تفنيد "عظة منشورة" ألحد أساقفة كنيسة اليوانن األرثوذكسية ذات التقومي
شوهني اخلبثاء لسمعة املكافحني للمسكونية و"ذوي
اجلديد وهو من امل ه
التقومي القدمي" الذين عزلوا أنفسهم عن كنيسته
صاحب النيافة كليمندوس ،أسقف غارذيكيون
أمني سر اجملمع املقدس
كنيسة املسيحيني األرثوذكسيني األصيلني يف اليوانن

 .۱إن وصية القديس بولس الرسول اإلهلية" ،تَ َكلَّموا اِب ا
لص ْد اق" 1تستبقي توقيتها
ُ
شوه احلقيقة اإلهلية من قابل أولئك الذين يُفرتض أن يكونوا
وأمهيتها أزليا ،وخاصة حني تُ َّ

معلميها وحراسها واملدافعني عنها!

لقد ُش َّن مؤخرا هجوما على احلقيقة وعلى من هم ،مبعونة هللا ،أتباعها ،من قابل
مرتوبوليت من كنيسة اليوانن األرثوذكسية ذات التقومي اجلديد وذلك من خالل "عظة
منشورة" مطبوعة ألحد مجيع القديسني ( ۱٥حزيران  – ٢۰۱٤تقومي جديد) ،واليت نشرت
سابقا على اإلنرتنت.
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هذا األسقف ،وهو صاحب مسعة أنه تقليدي ،كتب النص املذكور ،كما يدعي،
كمثابة "رد على بعض الرسائل" وأعطاه عنوان "لنصغي ،لكي نعطي اعرتاف إميان بتواضع
1

وإبكليزيولوجية صحيحة ".هذا العنوان هو فعال جيد ويستحق املديح ،كما هي احلال يف
بداية عظته املطبوعة .ولكن حمتواياهتا اليت تلت وهناية هذه العظة هي ليس فقط حمبطة،
ولكنها ( كما سبق ومت التعليق على ذلك بصواب )3تشكل تشويها ،وتزويرا ،وتفسريا خاطئا،
وخرقا ،وحتقريا تضليليا وعشوائيا وممال للتقليد األِبئي والقانوين للكنيسة األرثوذكسية.
ومبا أن هذا التحدي قد صدر علنا ،ال ميكن أن نبقى غري مكرتثني وال ميكن أن
نفشل يف تعليم كلمة احلق ِبستقامة ،ليس طبعا لنُنظر على كاتب هذه العظة الذي هو حاليا

متقدم يف السن ويف احلقيقة بروفيسور جامعي متقاعد ،4بل لكي نطلق تصحيحا علنيا هلذا
التفسري اخلاطئ والغري مقبول للحقيقة ،ولكي حنمي أولئك من هم من إخوتنا ،الذين قد
يكونون غري مطلعني أو جيهلون هذه األمور ،لكي ال ينغووا خبطأ مشوه مسعتنا اخلبيث هذا.
 .٢هذا اهلجوم املفرط من قابل مشوه مسعتنا على مكافحي-املسكونية احملّب احلق
وعلى املسيحيني األرثوذكسيني األصيلني الذين يتبعون التقومي الكنسي التقليدي هو قصة
قدمية .أقله منذ مخسة وعشرين سنة حني كان ال يزال واعظ (ايريوكرييكس) 5يف بلدية ماندرا
(من الضواحي اخلارجية ألثينا) ،أتيكا ،شن هذا "محلة" على "ذوي التقومي القدمي" الذين،
وفاء ملبادئهم ،ميتنعون عن الشركة (املناولة) مع كنيسته املبتكرة ذات التقومي اجلديد ،والذي
هو ،هلذا السبب ،يعتربهم ،حسب رأيه ،أهنم "خارج الكنيسة".
نؤكد له أننا لسنا خارج الشركة مع كنيسة املسيح ،كنيسة املولود أوال يف السموات،
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كنيسة القديسني واألبرار واملعرتفني ِبإلميان ،وأيضا أولئك أصحاب ذات الفكر على األرض،
لكننا متاما خارج الشركة مع كل من احنرف عن اخلط املستقيم ،وتسببوا ِبنشقاق ،وعانوا من
سقطة رهيبة يف هرطقة اإلرتداد – ولنوضح ،هرطقة شاملة – أال وهي املسكونية .حنن ال

