حدود الكنيسة
نقاش خمتصر حول هرطقات
إكليزيولوجية معاصرة
نيقوالوس مانيس
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"إن كنيسة املسيح هي جمموعة من أانس اعتمدوا إبسم اآلب
واإلبن والروح القدس ،وهم متحدين مع بعضهم البعض
ابإلعرتاف إبميان واحد ومن خالل الشركة واملشاركة يف األسرار،
حتت محاية أساقفة قانونيني وأصيلني الذين يعرتفون برئيسهم
الوحيد واألوحد ربنا يسوع املسيح"
مالتيوس (مرتوس) ،مرتوبوليت أثينا ()١٧١٤+

تشوه حقيقة األرثوذكسية إىل فئتني ،كل منها حسب
تنقسم اهلرطقات اليت هي تعاليم ّ
مصدرها .فيمكنها أن تنشأ وتُ َّروج ّإما من قِبل أانس ينتمون إىل جمموعات قد سبق وفُصلت
عن الكنيسة (مثالً أولئك الذين يعتنقون بدع الغنوسطيني واخليلياستيني إخل) ،أو من قِبل أانس
2
يسوقون هلذه اهلرطقات وكأهنا
و
،
يوجدون ضمن حضن الكنيسة وهم كهنة ابلدرجة األوىل
ّ

 1يتميز السيد مانيس ،و هو أستاذ و و كاتب ديين ابرع من اليوانن ،مبوهبته و عمق معرفته يف تعاليم الكنيسة الالهوتية و اإلكليزيولوجية .هو ميارس التعليم يف أثينا حيث يقطن مع
زوجته وأوالده ،ومجيعهم نشطة يف حياة الكنيسة األرثوذكسية األصيلة (ذات التقومي القدمي) يف اليوانن.
 2يشري القديس مالتيوس املعرتف الذي من جبل غاليسيون [ ]١٢٨٦–١٢۰٩أن الرعاة [أي األساقفة] هم مسؤولون عن اهلرطقات و كل أنواع الشرور[ .هذه اإلشارة هي ليست أبي
شكل من األشكال إعتداء على مفهوم الرقابة الكاريزمية لألساقفة على الكنيسة ،بل تعاجل سوء إستعماهلا – املرتجم األول].

مواقف أرثوذكسية (على سبيل املثال ،هبذه الطريقة مت يف البداية إنطالق هرطقات األريوسية
والنسطورية واملونوفيزيتية).
لقد قمت يف هذا املقال بتحديد خمتصر هلرطقات إكليزيولوجية معاصرة تنتمي إىل الفئة
يتفهم ،األكثر خطورة ،وذلك ألنه بصرف النظر عن
الثانية اليت هي ،كما ميكن للمرء أن ّ
التشويش على املعتقد األرثوذكسي اليت يتسبب به الرتويج هلذه اهلرطقات ،هناك أيضاً خطر

إرتداد جزء من خراف الكنيسة والتسبب إبنشقاقات جديدة .على سبيل املثال ،علينا فقط أن
نتذكر اخلسائر اليت أحلقتها املونوفيزيتية على الكنيسة األرثوذكسية نتيجة الفئات اهلرطوقية
والشقاقية – ما يسمى ابلكنائس املا-قبل-خلقيدونية – اليت ولّدهتا :تلك اليت لألقبا
واألثيوبيني واألرمن واهلنود وغريهم من إخوتنا األرثوذكسيني سابقاً اليت سلبتهم من خالل
معتقداهتا اخلاطئة.
وبينما يف املاضي كانت هذه اهلرطقات اثلوثية أو خريستولوجية (أي ،كانت ختتص
بعقيدة الثالوث القدوس وبشخص ربنا يسوع املسيح) ،هي اليوم إكليزيولوجية ،أي ختتص

بكنيسة املسيح وحدودها .من بني تلك اهلرطقات الرئيسية لدينا املسكونية ،كما تلك اهلرطقات
اليت ُولدت نتيجتها أو تشكلت جنباً إىل جنب معها :3املاثيوية ،الرتكيز على األسقفية،
والسرجيانية .سوف أتكلم عن كل هذه تواً.

