
 " أرثوذكسي"و " مسيحي" هل مصطلحي
 دقيقين في عصرنا الحالي؟

 
 (٦٧٩١†) رئيس األساقفة أفيركي

 ودير الثالوث األقدس  زو يمطران سرياك 
 (ملهجرالكنيسة الروسية يف ا)

 
 رئيس األساقفة أفريكي، وهو يف العامل ألكسندر بافلوفيتش تاشيف، يف ُولد

حيث كان والده يف كازان يف روسيا لعائلة تقية ونبيلة  ٩١٩١تشرين األول  ٩١
 .موظفاً حكومياً مرموقاً 

 فارنا يف  لتستقر يف مدينة ٩١٩٩غادرت أسرته جمتمعة من روسيا يف عام 
التقى ألكسندر  ،٩١٩١ويف عام . بلغاريا، حيث أهنى فيها ألكسندر دراسته الثانوية

، وهو أيضًا الجىء روسي ٩١٩٩†)برئيس األساقفة ثيوفان بولتافا الناسك البارز 
أسفر هذا اللقاء والرابط الروحي الذي تشّكل مع رئيس (. أتى مؤخراً من يوغوسالفيا

 .يف احلياة الرهبانية نخرطاألساقفة عن اختاذ ألكسندر قراره بأن ي

 إىل كونه جتدر اإلشارةساقفة ثيوفان، والذي بناًء على طلب الشيخ رئيس األ
 الهوت يف أكادميية سان بطرسبورغ الالهوتية، التحق ثيوفان بكلية يف اأستاذاً بارزاً 



 عام( (Magna Cum Laude" إمتياز"رتبة مب يف جامعة صوفيا وخترج منهاالالهوت 
 ٩١٩٩. 

 لصعوبات اليت كان يواجهها األرثوذكس يف كارباثو يقينه لقرر ألكسندر بعد 
 أن يعمل هناك ويساعدهم( املرتجم -حاليًا سلوفاكيا موقعها ما يدعى ب)الروسية 

 .ومواجهة الدعاية الباباوية لألرثوذكسية ليبقوا أوفياء

 والوس يف قرية إيزا متخذاً قيف دير القديس ني ٩١٩٩يار أ ٩١راهباً يف  ِسيم
ة من العام يف عيد البشار . ، ويف اليوم التايل متت سيامته مشاسًا إجنيلياً "أفريكي"سم إ

 .ديفتشي، تشريلينيفيف دير  نياً هباالتايل، سيم كاهناً ر 

 والوس ليتمكن من خدمة الرعايا يف نانكوف قمت نقله إىل دير القديس ني
مت  ،٩١٩١ يف عام و. وبورنافا، ومت تعيينه يف أيلول من العام ذاته يف رعية أوزهورود

 .نقله  إىل الرعية يف موكاسيفو

 بلغراد  ذهب إىل ،كارباثو الروسيةلإثر احتالل اجملريني و  ٩١٩٩يف عام 
وذلك حتت رعاية ، يف جمال التعليمخصوصًا  و حيث عمل بشكل مكثف جداً 

أساقفة الكنيسة األرثوذكسية الروسية يف رئيس ( ٩١١١†)أناستاسي املرتوبوليت 
 .يزال مقرها هناك واليت كان ال هجرامل

 املقر املؤقت اجلديد للكنيسة الروسية ، وهي ، استقر يف ميونخ٩١٩١يف العام 
 .اخلرييةعمال عمل على تنظيم األي ،٩١١٩بقي فيها حىت عام هجر، و امل  يف



 ذهب، دعوة من رئيس األساقفة فيتايل مطران جوردانفيل بناًء علىبعدها، و 
 إىل أمريكا من أجل تعليم الليتورجيا والوعظ والعهد اجلديد يف معهد الثالوث

 يف و. نشأ حديثًا والواقع يف الدير الذي حيمل االسم ذاتهاألقدس األرثوذكسي امل 
 .أصبح عميداً للمعهد، ٩١١٩شباط  ٩١

 مت تنصيبه أسقفاً على سرياكيوز يف ، ٩١١٩الروح القدس عام  عيديوم يف 
املطران رئيس األساقفة د ابعد رقو  ٩١١٩ أيارو يف .الواليات املتحدة األمريكية

. رقادهإىل يوم  بقي يف هذا املنصبو  ،نفيل مت انتخابه رئيسًا للدير يف جوردا ،فيتايل
 آذار ٩٩الرب يف يف رقد  .رئيس أساقفةمتت ترقيته إىل رتبة  ،٩١١٩يف عام 
٩١١١. 