2

فرق عندان إذا هؤالء الذين سقطوا ،وأولئك أشباه من يتهمنا والذين يشرتكون معهم" ،قد
قطعوان" من كنيستهم.
معروف جدا أنه حني املرء يعيش وخيترب حقيقة الكنيسة بطريقة عضويةِ 7،بنتظام
ٌ
وحمبة وتواضع ،وأيضا ِبملثابرة على ما تسلمه من أجداده دون الزايدات أو النقصان ،عندها
يصبح هذا إانء للنعمة اإلهلية ويتحد مع كنيسة املولود أوال كعضو أصيل يف كنيسة املسيح،
حىت ولو صدر حبقه حكم إدانة من ممثلني غري مستحقني لألسقفية ،الذين قد يكون لديهم
تسلسل رسويل ،لكنهم خمطئون يف ما خيتص ِبإلميان .فكما يشرح القديس غريغوريوس
وحكم عليه ِبلنفي" 8وفقا للخلع
ِبالماس ،الذهّب الفم اإلهلي "كان قد قُطع من الكنيسة ُ
الظامل الذي فُرض عليه جممعيا من قابل أنصار ثيوفيلوس اإلسكندري ،وهو حتديدا هلذا السبب
مل يلتزم به وال حىت أعطاه أصغر إهتمام! وذلك ألن اإلداانت الظاملة تُعترب "إضطهادات"
وهي تتسبب بوفرة أكرب من النعمة اإلهلية ومنح الربكات.

9
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يف إهاانته السابقة ضدان ،كان مستنكران أكثر إمهاال وسقط يف أخطاء مأساوية
إضافية هو اليوم حذر جدا أال يسقط فيها جمددا .يف ذلك املاضي ،على سبيل املثال ،أصر
أنه ال يهم أي تقومي تتبع ،ألن هذا ال عالقة له إطالقا ِبلتقليد الكنسي ،وفقط يكفي أن
تكون "متحد مع الكنيسة "،أي مع إداراهتا .إضافة ،وحىت بطريقة أكثر مأساوية ،كتب أن
املسكونية هي ال شيء سوى "صداقة بسيطة وعرض للياقة" "،جمامالت" بريئة "ولقاءات
مهذبة"؛ أي أهنا "حوار بريء إلظهار وهم" اهلراطقة!
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حنن ال نعلم إذا أرائه هذه ،اليت مت وصفها بتساهل أهنا ال أساس هلا ِبلكامل ،هي
متثل ما يعتقد به هو عن يقني أو إذا كانت تشويه متعمد للواقع ،هبدف خدمة مصاحله
اخلاصة.
3