 3جتدر اإلشارة هنا أن املسكونية تذكران ابآلريوسية ،و ذلك من حيث اإلضطراب اليت أاثرته يف الكنيسة .فاالريوسية استمرت لعدة سنوات و تسببت هبرطقات أخرى ،حىت بتلك املعادية
هلا ظاهرايً [األبولينارية ،اللوسيفريية ،البنيفماتوماخي (معاداة الروح القدس) ،و غريها] .و كان اإلضطراب اليت سببته األريوسية أحياانً حريف متاماً ،يغذيه اإلنفعال املتطرف والنداء للمشاعر
الشعبية ،كما هي احلال يف املسكونية اليوم اليت تتميز بعرض للحماس الديين نراه أحياانً من خالل املهرجاانت املوسيقية والرقص الليتورجي واإلحتفال بطقوس وثنية ،إخل – املرتجم األول.

املسكونية :توسيع نطاق احلدود
لقد ُكتب عدد كبري من املقاالت املث ِّقفة عن املسكونية ،وأدينت تعاليمها كهرطوقية من

قِبل أابء وأساتذة معاصرين وجمامع (مثالً جممع الكنيسة األرثوذكسية الروسية يف املهجر عام
[ ١٩٨٣و جممع الكنيسة األرثوذكسية األصيلة يف اليوانن عام  -١٩٩٨املرتجم ]).

تتميز املسكونية أبهنا تنتمي ِ
لكال الفئتني املذكورتني .مبعىن آخر ،هي هرطقة سبق هلا وما
زالت تُ ّروج سوايً من أانس ينتمون جلماعات هي خارج الكنيسة األرثوذكسية (مسكونية
الربوتيستانت والكثلكة الرومية) وأانس يوجدون بشكل رمسي ضمن الكنيسة (أرثوذوكسيون
مسكونيون).
توسع نطاق حدود الكنيسة اليت بشكل تقديري تتكون من الكنيسة الغربية
هذه اهلرطقة ّ

والشرقية (األصيلة اترخيياً) (نظرية الرئتني) ،ومث "مجيع الكنائس" مبثابة أغصان هلا (نظرية
األغصان) ،إذا مل نتكلم عن جمموع كل من "املعمدين" واملرشوشني (الهوت املعمودية) ،بينما
يضمون حىت أولئك الذين من الدايانت األخرى وليس ابلضرورة عبدة
األكثر تطرفاً من هواهتا ّ

اإلله الواحد.

لقد ُدعيت املسكونية ابهلرطقة الشاملة حتديداً نتيجة توسيع حدود الكنيسة هذا [الذي

يصرف النظر عن اإلميان والعقيدة مبثابة أمور اثنوية تعيق الوحدة!] ،وذلك ألهنا متنح الشرعية
فالنصريين األرثوذكسيرني
احلرة هو أمر واضح:
ر
جلميع اهلرطقات .تقارهبا اإليديولوجي مع املاسونية ّ
األعظمني هلذه اهلرطقة (البطريركني مالتيوس ميتاكساكيس وأثيناغوراس سبريو) كاان ماسونيني
ر

من أعلى درجة.

املتهور هذا إىل فلك الكنيسة أولئك الذين إبرادهتم فصلوا أنفسهم عنها أو الذين
ّ
بضمهم ّ

يرفضون اإلخنرا إليها ،يق ّدم املسكونيون صورة عن إله غري عادل ال حيرتم إستقاللية خملوقاته
وحيرم اإلنسان من اهلبة الرئيسية الذي منحه إايها ،وهي اإلرادة احلرة ،وهم جي ّدفون حني يعتربون

أنفسهم وكأهنم أكثر إحساانً من هللا.
املاثيوية :تقليص نطاق احلدود

يف القطب املعاكس للهرطقة املسكونية لدينا هرطقة إكليزيولوجية تقوم على تضييق نطاق
نشخص هذه اهلرطقة ابملاثيوية ،4وذلك ألن ماثيو (كاراباثكيس) أسقف
حدود الكنيسةّ .
فريسثينا كان أول نصرييها ورائدها .ولكن نصرييها ليسوا فقط (أو ابلضرورة) ماثيويني (وابلطبيعي
حنن لسنا نتكلم عن املؤمنني البسطاء الذين يتبعون قادهتم نتيجة غرية بريئة) بل أيضاً غري-