 واعظاً ممتازاً للكلمة اإلهلية، كاتب ال يكل وال ميل ،جليالً  ،تقشفياً كان 
أيضاً و  ،لوعظيف ا تفسري العهد اجلديد وخلفياته و الوفرية يفأعماله كما تشهد له ) 

اصة مقاالته وعظاته وخطاباته ودراساته اخلمن تعددة امللدات ذات اجملموعات اجمل
مربيًا فاضاًل جليل من  معلمًا وللرهبان،  اً ري شيخًا كبراعيًا ال يُقهر،  ،..(إخل

 .وعاًء ملواهب املعزي القدوس اإلكلرييكيني، و

 واهتم على حنو خاص، بالقول والفعل، بنقاء واستقامة اإلميان القومي أي 
ألولئك ااملتصاعد  اإلرتداداإلميان األرثوذكسي املقدس، متابعًا بأسى ومنددًا جبرأة 

 و املسكونيةاهلرطقة الب خمالذين يدعون أنفسهم باألرثوذكس والذين وقعوا يف 



الذي يتميز به العامل املعاصر، متحولني بشكل  اددتر أصبحوا متماشني مع روح اإل
 .مطرد بعيداً عن األرثوذكسية

 يتميزإعرتافاً  ،هذا النص هو اعرتاف باإلميانإن  ،كما سيتبني للقارىء
 ب منذتكُ ناسب يبدو جلياً بالرغم من أنه  وإن توقيته امل. لغة احلقيقة –لغته  بصراحة

، وهذا ُيظهر (املرتجم-أربعون عامًا من تاريخ الرتمجة العربية) مخسة عشرة عاماً 
يف  تبدو جلية مسات هي و  ،وغريته املقدسةهذا احلدس النبوي للرجل القديس 

بنعمة اهلل، سوف نقوم بنشر بعض من هذه األعمال . ملستنرية إهلياً كتاباته األخرى ا
 .يف الوقت املناسب

* * * 

 حىت وقت قريب " أرثوذكسي"و " مسيحي"كانت مفاهيم ومصطلحات لقد  
 .ال لبس فيهاذات معىن و  (٩١١١)

 حيث  اطل واخلداعبنعيش يف أوقات عصيبة جداً ومليئة بال نحناآلن، فأّما 
مل تعد هذه املفاهيم واملصطلحات تعّّب عن جوهرها عند استخدامها بدون 

تسميات  من قليلبإهنا ال تعكس جوهر األشياء بل غدت أكثر . إيضاحات إضافية
 .مضللة

 على الرغم" املسيحية"تدعو اآلن نفسها بـ  العديد من اجلمعيات واملنظماتف
  بعيد ترفض العقيدة األساسيةا ال متت للمسيحية بصلة وإهنا إىل حد من أهن



 يتال ثةياحلد ذاهبربنا يسوع املسيح، كما تفعل العديد من امل ألوهية – للمسيحية
، جيلانليم األتعمن طبيعيًا ومنطقيًا النابعة  ،صيلةالروح املسيحية األ تبدو هلم ذات

 .غريبة بشكل عام مبثابة

 عن "أرثوذكسي"صطلح املإىل حد كبري و  توقف أيضاً ويف اآلونة األخرية، 
د ارتدوا يف الواقع قألن حىت أولئك الذين ذلك و لتعبري عن ما جيب أن يكون عليه، ا

تسمية يستمرون بوباتوا خونة لإلميان األرثوذكسي والكنيسة  صيلةعن األرثوذكسية األ
 ".األرثوذكس"أنفسهم بــ 