 .٣يسران القول أنه اآلن أقله يعرتف أن التقومي مت "تغيريه خطأ" وأن املسكونية هي
بكل وضوح ومن دون شك "بدعة شاملة ".يف العظة املنشورة اليت نقوم بتفنيدها هو من
مجلة األمور يعرتف "أرى أن احلدود اليت وضعها أِبنان يتم جتاوزها".
هذا األمر ِبلتأكيد يشكل تقدما ملحوظا .لكننا ِبلرغم من ذلك لن نصفه أبنه
مهما .حمقران هذا ال يرتك لنا أي جمال ليشجعنا ألنه يسارع إىل ضبضبة األمور ِبلكالم
املتواصل عن "التجاوزات يف القوانني املقدسة 12"،وكأن بدعة املسكونية الشاملة ترتكز فقط
على جتاوزات يف القوانني املقدسة (!) ،وأيضا ألن أساس املشكلة يبقى على حاله فعوضا
عن التوجه بكل قواه حملاربة هذه البدعة الشاملة ،اليت بكل وضوح حترم من هم متورطون فيها
من اخلالص األزيل ،والتأكد من إبعاد نفسه عنها – إن عجبه األمر أم ال فهو متورط فيها
عرب شركته يف األسرار مع البطاركة ورنساء األساقفة وبشكل عام مع أولئك احملتفلني معه
الذين هم مروجون هلا – هو عوضا عن ذلك يدافع عن شركته اهلجينة مع البدعة ويوجه
سهامه حبدة وعداوة على "ذوي التقومي القدمي"! هم برأيه "ارتكبوا ما كان خطأ!" هم ،يؤكد
حضرته بطنطنة وبدكتاتورية ِببوية مطلقة" ،ليسوا كنيسة وأسرارهم ِبطلة"! ويستنتج بشجاعة
"أهنم ليس لديهم ارجل ليقفوا عليها "،وهلذا السبب هو عدو ملوقفهم وملمارسااهتم.
ِبلنسبة له ،هذا "املعرتف الصحيح" الومهي ،يكفي أن يعرب عن اعرتافه بصراحة،
"شفهيا وِبلكتابة "،وببساطة أن "يتظاهر" حني يرى التجاوزات يف القوانني املقدسة ،ولكن،
كما يؤكد لنا حبزم ،من "داخل الكنيسة ،ذاكرا جممعنا املقدس وبطريركنا املسكوين "،أي زعيم
عصابة بدعة املسكونية الشاملة!
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إن استنتاجات هذا الكاتب اليت بكل وضوح هي خاطئة وتناقض نفسها ترتكز على
نظرته املغلوطة اليت يضعها كأساس كل حججه واليت هي مرتبطة مبفهومه من وحدة
الكنيسة.
 .٤يعلن مستنكران ببساطة ،وأقله يف النص املعين ،أن وحدة الكنيسة يعرب عنها
ِبلذكر الليتورجي لألسقف "من خالل الذكرانية توجد الوحدة يف الكنيسة أبمجعها... .إذا
أان ،أسقفكم [هنا هو يعلم خرافه] امتنعت عن ذكر اجملمع املقدس ،أقطع نفسي من
الكنيسة ".وكل من بتبعه يف هذه اخلطوة هم ِبلتايل أوتوماتيكيا "خارج الكنيسة".
هذا املوقف ،حني تكون األمور جيدة وتسري بطريقة مستقيمة الرأي ،يشكل شرعيا
جزء من احلقيقة ،ولكن ليس كل احلقيقة .حني تكون األمور غري منتظمة ،أي حني البدعة
يبشر هبا يف الكنيسة ،كما حيصل ولعقود عدة خبصوص بدعة املسكونية الشاملة ،عندها
يشكل موقف مشوه مسعتنا إحنراف واضح واحنباس يف مأزق الفجور اهلرطوقي إذ يعطي
األولوية للهيكلية اإلدارية للكنيسة ويتغاضى عن األمر األساسي واألويل واجلوهري ِبمتياز،
أال وهو إميان ومعتقد الكنيسة.
هذا املوقف أبي حال من األحوال يتضمن صفة اإلكليزيولوجية البابوية املركزية
املستبدة ،حيث كل شيء يتوقف على الشركة مع ،وعلى عالقة مع ،واتكال على ،كرسي
كنسي مزعوم أنه معصوم عن اخلطأ مبجرد استناده على منزلة ورتبة من حيتل هذا الكرسي؛
أي ،الباِب .هذا األمر حيصل متاما حني ُجتعل النعمة خاضعة للمؤسسة ،للتاريخ ،وللمكان
حني جُتعل الكنيسة خاضعة لبطرس وليس بطرس خاضع للكنيسة!
توجه وممارسة اببوية-جديدة
هذه العقلية لألسف قد حتولت يف القرن املاضي إىل ه