ماثيويني (على سبيل املثال ،يف املاضي ،األم جمدلينا الراهبة.)5

إن الصفة الرئيسية هلذه اهلرطقة اليت نشأت ضمن صفوف ذوي التقومي القدمي هي النظرية
املختصة ابلفصل التلقائي من الكنيسة جلميع اخلطأة (إن كانو جمرد مؤمن بسيط أو جممع كنيسة
حملية أبكمله) وعدم-ضرورة حكم جممعي خيتص ابخلطأ .فهكذا ،حسب ماثيو وبفضل ابتكار
التقومي عام  ،١٩٢٤أصبحت كل من "الكنائس اليت قبلت هبذا اإلبتكار يف حالة إنشقاق"

 4ميكن هلذه اهلرطقة أن توصف أيضاً ب "الغرية املتطرفة" .واألب الراحل سريافيم روز الذي من دير بالتينا يدعوها ب "الصحة املفرطة"[ ،وهي عبارة اخذها من املرتوبوليت الراحل

كرباينوس أوروبوس و فيلي-املرتجم األول].
 5رئيسة دير الصعود يف كوزاين اليوانن ( .)٢۰۰٦+و هي مجرة رهبانية يواننية من القرن العشرين كتبت عدة مقاالت قدح وذم شهرية ،ومنها إدانة حتقر ابلقديس نكتاريوس إجينا.
 6رسالة ماثيو فريسثينا ( ٢١أيلول: )١٩٤٤ ،كلمة "إنشقاق" هنا تُفهم وأهنا تعين "إنشقاق فعلي" ،أي سبق وفُصل عن كنيسة املسيح ،وليس "إنشقاق فرضي" كما رأى القديس
خريسوستوموس اجلديد ،أي يستوجب حماكمة من قبل جممع كنسي كبري و مؤهل لتسبيبه ابإلنشقاق.

6

كما "تلك الكنائس احمللية اليت حتتفل وتصلّي عموماً مع الكنائس املبتكرة 7".ابلفعل ،اعتُربت
هذه النظرية املختصة ابلفصل األوتوماتيكي من الكنيسة مبثابة شرط ال غىن عنه وله قوة عقيدة
(وهم أعطوه إسم "اإلعرتاف األرثوذكسي") ،ونتيجة ذلك اعتُرب كل أولئك الذين مل يقبلوا هبا

غري-أرثوذكسيني ،واعترب املتمسكني هبا أن إخوهتم من ذوي التقومي القدمي الذين رفضوها هم

"خارج الكنيسة" ،منددين هبم رمسياً عام  ،١٩٣٧مسببني بذلك ابنشقاق املاثيويني الشهري! إن
اإلميان هبذه النظرية اهلرطوقية املختصة ابلفصل التلقائي من الكنيسة يؤدي إىل تقليص ال سابق

له حلدودها ،كما أشري إىل ذلك يف مقالة وثيقة الصلة هبذا املوضوع.

8

بفصلهم العشوائي هذا من فلك الكنيسة اخلالصي مجيع أولئك الذين حسب رأيهم قد
سقطوا يف هرطقة معينة ،صحيحة كانت أو ومهية ،9يقدم املاثيويون صورة عن إله غري عادل
فشل فعلياً يف عمله اخلالصي (وكالّ هلذا التجديف!) ،وذلك ألن املاثيوية ،نتيجة فصوالهتا
التلقائية الغري مربرة ،تعترب مبثابة منبوذين من الكنيسة عدد كبري من املؤمنني هم ليسوا على يقني
ابإلحنرافات اإلكليزيولوجية املتعددة ،إما ألهنم اتبوا يف الساعة التاسعة أو احلادية عشرة ،أو
األمية أو افتقارهم للقدرة التفكريية ،أو أخرياً نتيجة ظروف السن (مثالً ،دون سن الثامنة
بسبب ّ
عشر [سن املوافقة املستقلة] ،وابلتايل هم عملياً غري قادرون على فهم ما جيري يف الكنيسة لكي

تقع عليهم طائلة املسؤولية .هلذا السبب يصبح التشخيص واحلكم اجملمعي أمراً إلزامياً ،لكي
10
يستطيع اجلميع أن يعرفوا من هم اهلراطقة ومن هم الذين يسببون ابإلنشقاقات.
 7املرجع السابق
 8رفض القرار اجملمعي هو خطأ يؤدي إىل مأزقhttp://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2016/03/blog-post_4.html .
9
يربروا اإلنشقاقات اجلديدة اليت حصلت يف صفوفهم ،اخرتع املاثيويون بدع "إضطهاد األيقوانت اجلديد (نيو-أيقونوكالسم)" و"معاداة املسيح (خريستوماخي)" و"معاداة
لكي ّ
الكنيسة (إكليسيوماخي)" وغريها من "اهلرطقات".