 ولئكاألصيلة، مجيع أ روح األرثوذكسيةل نيفضاالر  كريناملبت مجيع هكذا هم
الذين ينشطون  ،ت املشرتكة مع أعداء األرثوذكسيةطريق العالقاانزلقوا على الذين 

لشركة الليتورجية مع أولئك الذين ال ينتمون احىت  و شرتكةبالدعاية للصالة امل
 .األرثوذكسية املقدسة للكنيسة

٩"صالحينياإل" هكذا هم مجيع
 ن، ياملعاصر " اجلدد صالحينياإل"و   

الذين يثريون الضجة  (نفسه علناً  نعتكما البعض منهم ي" )اجلدد ينياألرثوذكس"
اإلصالح يف " ، حول نوع من"جتديد الكنيسة األرثوذكسية"حول أمهية وضرورة 

 ".حتتضر"و " بالية العادات"أصبحت أهنا اليت يزعمون  "رثوذكسيةاأل

 تركيز انتباههم الورع علىاألمور عوضاً عن هذه يستفيضون يف الكالم عن 



سهم واإلصالح اجلذري لطبيعتهم اخلاطئة مبا حتمله و التجديد اجلوهري احلقيقي لنف
 .شهوات من أهواء و

 األرثوذكس، ال بل حىت مع غري لوحدة مع اهلراطقة، مع غريباينادون بإصرار 
لروح واحلق اليت باتسقة املوحدة اللكن بدون " حتاد الكلإ"يدعون لـ . املسيحيني

 .حتاد ممكناً هكذا إوحدها جتعل 

 بطاركة القسطنطينية املسكونيني  يف أيامنا هذه ، هكذا هميل املثالبعلى س
على أهنا كنيسة شرعية واآلن  تيةايف روسيا السوفي "الكنيسة احلية"بــفوا اعرت الذين 

 سمحونبل أهنم ي، ال "رأس الكنيسة املسيحية مجعاء"بابا روما على أنه بفون رت يع
بدون أن يكونوا على احتاد أوالً املقدسة ( املناولة)تني البابويني قحق الشركة لاّل 

 .بالكنيسة األرثوذكسية املقدسة

 على حنو هؤالء يكون كل أولئك الذين يشرتكون بشكل فّعال يف ما يسمى
زيفة م ما من كنيسة اً تكافح بشكل فاضح من أجل خلق نوع احلركة املسكونية اليت

 .املوجودة حالياً  ذاهبجديدة منبثقة من مجيع امل

 ربنا وخملصنالمتاماً أوفياء غري الذين هم  هم أولئك اآلخرين الكثرأيضاً  ذاكه
أو يعملون على إرضائهم بطريقة أو  شرساءبل خيدمون أعدائه ال ،كنيسته املقدسةلو 

 .عن اهللابتعد  عاملدافهم املعادية للمسيحية يف بأخرى مبساعدهتم على إدراك أه

 حقنا القانوين بعدم االعرتاف بأولئك الناس على على منِعنا منيجرؤ سمن 



لرغم من إصرارهم رمبا على استخدام ذلك االسم ومحل املناصب ، باأهنم أرثوذكس
 .الرفيعة واأللقاب املتنوعة

 نعلم من تاريخ الكنيسة بأنه كان يوجد عدد غري قليل من اهلراطقة وحىت حنن 
كبار املهرطقني ذوي املراكز املرموقة الذين متت إدانتهم بصورة رمسية من قبل الكنيسة 

 .اجلامعة ومت خلعهم من مناصبهم

 لكن ماذا نرى اليوم؟

 ني جند أنحغري احملدودة والتعاون اخلبيث، الالتنازالت  عصر ، إنهفلألس
 .حىت األعمال والبيانات اهلرطوقية األكثر فضيحة بالكاد تزعج أي شخص

 عنلي اجل مع هذا اإلرتداد كما ينبغي الذين يتفاعلونهم قليلون جداً 
ال جدوى حىت ف اجلدد، إدانة هؤالء اهلراطقة واملرتدينبص تما خي أما يف. األرثوذكسية