( )neo-papalمتيزت هبا بطريركية القسطنطينية ،وإنه ألمر مذهل كيف أهنا أثرت وتؤثر
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على أانس هم نظراي ال يظهرون أهنم يعتنقون أطماح وذرائع الفنار البابوية-اجلديدة واملستبدة،
والذين يرغبون من نواحي أخرى أن يتحرروا من السّب البابلي الذي جنده يف السكوالستيكية
والدكتاتورية املطلقة اليت لالهوت الغريب.
 .٥ومع ذلك ،ومبعونة هللا ،لنرى كيف تقف األمور من منظار أرثوذكسي
ود ا ْحلَاق َوقَاعا َدتُهُ 13"،تُقيم الشركة معها ليس على
طاملا أن كنيسة املسيح هي " َع ُم ُ

أساس الشركة مع الكرسي البطريركي املتقدم ،ذلك الذي لروما أو القسطنطينية ،لكن على
أساس الشركة مع احلق .فكما يلخص القديس غريغوريوس ِبالماس هذا النقطة "أولئك

الذين ينتمون إىل كنيسة املسيح ينتمون إىل احلقيقة؛ وأولئك الذين ال ينتمون للحقيقة
ال ينتمون لكنيسة املسيح أيضاً 14".وذلك ألن كنيسة املسيح هي مؤسسة ومبنية على
معتقد اإلميان احلق السليم واخلالصي 15.ووحدة الكنيسة لديها حتديدا املعتقد املشرتك يف
وحتفظ مىت وحيث توجد وحدة
اإلميان كمنبعها وأساسها .وِبلتايل ،تصان وحدة الكنيسة ُ
اإلميان واإللتزام يف تقاليد الكنيسة .إن أوالد الكنيسة األصيلني يعطون طاعة فورية لل
"التعاليم الرسولية واألِبئية وللتقاليد الكنيسة" 16وهلذا السبب إذا أحدهم [مهما كان] يلغي
تقليد كنسي ،مكتوِب كان أو غري مكتوِب ،فليكن أانثيما!"
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لذلك ،دون الوحدة يف عقائد اإلميان ،ودون احرتام تقاليد الكنيسة واإللتزام هبا،
ال ميكن التفكري أبي نوع من الوحدة يف الكنيسة ،وذلك وفقاً للمفهوم الرسويل واألابئي

للكنيسة األرثوذكسية اجلامعة أبكملها.

على سبيل املثال ،يقول القديس يوحنا الذهّب الفم" :عندما نؤمن مجيعنا بذات
الشيء ،عندها تصبح هناك وحدة...ألن هذه هي وحدة اإلميان ،عندما نكون مجيعنا
واحد[...عندما] نجظهر أننا مجيعنا لدينا إميان واحد".
6
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يف جسد الكنيسة الواحد ،جيب أن يكون هناك حتما "روح واحد "،أي التوافق
واإلمجاع يف اإلميان والتقليد ،ألنه من املمكن أيضا أن حيصل األمر التايل "أن يكون هناك
جسد واحد ،ولكن ليس روح واحد؛ كما ،على سبيل املثال ،إذا كان أحد األعضاء
فيها صديقاً أيضاً للهراطقة"!

19

أنظروا كيف يعلق الذهّب الفم اإلهلي على هذه النقطة احلساسة "الصداقة" مع
اهلراطقة تفصم وحدة اإلميان ،وِبلتايل وحدة الكنيسة ،ألن األخرية ال تصان مبجرد وفقط
عرب احلفاظ على الوحدة اإلدارية .ضمان وحدة اإلميان ووحدة الكنيسة يتضمن انعدام
"الصداقة" و"املودة" مع اهلراطقة ،ألن تلك األخرية تدمرها .هلذا السبب "أانثيما" القديس
بولس الرسول تقع مثل الصاعقة ضد حىت أصغر تعليم زنديقي (هرطوقي)!