10حالياً يوجد يف اليوانن ويف العامل أمجع مجاعات كنسية [ولو كان عددها قليل (وليس ابلضرورة يصفون أنفسهم ماثيويني] ممسوسة أبسس هذه اهلرطقة ،وهم ي ّدعون أهنم هم الكنيسة،
وهذه حقيقة تشري بوضوح أن هذا املنظار هو هرطوقي وينبع من الكربايء املتسرت ابلغرية.

من ضمن أانس آخرين ،كتب القديس خريسوستوموس (كابوريدس) مرتوبوليت فلورينا السابق
ضد املاثيوية.
الرتكيز على األسقفية :نقل احلدود
املروج الرئيسي هلرطقة الرتكيز على األسقفية ،11وهي
يُعترب األب إبيفانيوس ثيودوروبولوس ّ

كردة فعل على املاثيوية [اليت تسميها ب "الغرية" ،مبا يف ذلك من تعاليم أخرى هي
بدعة نشأت ّ

صحيحة ابلكامل ،كاإلبتعاد عن اهلراطقة الغري-مدانني] .سوايً مع املسكونية اليت تق ّدم هلا
خدمة صرفة ،هي أخطر هرطقة إكليزيولوجية يف عصران.
هذه اهلرطقة تنقل حدود الكنيسة من حقيقة اإلميان إىل األشخاص الذين ينشرونه (أي
األساقفة) ،معتربين أن برهان وجود املرء "ضمن الكنيسة" هو عندما يكون يف سائر األوقات
يف شركة مع أولئك الذين يف السلطة ،حىت ولو كانوا هراطقة ،ولكن على أساس أهنم مل يتم
فصلهم رمسياً عن جسد الكنيسة .هذه اهلرطقة اإلكليزيولوجية تناقض متاماً تعاليم الكنيسة كما

صرف أولئك اآلابء ومجيع األرثوذكسيني
تنص عليها اجملامع واألابء القديسني ،كما تناقض أيضاً ت ّ
حني كانت اهلرطقة تظهر يف أحضان الكنيسة.

11
فضل عبارة "الرتكيز على األسقفية" (حكم إستبدادي من قبل أساقفة أو أسياد الكنيسة) على عبارة "اإلبيفانية" ألهنا تطورت اليوم من خالل تعاليم يوحنا (زيزيوالس) ،مرتوبوليت
تُ ّ
بريغامون (بطريركية القسطنطينية) الذي هو اآلن نصريها األول .من خالل كتاابته ،خدم األب إبيفانيوس و خيدم هذه اهلرطقة جيداً ،خصوصاً من خالل نظريته املختصة ابلضبا و اجلنود

املدمر عن القانون اخلامس عشر من
يف الكنيسة ،حيث حيرم األخرين من حقهم الغري قابل للجدل يف املقاومة و املعارضة حني يكون اإلميان يف مأزق ،و أيضاً من خالل رأيه التجديفي و ّ
اجملمع األول -الثاين .و لكن ،إنه املرتوبوليت يوحنا الذي رفع الصالحية اإلدارية لألسقف على شؤون الكنيسة إىل "عقيدة العقائد" ،و ذلك ابلتوافق مع منوذج القوة املرتكزة على البابوية
تصرف مرتوبوليت فلورينا ثيوكليتوس جتاه األب ابييسيوس ابابدوبولوس)[ .الكاتب هنا هو ال يشك ابلسلطة األسقفية السليمة و إشرافها على الكنيسة ،لكنه
(وآخر مثال على ذلك ّ
ابألحرى يقارن "اإلبيفانية" و "الرتكيز على األسقفية" مع امليزة الكاريزمية اليت تعطي القوة لألسقف والسيد األصيل.