 .ألمرامن جمرد التفكري ب

 بإستثناء م على أي كان، شيء حمرّ  ال بات مسموحاً للجميع و كل شيءاليوم  
نتيجة لفت كل شخصي بشو ُيساء له  أحدهمو يُهان  حني يتأذىاحلاالت  تلك

 [.املرتجم - أي محاقة املسكونيني] اإلنتباه حلماقته 

  عندها تظهر التهديدات،! أواه، يف مثل هذه احلاالت فإن األمر ال يغتفر
، نعفا عليها الزم"هي على خالف ذلك على تلك القوانني املنسية اليت مرتكزة 

 !يف عصرنا املتقدم واملتطور" ولةغري مقب وقدمية 



 .يواجهنا ذيالالروحي احلقيقي  شذوذالهذا هو نوع االحنالل األخالقي و 

 ، و بذات فيما الشربكل وقاحة،  هبا أستهز يُ اهلها بسهولة و احلقيقة يتم جتف
 .س عليهااسقطها وداليت أاحلقيقة ببنصره املظفر ويسخر بشماتة  حيتفل السهولة،

 الوضع املعاصر؟ هل ميكن للمرء أن  مع هذاضمري اإلنسان توفيق كن ميفهل 
عاين ي  وأن يتصرف هبدوء وكأنه مل  كل هذه األكاذيب واألباطيله أمام  يغلق عيني

 ؟أخطأي 

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

 الذين يتخيلونمن  نه ألكثر من غريب أن نسمع البعضإ السبب هلذا
، "القدمياملؤمن "يدعون الكنيسة الروسية خارج روسيا بــ  نيثوذكسير أنفسهم أ

خطى  نرفض السري يفألننا فقط ، إخل(" ظالمية)متخلفة " ، و"رجعية" ،"منشقة"
 األصيلتعليم ال إجنيل املسيح و من ءأي شيعن أن نرتد  جرأتنال هذه األزمنة و 

هذا الشر الواضح  أن نُدين، وبالتايل نعتّبه التزامًا من الضمري كنيسة املقدسة لل
 .يف الكنيسة سبق و توغلي قد ذوال ،حلياة املعاصرةذه اواجللي هل

 الذين يتبعون روح هذه األزمنة والذين بل مجيع لسنا حنن املنشقني ة،ققييف احل
 دينتمر يقطعون أنفسهم عن الكنيسة الواحدة املقدسة اجلامعة الرسولية،  هم هذابفعل

 .اإلميان األرثوذكسي الذي أنشأ العامل كلهعن ، اآلباءإميان عن ، عن اإلميان الرسويل



 اهلالك، هاوية  اد، إىلدتر إىل حافة اإل ونيندفعهؤالء الناس من الواضح أن 

 املعطيبعيداً عن اهلل هذا رتدادهم بإأنفسهم  نيفنادله، مكبأمع العامل املعاصر  اً سوي
 .احلياة

 الذين حتاولون  ،نو إهلياً أيها املستحدثلهمة كلمات الرسول امل  ونسمعتهل 
الشرير واملغري كما  ،"ملتشاهبون هذا العا"تشويه إجنيل املسيح وغدومت قحبور ومحاسة 

 هو؟

 معتّبين إياه شرفاً  ،"ؤمنون القدماءم"نقبل بكل حبور اهتامكم بأننا حنن 
اتكم اليت ر اكضمريكم املسيحي مع ابتيتماشى لكن كيف و التقليد؛ ب تمسكنال

غري والوكنيسة املسيح الراسخة  عريقتنقلب بشكل أساسي على اإلميان احلقيقي ال
 .متبدلة

 ل  ب   رِ ه  ا الدَّ ذ  هِب  ا ت ش بـَُّهو وال تـ  : "املسيحيني قائالً حّذر هو الذي الرسول يكن أمل 
ر ى  إىل  ُصور ة  ا ُلو وَّ حت    ُهو   م ا ُهو  ص ِاحٌل و  م ا: ع رُِفوا م شيئ ة  اهلللتـ  ُعُقوِلُكم   يدِ دِ ج  ت  بِ ُأخ 

٩(٩:٩٩ رومية) ."و  م ا ُهو  ك اِملٌ  م ر ِضي  
. 

