية.
تبين احلركة املسكونية الواحدة ،سوف يقوم اجمللس مبا يلي:
ولكي يتم ّ
• تنمية العالقات مع وبني الكنائس ،وابألخ

ضمن عضوية اجمللس بل وأيضاً خارجها.

• أتسيس واحلفاظ على عالقات مع اجملالس الوطنية ،واملؤمترات اإلقليمية بني الكنائس،
ومنظّمات شركوايت العامل املسيحي ،وفئات مسكونية أخرى.
• دعم املبادرات املسكونية على املستوايت اإلقليمية والوطنية واحمللية.
• تسهيل خلق شبكات بني املنظمات املسكونية
• العمل على احملافظة على متاسك احلركة املسكونية الواحدة يف خمتلف مظاهرها.

صاحب مفهوم أرثوذكسي للكنيسة.

هذه األسس هي غري مقبولة كلياً ألي شخ
فهي تُظهر أن البدعة اليت يواجهها األرثوكسيون هي ليست جمرد وحدة مع هذه أو تلك الكنيسة
املهرطقة (األمر الذي مل حيصل بعد إبستثناء موضوع املونوفيزيتيني) .ابألحرى ،البدعة هنا هي

أن الفئات اهلرطوقية خارج الكنيسة هي فعلياً ويف طريقة ما جزء من الكنيسة ،وأن الكنيسة
األرثوذكسية هي جزء من جمموع أكرب يضم كِّال األرثوذكس وأصحاب البدع .فمن هنا ،أي
بيان يعطي أي طابع كنسي لفئة خارج الكنيسة يكون بيان هرطوقي ،ألن الكنيسة األرثوذكسية
تشكل الكنيسة أبكملها .أما ما يسمى ابلكنائس األخرى فهي ليست كنائس على اإلطال ،
دجالة .إن ميثا
جتمعات مزيفة أُنشئت لتعارض الكنيسة الواحدة األصيلة .هي كنائس ّ
ولكن ّ

ومهمة وحىت إسم "جملس الكنائس العاملي" ينقض على جوهر العقيدة األرثوذكسية بوضعه مجيع

"الكنائس" على ذات املستوى الوجودي .عالوة على ذلك ،إن جملس الكنائس العاملي يعرتف
ختصها .وابلتايل هو ال يرتك أي جمال ألي
بكل صراحة حبركة مسكونية واحدة؛ أي تلك اليت ّ

"مسكونية أرثوذكسية" شرعية اليت قد تسعى إلهتداء اهلراطقة إىل األرثوذكسية .ال أحد ميكنه
القول أن هدف مشاركة األرثوذكس يف النشاط املسكوين هو للشهادة على األرثوذكسية ،ألن
الوجه الوحيد "لألرثوذكسية" الذي يتم عرضه هو ابلضبط كل ما ميكن جعله يتماشى مع
األسس احملددة يف ميثا جملس الكنائس العاملي ،وهي ،كما رأينا ،وثيقة ترفض التعليم
األرثوذكسي املخت

مبفهوم الكنيسة .إن املسكونية هي عكس مفهوم البشارة متاماً.

أي كنيسة تنضم إىل جملس الكنائس العاملي ابلتايل هي تعتنق املفاهيم اإلكليزيولوجية اليت
ُسس عليها اجمللس .وهذه املفاهيم تصبح جزء من معتقدات تلك الكنيسة ابلذات .إن بطريركية
أّ
القسطنطينية وسائر كنائس التقومي اجلديد هم ليسوا فقط قبلوا هبذه املفاهيم وشاركوا يف صياغتها،

بل أيضاً برهنوا على تقيّدهم الدائم هبا مبختلف الوسائل على مدى ستّون سنة (من اتريخ هذا

عرب) .وابلتايل ال ميكن أن يكون هناك أي شك أن العقيدة الرمسية لكنائس
احلديث – امل ّ
التقومي اجلديد هي واحدة مع املسكونية اهلرطوقية ،بغض النظر عن احلقيقة أن العديد من مؤمين
التقومي اجلديد هم شخصياً ال يوافقون على موقف كنائسهم.