يعترب القديسني أن دليل وجود املرء داخل الكنيسة يكون مبدئياً من خالل حقيقة
إميانه ،12أي أرثوذكسية اعرتافه .13وابلتايل إن األرثوذكسيني الذين يقطعون الشركة مع هؤالء
الذين يف السلطة حني يقعون يف اهلرطقة هم ال يعتربون أنفسهم أبي شكل من األشكال ،وهم
أبداً مل يُعتربوا أبهنم" ،خارج الكنيسة".14
إن هذا التعليم اجملهول الذي يقوم على الشركة مع أساقفة هراطقة غري-مدانني ينسف
أبكمله اجلهاد األرثوذكسي الذي دائماً كان يسبق اإلدانة اجملمعية للهرطقة ،هذا اجلهاد الذي
أنقذ الكنيسة من اإلنقسامات واإلنشقاقات اليت أحلقتها اهلرطقة يف كنفها.

15

لألسف ،لقد أصابت هذه اهلرطقة ابلعجز عدداً كبرياً من أولئك الذين من مجيع النواحي

األخرى هم لديهم عقلية أرثوذكسية ،ولكنهم ملدى عقود مل يتجرأوا على القيام مبا هو بديهي
(أي قطع الشركة الكنسية مع هؤالء الذين يبشرون ابهلرطقة) خوفاً من أن جيدوا أنفسهم "خارج
الكنيسة".

16

لقد كتب أحد أابء الكنيسة املعاصرين الدائم ذكره ثيودوريتس (مافروس) أعماالً تسلط

الضوء على هذه اهلرطقة.

" 12أولئك الذين ينتمون إىل كنيسة املسيح ينتمون إىل احلقيقة؛ أولئك الذين ال ينتمون إىل احلقيقة ال ينتمون إىل كنيسة املسيح ،وحىت لو تكلموا عن أنفسهم زوراً ونعتوا أنفسهم وبعضهم
ِ
مرتسخني أبن املسيحية ال تتميز ابألشخاص بل ابحلقيقة والضبط العقائدي( ".القديس غريغوريوس ابالماس" ،تفنيد رسالة إغناطيوس بطريرك
البعض ابلكهنة واألساقفة القديسني .فنحن ّ
أنطاكيا" ،يف ابانيوتيس ك .خريستو (احملرر) "أعمال غريغوريوس ابالماس" اجمللد الثاين [تسالونيكي ،]١٩٦٦ ،ص.٦٢٧ .
[" 13املسيح نعت] الكنيسة اجلامعة ابإلميان الصحيح واملخلِّص إبمسه" (القديس مكسيموس املعرتف ،موسوعة األابء اليواننيني ،اجمللد  ،٩۰عامود ١٣٢أ.
14

"مثال على ذلك "أتباع أفيسطاثيوس" يف عهد أساقفة أنطاكيا اآلريوسيني ،األرثوذكسيون يف زمن نسطوريوس القسطنطيين ،القديس مكسيموس املعرتف والذين معه يف زمن بدعة

املشيئة الواحدة ،حمبو األيقوانت يف حقبة إضطهاد األيقوانت ،معارضو الوحدة يف زمن جمامع ليون وفريارا –فلورنسا املزورة ،والذين معهم.
15هلذا السبب ابلذات ميدح القانون اخلامس عشر من اجملمع األول-الثاين أولئك الذين عزلوا أنفسهم عن األساقفة املزيفون اهلراطقة" ,ألهنم كانوا مواظبون على إنقاذ الكنيسة من
اإلنشقاقات واإلنقسامات".
16إضافة إىل ذلك ،هذه البدعة أصابت جزءاً من األرثوذكسيني الذين عزلوا أنفسهم حديثاً عن املسكونية ،الذين يعتقدون أن اجلهاد يف وجه اهلرطقات يقف فقط عند اإلنعزال [أي قطع
الشركة اإلفخارستية والكنسية – املرتجم] وأن أي خطوة أخرى مثل شرطنة أساقفة مستقيمي الرأي تؤدي إىل "إنشقاق" أو "أتسيس كنيسة جديدة" ،وابلتايل هم يقبلون ب"قانونية" أساقفة
سقطوا يف اهلرطقة وهم سبقوا وعزلوا أنفسهم عنهم!