  أبداً عنع أنفسنا ألننا مل نقط ، لكننا لسنا منشقني" القدماء،مؤمنون "حنن 
 .ةصيلكنيسة املسيح األ

 القديسني، معحنن يف احتاد مع رأسنا املسيح املخلص، ومع تالميذه ورسله 



 األعمدةو كواكب و مع ال ،اآلباء العظامو معلمي الكنيسة مع  ،اآلباء الرسوليني
 . روسيا املقدسة أجدادنا، وطنميان وتقوى إل الالمعة

 ، الذين نيمِ عل  نصبوا أنفسهم م نريكِ بتمُ مع نوع ما من متحدون أما أنتم ف
ن ويف بعض األحيان ريزدمغري قانوين وبكل تعنت،  بشكلتبشرون هبم يف كل مكان 

 أر ض وا اهللاألصيلة لكنيستنا املقدسة الذين  على نقد الكواكب الالمعة ئنيجر مت
ألفي  على مدىذلك  و ،النسكية ىقو التجهادات و  عجائبالكثري من بال ومتجدوا

 .كنيسةسنة من تاريخ ال

 مّنا هو املنشق؟ يا ترى من، ففي هذه احلالة

  حرىح األرثوذكسية التقليدية، بل باألليس أولئك السالكني يف رو  تـأكيدبال
 لتقوىورفضوا الروح األصيلة ل املسيحب احلقيقي مياناإلأولئك الذين ارتدوا عن 

وا أرثوذكسيتنا اآلبائية ن الذين أبدليالبطاركة املعاصر بالرغم من أن مجيع املسيحية، 
ما يسمى أكثرية افة إىل ضباإلالطرف األخري،  قد يقفون إىل جانب العريقة

 .مبسيحيني معاصرين

 املسيح املخلص باخلالص األبدي لألكثرية، ولكن، على دعِ يف الواقع، مل ي  
يوم ، يف له حىت النهاية بقى أميناً الذي سي "الصغري هقطيع"العكس متاما، لقد وعد به 

 ".ليدين األحياء واألموات"جميئه الثاين اجمليد والرهيب عندما يأيت 

 فة آلخر األزمنة الصورة املخي، رامساً "ريُ غِ الصَّ  يعُ طِ ا الق  ه  يـ  ، أ  ف  خت    ال  "هو قال 
أ ن  ار ت ض ى أل نَّ أ ب اُكم  "، ناعينأاإلميان أمام  ضطهادإو  حيث سيحصل اإلرتداد عن اهلل

 ٩."يـُع ِطي ُكُم ال م ل ُكوت  



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

 ال بد من حتديد ذلكيوم ال  – "مسيحي"ول فقط أن نقكفي يف عصرنا ال ي

لقد بات  – "أرثوذكسي"قول ي أن نكفمثيل ذلك، ال ي". أصيلسيحي م" ائلنيق
إىل أرثوذكسي بل ، كرمبت اينعصر " أرثوذكسي"شري اىل نا نلس ناضروريًا التأكيد أن

 . أصيل

  ملسيحااألصيلني واخلادمني إلميان احلق على االغيورين ميع سبق جلقد ل
دوا من بِ ع  تُـ اس  الذين  ، وطننا األمأولئك يفال كِ ذلك،  القيام ببدأوا و وحده  املخلص

على غرار املسيحيني  كهوفالغيورون إىل ال يهلعحيث  ،شَّرِسنيأعداء اهلل ال
يس فقط ل" التقومي القدمي ذوي"القدماء، وكذلك يف اليونان، األمة الشقيقة، حيث 

ات من أي نوع  ر اكاالبتن مجيع رفضو أيضًا يالقبول بالتقومي اجلديد بل ن يرفضو 
 مرقس ،بطل األرثوذكسية املقدسة ،ولديهم تكرمي خاص لذلك القديس. كانت

روما  معالعاق فلورنسا حتاد إثباته سقط  ميرتوبوليت إفسس الذي بفضل صموده و
 .٩٩٩١ عامالبابوية 