التصرف
مبجرد أن اعتنقت كنائس التقومي اجلديد أسس املسكونية ،مل تكن بطيئة يف ّ
عليها بواسطة طر ملموسة .فإحدى اخلطوات األوىل والكبرية اليت وضعت التعليم اإلكليزيولوجي
للمسكونية قيد التطبيق كان رفع حرومات عام  ۱۰٥٤ضد الكنيسة الكاثوليكية .اختذ البطريرك
أثيناغوراس وجممع بطريركية القسطنطينية هذه اخلطوة يف كانون األول  .۱٩٦٥يف بيان مشرتك
مع البااب بولس السادس هم أعلنوا:
• أهنم يندمون على الكلمات املؤذية واإلهتامات اليت دون أساس واإلمياءات الشائنة اليت صدرت
عن طريف النزاع أثناء احلوادث احملزنة لتلك احلقبة.
• هم بشكل مماثل يندمون على ويزيلون من الذاكرة ومن وسط الكنيسة أحكام احلُرم الكنسي

اليت تبعت هذه احلوادث ،واليت قد أثّرت ذكراها على أفعال يف يومنا هذا وأعاقت عالقات خريية

أكثر تقارابً ،وهم يضعون هذه احلرومات يف مغب النسيان.
• من خالل عمل الروح القدس سيتم جتاوز هذه الفروقات ابلندم على األغالط التارخيية ومن
فعال للوصول إىل مفهوم وتعبري مشرتك إلميان الرسل ومطالبه.
خالل تصميم ّ

إن معىن هذه الوثيقة الرمسية هو واضح :إن اإلدانة األرثوذكسية هلرطقات الالّتني هي "ال

أساس هلا" وجيب أن ُمتحى من الذاكرة؛ وحنن ال نفهم بعد إميان الرسل.

يف أيلول  ،۱٩٩۰اجتمع مبعوثون رمسيون من مجيع كنائس التقومي اجلديد يف شامبيزي،
سويسرا مع ممثلني رمسيني من كنائس املونوفيزيتيني (أتباع بدعة الطبيعة الواحدة) .هم أعلنوا جمدداً
عرب) اليت دائماً
عن تلك النقاط اخلريستولوجية (أي املختصة بعقيدة شخ يسوع املسيح – امل ّ
اتفق عليها األرثوذكسيون واملونوفيزتيني ،وجتاهلوا ونبذوا تلك النقاط اليت اختلفوا عليها مبثابة

سوء تفامهات لغوية ،ومن مثّ أعلنوا ما يلي:
"يف ضوء بياننا املتفق عليه املخت ابخلريستولوجية ابإلضافة إىل التأكيدات املشرتكة املذكورة
أعاله ،حنن اآلن قد فهمنا بوضوح أن كِّال العائلتني مها دائماً حافظتا إبخالص على ذات اإلميان

األرثوذكسي اخلريستولوجي األصيل وعلى إستمرارية متواصلة للتقليد الرسويل ،ابلرغم من أهنم

استعملوا مصطلحات خريستولوجية بطر خمتلفة .إنه هذا اإلميان املشرتك وهذا اإلخالص املتواصل
للتقليد الرسويل الذي جيب أن يكون اساس وحدتنا وشركتنا".
تفرقنا اآلن جيب أن ترفعها الكنائس
"تتفق العائلتان معاً أن مجيع أانثيمات وإداانت املاضي اليت ّ
لكي تتم إزالة آخر عائق للوحدة والشركة الكاملة لعائلتينا ،بنعمة وقوة هللا .تتفق العائلتان أن رفع

احلُروم (األانثيمات) واإلداانت سيتم على أساس أن األابء واجملالس الذين وضعوا سابقاً حتت
األانثيما وأدينوا هم ليسوا هراطقة".

إن إتفا شامبيزي هو إعتنا مفتوح لبدعة الطبيعة الواحدة العريقة .وقبوهلا من قِّبل
األرثوذكسيني ابت ممكناً نتيجة بدعة املسكونية املعاصرة ،اليت تسمح ملعتقدين ال يعتمدا على

بعضهما البعض ابلوجود معاً ،بينما تزعم أن احلقيقة هي ّإما مع ّدل بني اإلثنني ،أو أقل قاسم

مشرتك بينهما ،أو أمر يتم اكتشافه يف املستقبل ،أو بكل بساطة ال عالقة له ابملوضوع إذا مجيعنا
جاهران مبحبتنا لبعضنا البعض.