20

إذا ،فقط حني يكون هناك إمجاع يف اإلميان وتقليد الكنيسة يكون هناك شركة يف
األسرار ،وهذا أمر يُعرب عنه ليتورجيا عرب الذكرانية يف اخدم الكنيسة اإلهلية .الذكرانية ال
21
تشكل وحدة ،لكنها تعرب عن الوحدة حني تكون موجودة فعال؛ وإال "حنن امارس التمثيل"
(أو اإلستعراض) ِبألمور اإلهلية بذكر هؤالء الذين ال نشاركهم وحدة الفكر يف اإلميان أو
التقليد ،ويكون ذلك إلدانتنا سواي على األرض ويف السماء! نعتقد أن أمر كهذا هو جلي
بوضوح حىت لضمري الولد الصغري!
 .٦على كل حال ،ال أحد يُستثىن من خطر السقوط من احلقيقة ،وكذلك األمر ،ال
أحد يُستثىن من استحالة ذكره [يف اخلادم] ،ال خلفاء الرسل ،األساقفة ،وال البطاركة ،وال
العروش والكراسي التارخيية .ليست قليلة األحداث يف اتريخ الكنيسة عندما ِبِب أو بطريرك
بشر ِبهلرطقة وتسبب ِبإلاثرة يف الكنيسة ،وقُطع منها بعد ذلك بواسطة األانثيما.
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"إذا" األساقفة "كانوا أمناء للتقليد ويتصرفون وفقا للكنيسة أبكملها...عندها هم
يثبتون يف احلق [وِبلتايل يتم ذكرهم – مالحظة الكاتب] .لكن إذا ختلوا عن األرثوذكسية،
عندها يفقدون ليس فقط سلطاهنم على التعليم ،ولكن حىت موقعهم كمسيحيني ،وأانثيمااهتم
[اليت يفرضوهنا على كل من يتنصل منهم – مالحظة الكاتب] ال معىن هلا .ليس األساقفة
فقطـ ،ولكن كنائس حملية أبكملها ميكن أن تبتعد عن طريق احلق 22"،فتصبح مستبعدة من
الشركة والذكرانية ،حىت "قبل صدور جحكم جممعي "،وذلك ألهنا خضعت للهرطقة وألهنا

قُطعت من احلقيقة.

هؤالء الذين يذكرون هكذا أساقفة وكنائس وكأهنم أرثوذكسيني هم ال حيافظون
دمرون وحدة الكنيسة
يدمروهنا؛ وأولئك الذين ال يذكروهنم ال ي ه
على وحدة الكنيسة بل ه

بل هم خيدموهنا ويؤيدوهنا وينقذوها.

23

هكذا "مت احلفاظ" على األرثوذكسية إىل هذا اليوم ،وهكذا سوف "يتم احلفاظ
عليها "،ليس من خالل طهو أفكار جديدة تقرتح طريق "اليونياتيني (التوحيديني)" وحل
يعرفه التاريخ ،أي شركة من دون شروط مع أساقفة ،كرسي ،أو كراسي وقعت يف اهلرطقة،
وكل هذا ألجل احلفاظ على مظهر خمادع من الوحدة اخلارجية اهليكلية .لكن هذا ال يشكل
حفاظا على وحدة اإلميان ،ألهنا فارغة من احلقيقة .لدينا هكذا أمثلة من التاريخ واجبنا أن
نتحاشاها وال امتثل هبا!
اآلن وبعد أن شرحنا ،ولو ِبختصار ،ان مفهوم الوحدة الذي يروج له كاتب "عظة
األحد املنشورة" هذه يرتكز على أساس خاطئ ِبلكامل ،ميكننا بسهولة أن نستدل كل اخلطأ
يف كل أفكاره وأرائه األخرى.