  اليت يف االحتاد السوفيييت السابق الكهوفالً من كنيسة أن كُ الذكر اجلدير ب
التقومي القدمي يف اليونان، والذي من الصعب أن  ذويو  "تيخونيني"بالـ ُيسّمى أفرادها 

املسيحيون األرثوذكس "م ، قد بدأوا بتسمية أنفسهايوجد أي اتصال بينهم
 ".صيلوناأل

 بتعد فقطيتوّجب علينا أن ن، صيلنياأل الكنيسةيف إطار دفاعنا عن اإلميان و 



إىل أخطاء  يؤديانحتماً  انالذ، -الكّبياء وتعظيم  الذات–شخصي عن كل ما هو 
هذا األمر يف  أن شهدنا و قد سبق لناحىت إىل السقوط؛ املطاف هناية يف جديدة، و 
 .ةدّ مسائل عِ 

 غريالتعصب أمر . ليس علينا تعظيم ذواتنا بل اإلميان النقي والطاهر باملسيح
." معرفةعن غري ن يوريغال"ولئك در على إعماء األعني الروحية ألألنه قا ،مقبول هنا
 إىل اإلبتعاد أحياناً  هقد يقودهذا التعصب األعمى اإلميان، يف  تثبيت املرءفبداًل عن 

 .عنه

 ذلك هو  ليس صيلنتذكر بأن املسيحي األرثوذكسي األو  هم أن نعرفاملمن 
م يعلالت ، على غراره، لكنائد األرثوذكسيةعقالرمسي للل و قبيكتفي بالالشخص الذي 

ى شخص حر باأل ، هولمطران الروسي العظيم القديس تيخون الزادونسكيل ميلاجل
يفكر بأسلوب أرثوذكسي ويشعر على حنو أرثوذكسي وحييا بنهج أرثوذكسي وجيسد 

 .روح األرثوذكسية يف حياته

 د بوضوح يف كلمة اهلل وتعليم رِ ت اليتإن روح النسك وإنكار العامل هذه ، 
، "األرثوذكس اجلدد" عصرانينيارها قحدة ووقاحة من قبل اليتم إنك، اآلباء القديسيني

الذي و روح هذا العامل الغارق بالشر، تماشوا مع الذين يريدون يف كل شيء أن ي
 .٩سوى الشيطان ليسهو أمريه، كما جاء يف كلمات الرب نفسه، 

 ؛"أمري هذا العامل"لكن الشيطان  ه،ءإرضااهلل من يرغبون هو ليس ، من مثو 
يدعون  لو كانوا، حىت و أصيلنيمسيحيني أرثوذكسيني  هم كف وا عن كوهنموبالتايل 
 .ذلكبأنفسهم 



 الة هذه هي احل اأهنعندها  سنرىتأملنا بكل هذا بشكل جدي وعميق،  إذا
 .صيلةدنا بعيداً عن املسيح وكنيسته األ، تقو كاراهتاوأن احلداثة، مع ابت متاماً 

  ال يرونه عصرانينيأن المن الرغم ب، تدادر الذي بلغه اإلالسريع من املدى لنرتعد 

 .هم أنفسهم يسامهون بدور فعال فيهبقدر ما  ،يشعرون بهأو ال 

 عن كل األلقاب والرتب يف عداد األقلية، وبعيداً  اءقبالولذلك دعونا ال خنشى 
وإىل  ، لإلله احلقيقي اً ليع اً دعونا نتذكر دائما أنه حىت قيافا كان كاهن. الطنانةالعالية 

 !الفظيعة اهللقتل خطيئة إىل -رقغأعماق أي 

 إنساين رتد عن اهلل، دعونا ال نلهث وراء جمدنعيش يف هذا العامل امل حننفيما 
" القطيع الصغري"ن ننتمي لـ أل، ولكن فقط نالصخت نوايت للوشعبية رخيصة، ال مزيف

 .اخلاص باملسيح

                           !حدثنيمست ، وليسأصيلنيدعونا نكون مسيحيني أرثوذكسيني 
 

كانون الثاين ) ٩٩-٩١، عدد Ορθοδοξος Ενστασις χαι Μαρτυρια :املصدر *
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