إن بعض ذوي التقومي اجلديد املتحفظني يزعمون أن اتفا شامبيزي هو ليس إعالن
رمسي عن اإلميان ولكن سلسلة من توصيات لالهوتيني مستقلني ،والكنائس هي حرة أبن تقبلها
أو ترفضها .ولكن سطحية هذه النظرية يناقضها ما يسمى ب "اإلتفا الرعائي بني بطريركييت
األقباط األرثوذكس واليوانن األرثوذكس يف اإلسكندرية "،والذي مت توقيعه عام  .٢۰۰۱هذه
الوثيقة تعلن:
"إن اجملمعني املقدسني لكل من كنيسة األقباط األرثوذكس وبطريركية اليوانن األرثوذكس يف
اإلسكندرية وسائر أفريقيا مها قد سبقا وقَبِّال بنتيجة احلوار الرمسي املخت ابخلريستولوجية بني

الكنيسة األرثوذكسية والكنائس الشرقية األرثوذكسية (أي الكنائس اليت رفضت قرارات اجملمع

عرب) ،مبا فيه
املسكوين الرابع وهي كنائس األقباط واألرمن واألثيوبيني والسراين اليعاقبة – امل ّ
اإلتفاقني الرمسيني اإلثنني :األول املخت ابخلريستولوجية الذي متّ توقيعه يف حزيران عام ۱٩۸٩

يف مصر والثاين ايضاً املخت

ابخلريستولوجية وبرفع األانثيمات وإعادة الشركة الكاملة املوقّع يف
فيه أنه "بضوء بياننا املتفق عليه املخت

جنيف عام [۱٩٩۰أي يف شامبيزي] والذي ين
ابخلريستولوجية ،حنن اآلن قد فهمنا بوضوح أن كِّال العائلتني مها دائماً حافظتا إبخالص على ذات
اإلميان األرثوذكسي اخلريستولوجي األصيل ،وعلى اإلستمرارية املتواصلة للتقليد الرسويل ".إتفقنا
أن يكون هناك إعرتاف متبادل بسر املعمودية حسب ما يقوله القديس بولس "رب واحد ،إميان
واحد ،ومعمودية واحدة (أفسس ".)٤:٥

وتن

هذه الوثيقة أيضاً:
"إن اجملمعني املقدسني لكِّال البطريركيتني قد اتفقا على قبول سر الزواج حني يقام لشريكني ال
ينتميا إىل البطريركية ذاهتا .كل من البطريركيتني سوف تقبل أيضاً إبقامة كل األسرار األخرى لتلك

العائلة اجلديدة الناجتة عن زواج مسيحي خمتلط".

إن هذا اإلعالن يُظهر بوضوح أن بطريركية اإلسكندرية تعترب اتفا شامبيزي مبثابة بيان

جمرد حكم خاص ألشخاص .عالوة على ذلك ،هذه البطريركية قد اعرتفت
عقيدة رمسي وليس ّ

رمسياً أن املونوفيزيتيني يش ّكلون كنيسة شرعيتها وقانونيتها تساوي الكنيسة األرثوذكسية؛ فعالً،
هي تعلن أن األرثوذكس عندهم "إميان واحد" مع املونوفيزيتيني.
ولكن األمر األكثر إاثرة للقلق هو قرار جممع أنطاكيا املقدس حتت البطريرك إغناطيوس
الرابع ،والذي خِّ
اختذ يف حزيران  .۱٩٩۱فبالنسبة لعالقاهتا مع املونوفيزيتيني السراين ،أعلنت
الكنيسة األنطاكية أن اإلجراءات التالية سوف تُتّخذ:
• اإلحرتام املتبادل والكامل بني الكنيسيتني لطقوسهما وروحانياهتما وإرثهما وآابئهم القديسني.
• دمج آابء كِّال الكنيستني وإرثهما عامةً يف املنهج الدراسي للثقافة املسيحية والتعليم الالهويت.
• اإلمتناع عن قبول أعضاء من إحدى الكنيستني يف عضوية األخرى مهما كانت األسباب.
• تنظيم إجتماعات بني اجملمعني حني تقتضي احلاجة والضرورة لذلك.
• إذا التقى أسقفان من الكنيستني املختلفتني إلقامة خدمة روحية ،يرتأس اخلدمة األسقف الذي
له األغلبية من املؤمنني.
• إذا ُوجد كاهن من إحدى الكنيستني يف منطقة معينة ،هو سيحتفل خبدمة األسرار اإلهلية
ألعضاء كِّال الكنيستني ،مبا فيها القداس اإلهلي وسر الزواج املقدس.
•إذا ُوجد كاهنني من كِّال الكنيستني بني مجاعة معينة ،فعندها يتداورون ابخلدمة ،ويف حال أقاموا
إحتفال مشرتك ابخلدمة ،يرتأس اخلدمة ذاك صاحب األغلبية من الناس.

• إذا أسقف من إحدى الكنائس وكاهن من الكنيسة الشقيقة إشرتكا ابحتفال اخلدمة ،فمن
الطبيعي أن يكون ترأخس اخلدمة لصاحل األسقف.