السرجيانية :تشويه احلدود
"السرجيانية" هي عبارة جديدة صاغها املعرتف الروسي املعاصر بوريس اتالنتوف.17
هذه البدعة (اليت أخذت إمسها من بطريرك روسيا سرجيوس [سرتاغورودسكي] الذي خضع
شوه حدود الكنيسة عملياً من خالل رفض
عام  ١٩٢٧لنظام اإلحتاد السوفيايت امللحد) ،ت ّ
اعرتاف شجاع ابألرثوذكسية .فهي تستخدم إجراءات خداعة حبُ ّجة وسيلة حلماية الكنيسة ،أي
هيكليتها اإلدارية الظاهرة.

18

وهكذا ،أصبح يوجد عندان ابلشكل كنيسة حملية معرتف هبا أبهنا رمسية من قِبل نظام
فدائي معادي-للكنيسة تنتمي إليه ،لكنها ابجلوهر ال تشكل جزءاً من كنيسة املسيح ألهنا ال
تعرتف حبقيقة اإلميان بل تقبل وختدم الكذب واخلطأ وفوضى الدولة املعادية-للمسيحية.

وابلرغم من أن السرجيانية ُولدت يف بلدان كانت يف زمن ما شيوعية ،هي تبقى هرطقة

تشوه الكنيسة حىت يف يومنا هذا ،وذلك يف الدول املا تسمى ابلرأمسالية الليبريالية-احلديثة حيث
ّ
تبقى الكنائس احمللية ،نتيجة اعرتافها ابلدول امللحدة (مبثابة أجسام شرعية مبوجب القانون

املدين ،)19صامتة يف وجه إقرار قوانني تتزايد يف عدائها-للمسيحية (تشريع اخليانة الزوجية،
اإلجهاض ،اإلقرتاانت املدنية ملضاجعي الذكور ،الرتبية امللحدة ،قيود "ضد التمييز" ،الرقابة

 17رقد عام  ١٩٧١يف سجن-مستشفى يف اإلحتاد السوفيايت نتيجة سوء املعاملة.
 18و ابلتايل واضحة هي الصلة بني الرتكيز-على-األسقفية و السرجيانية
 19كتب بوليكربوس (ليوسيس) مرتوبوليت سياتيستا ( )١٩٩٦+متنبئاً أن الكنيسة الرمسية ،بفضل ميثاقها الدستوري و تغيري هيئتها إىل جسم شرعي مبوجب القانون املدين(،)١٩٦٩
"قطعت بشكل رمسي و حاسم رأس الكنيسة الذي هو املسيح و وضعت مكانه قانون الدولة الذي ،كونه يرأس "كنيسة اليوانن" كجسم شرعي ،سيقود الكنيسة من اآلن فصاعداً
إىل أي إجتاه تراه مناسباً ،حىت إىل إحنالهلا( ".بوليكربوس ليوسيس ،مرتوبوليت سيسانيون وسياتيستاـ "كنيسة املسيح هي مؤسسة إهلية وليست جسم شرعي مبوجب القانون املدين")
[أثينا ، ]١٩٦٩ ،ص.٣٧ .

اإللكرتونية ،إخل) ،وذلك خوفاً من أنه إذا كانت هلا ردة فعل ،سوف يتوقف اإلعرتاف هبا
وتنقطع عنها اإلمتيازات املعطاة هلا.
يف إعالن كنسي مهم لكنيسة املسيحيني األرثوذكسني األصيلني يف اليوانن احلرة وال (ما
زالت) حية ،جند إشارة دقيقة أن السرجيانية "اليت منذ زمن طويل أسست يف ابطنها روح دنيوي
جترد من املبادىء وخداع واستسالم ذليل ابثولوجي (أي حالة رمررضية) ألقوايء هذا العامل ،هي
وّ

ال تزال ختون الكنيسة ،ليس خوفاً اآلن من إنتقام احلكام امللحدين ولكن من أجل خدمة مصاحل
ذاتية ودوافع علمانية وكل ذلك حتت غطاء ما يدعونه ابلقانونية؛ وهي ال تزال تتاجر حبُرية

الكنيسة مقابل صداقة أقوايء هذا العامل ،مع كل ما يصاحب ذلك من منافع مادية ووضع

إجتماعي مرموق ابلتأكيد".
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يتوجب من جممع كبري عتيد وأصيل لألرثوذكسيني (سوف يدين جممع كريت املزور) إدانة
ّ
21
التعاليم املذكورة أعاله ،وذلك حلماية خراف الكنيسة من معلّمون كذبة قاموا بنشر بِدع خبيثة.
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