مبعىن آخر ،إن بطريركية أنطاكيا قد نبذت الكنيسة األرثوذكسية ابلكامل وهي اآلن يف
جتسد تعابري
شركة كاملة مع املونوفيزيتيني .لقد ّقررت البطريركية أن اجملامع املسكونية ،اليت ّ
الكنيسة احمل ّددة للمعتقد ،هي إختيارية وإنه ليس من الضروري اإللتزام هبا لتصبح جزءاً يف
الكنيسة األرثوذكسية.
من هنا نرى أن بدعة املسكونية تعمل على مستويني .من انحية ،كنائس التقومي اجلديد
تقبل ابلفكرة األساسية أن الفئات املسيحية هي جزء من الكنيسة وأن الكنيسة هي ليست
حصرايً مرادفة مع األرثوذكسية .هذه هي املسكونية من حيث النظرية .من الناحية األخرى ،هم
يعرتفون أن فئات هرطوقية معينة مثل الكنيسة الكاثوليكية وكنائس املونوفيزيت هم يف احلقيقة

مستقيمي الرأي (أرثوذكسيني) يف العقيدة؛ وهم دخلوا يف شركة مع املونوفيزيتيني .هذه هي
املسكونية من حيث التطبيق.
هذان النوعان من املسكونية كِّالمها يعمالن يف كنائس التقومي اجلديد على أعلى مستوى
صّرح هبما علناً من قِّبل البطريرك وص ّد عليهما اجملمع املقدس .لذلك ال
رمسي ممكن .فقد ُ
ميكن هلما أن يكونوا أكثر رمسية عن ما مها عليه اآلن .إضافة إىل ذلك ،هذه األعمال الرمسية
ال جيوز أن تُعترب منعزلة ،بل هي حتصل يف نطا أتثري املسكونية الكلّي على الكنيسة .فعدد ال

تفوهوا بعبارات جتديفية ترفض مبدئياً كل عقيدة يف األرثوذكسية،
حيصى من األساقفة قد ّ
والصلوات املشرتكة تقام مع اهلراطقة بشكل دائم ،واملناولة اإلهلية تُعطى حبرية للكاثوليك وللزاندقة

اآلخرين ،ومعاهدات مثل تلك املسماة إبحتاد البلمند والبيان األخري املريع الصادر عن اجلمعية

التاسعة جمللس الكنائس العاملي هم ُخيتموا من قِّبل مبعوثني رمسيني من كنائس التقومي اجلديد.

وهذه البياانت تؤكد نظرية األغصان وجمموعة من األخطاء األخرى.

لقد أصابت هرطقة املسكونية ليس واحدة من الكنائس األرثوذكسية احمللية بل مجيعها.
فكل من البطريركيات قد سامهت على طريقتها اخلاصة ابإلحنراف عن اإلميان األرثوذكسي:
القسطنطينية برفع األانثيما اليت وضعها األابء القديسون على الكنيسة الكاثوليكية ،اإلسكندرية
بقبوهلا املونوفيزيتيني مبثابة أرثوذكسيني ،أنطاكيا مبناولتها األسرار من ذات الكأس مع
املونوفيزيتينت ،ومجيع الكنائس املسكونية مبشاركتهم اجلماعية يف جملس الكنائس العاملي وإبلغائهم
للمفهوم األابئي للكنيسة .مجيع الكنائس املسكونية هي بشركة مع بعضها البعض وتتشارك
املعتقد املسكوين ذاته :معتقدات الواحدة هي معتقدات الكل ،وكل من البطريركيات تدعم
وتشجع اإلشارات املسكونية اليت لآلخرين.
سؤالنا األهم يف هذه املرحلة جيب أن يكون :ماذا جيب على املؤمنني أن يفعلوا حني
تكون أساقفتهم يف حالة هرطقة؟ اجلواب األابئي واضح :أوقف الشركة فوراً ،ألن هؤالء األساقفة

ال ميثلون الكنيسة بعد األن ،بل جسم غريب .من املستحيل على املسيحيني األرثوذكسيني أبن

يكونوا يف شركة مع أساقفة هراطقة وذلك ألن كأس إفخارستية مشرتكة تعين إميان مشرتك .يقول
القديس كريللّس اإلسكندري "جسد املسيح يربطنا يف وحدة" و"ليس هناك إختالف يف املعتقد
بني املؤمنني" .ويسأل الرسول بولس" :أي شركة للنور مع الظلمة؟ وأي وائم بني املسيح
وبليعال؟"
عرب) القديس
عندما سأل أسقف املونوثيليت (أي أتباع بدعة املشيئة الواحدة – امل ّ
مكسيموس املعرتف ملاذا قطع نفسه من الشركة مع كرسي القسطنطينية ،أجابه القديس:

"يف الفرتة السادسة من الدورة األخرية ،نشر كريس بطريرك اإلسكندرية الفصول التسعة [وهي تقول
أن املسيح كان له قوة واحدة فقط] اليت وافق عليها كرسي القسطنطينية .وبعد ذلك بقليل ،البِّدع
اليت اقرتحتها تلك الوثيقة حلقتها بِّدع أخرى ،األمر الذي قلب تعريفات اجملامع املقدسة .هذه
اإلبتكارات جاء هبا رؤساء كنيسة القسطنطينية :سرجيوس ،بريهوس وبولس ،كما تعلم جيداً مجيع

الكنائس األخرى .هذا هو السبب الذي أان ،خادمك ،لست يف شركة مع عرش القسطنطينية.
ِّ
احملرضني ؛ عندها سيكون طريق اخلالص
ل ُرتفض هذه التع ّدايت اليت تق ّدم هبا هؤالء الرجال وليُخلع ّ
آمناً وسوف متشي طريق اإلجنيل السلس غري معاقة من اهلرطقة .حني أرى كنيسة القسطنطينية
متشي كما كانت عليه سابقاً ،سوف أدخل يف شركة معها دون أن جيربين أحد ،ولكن طاملا أن
فضيحة اهلرطقة مستمرة فيها وأساقفتها هم عدميي اإلميان ،ليس هناك من نقاش أو إضطهاد

سيفوز يب إىل جانبكم".

يف مناسبة أخرى سأل أسقف القسطنطينية القديس مكسيموس" :هل ستدخل يف شركة مع
كنيستنا أم ال؟"
"لن أدخل" ،أجاب القديس.
"ملاذا؟" سأل األسقف.
"ألهنا رفضت قرارات اجملامع األرثوذكسية؟" أجاب مكسيموس.
فتابع األسقف" :إذا هذه هي احلالة ،فلماذا أابء تلك اجملامع ما زالوا يف ديبتيخا 2كنيستنا؟

 2نشري هنا أن الديبتيخا هي الئحة أمساء األساقفة أو البطاركة الذين هم بشركة إفخارستية وكنسية مع األسقف احمللي وهذا دليل أهنم
املعرب
يشاركونه املعتقد ذاته ّ -

رد عليه القديس.
"وماذا تنتفع من ذكر أمسائهم يف الليتورجيا إذا أنت ترفض عقائدهم؟ّ "،
ميكننا ضرب أمثلة كهذه إىل أجل غري مسمى تقريباً .يكفي القول أن املعيار األساسي
لإلكليزيولوجية األرثوذكسية هو اإلمتناع عن الشركة مع أساقفة هراطقة .وهذا األمر ينطبق حىت
قبل أن يُدان أولئك األساقفة من قِّبل جممع مسكوين ،كما نرى يف قضية القديس مكسيموس
الذي أوقف الشركة بعقود قبل إدانة اجملمع املسكوين السادس لبِّدع القوة الواحدة (املونوإنريجيزم)
واملشيئة الواحدة (مونوثيليتيزم).
إن التطبيق السليم هلذه األسس على الوضع يف يومنا احلايل جيب أن يكون واضحاً .كل
يبشر ويشارك أو يدعم
من يعترب نفسه مسيحي أرثوذكسي عليه قطع الشركة مع أي أسقف ّ
املسكونية بشكل مباشر أو غري مباشر؛ وجيب عليه أن ينضم إىل أولئك املسيحيني األرثوذكسيني
الذين أوقفوا كل التواصل الكنسي مع هكذا أساقفة .هؤالء املسيحيون هم حتديداً ذوي التقومي
القدمي ،أو املسيحيني األرثوذكسيني األصيلني ،الذين رفضوا بدعة املسكونية يف اللحظة اليت
ظهرت فيها ،وهم ال أبي شكل من األشكال مسحوا ألنفسهم ابلتدنس من خالل شركة مع
يغريون إميان الرسل .عندما أيخذ ذوي التقومي اجلديد هذه اخلطوة ،عندها سوف يكونوا
أساقفة ّ
انضموا إىل حمفل
ماشني يف خطى األابء القدسني؛ سيكونوا قد فصلوا أنفسهم عن اهلراطقة و ّ
املستقيمي الرأي.