8

إذا املسكونية هي بدعة شاملة ،وإذا بُشر هبا ومت العمل هبا والرتويج هلا على امط
متواصل ،بشكل موسع ومبنهجية وثبات ،بكل الوسائل وبكل طريقة ،من قابل قوى أمر
الواقع وإدارات مجيع الكنائس األرثوذكسية احمللية اليت تشرتك هبا واليت حافظت على الفساد
املتنوع واملعدي الذي ينتج عنها ،واليت وقعت فريسة هلا واختنقت بني خمالبها – وأوهلم بكل
أتكيد بطريركية القسطنطينية ،األكرب يف تراتبية العروش البطريركية – عندها ما هو املوقف
الذي أيخذه املعرتفون األرثوذكسيون يف وجه هذه الظاهرة؟ هل يستنفدون أنفسهم مبجرد
اإلعرتاض على خمالفة القوانني؟ وهل حيافظون بدون انقطاع على شركتهم مع احملركني الرئيسيني
هلذه البدعة؟
حقا كال .حنن نتكلم عن مصطلحات البدعة والبدعة الشاملة ونعترب املسكونية معتقد
خاطئ وليس جمرد خمالفة للقوانني .حنن أيضا نود أن نستذكر هنا بعض احلقائق األساسية
قبل أن نستمر ِبإلجابة على أسئلتنا املذكورة أعاله.
إن إعالن  ۱٩٢۰لكنيسة القسطنطينية اعترب اهلراطقة الزاندقة مبثابة "أعضاء يف
الكنيسة" واجلماعات املزندقة مبثابة "كنائس املسيح "،وذلك من خالل اإلعرتاف مبعمودية
املوحد" الذي غايته
مشرتكة مفرتضة كالعامل املوحد بينهم .ومن املعروف أيضا أن "التقومي ه
اإلحتفاالت املشرتكة ،قد مت اقرتاحه لتحقيق أهداف برانمج التوحيديني .فاملسكونيون
األرثوذكسيون مل جيعلوا الوحدة واهلوية يف اإلميان أساس جتاوزااهتم الغري مربرة ،لكن قاعدة
جديدة :التعاون مع "الكنائس" املزندقة يف أمور عملية واإلحتفال املشرتك معهمِ ،بلرغم من
عدم وجود توافق عقائدي ،وذلك لتمهيد الطريق لشكل غريب [عتيد] من الوحدة ،ولكن،
ِبلعمل األساسي ،الغاية هنا هي اختبار ذلك من خالل التوقع.

9

وهكذا هم بدأوا "رحلتهم املشرتكة مع ِبقي العامل املسيحي" اليت ال تتغري و"صداقتهم"
اإلنصهارية املتنوعة والتعاون معا بغاية الوصول إىل شهادة وبشارة مشرتكة وومهية للعامل.
ما يسمى ب"مؤمتر القسطنطينية الشامل لألرثوذكسيني" عام  ۱٩٢٣برعاية البطريرك
املاسوين مالتيوس ميتاكساكيس طرح سلسلة من اإلبتكارات والعصرانت املرفوضة ،وأيضا
"التقومي اجلولياين املصحح" لغاية إخضاع الكنيسة ملطالب عامل الفساد هذا ،وذلك بطرح
التقليد جانباً ومكافأة الغرب على مترده ،و"يف سبيل الوحدة بني املسيحيني" و"إعادة ترميم

وحدة املسيحيني جمدداً ،أقله على هذه النقطة".

24

لذلك ،ومبا أن التقومي اعتجرب أداة للرتويج للرنية املسكونية ،يصبح هنا الطابع
اإلكليزيولوجي البتكار التقومي الذي مت السري به وأخريا أبسلوب دكتاتوري عام  ۱٩٢٤يف
اليوانن ،منذ تسعني سنة ،واضحا وغري قابل للجدل .هذا اإلبتكار حتديدا هو الذي جهز
األرضية وحفر األساسات إلعادة النظر بنظام وحياة الكنيسة األرثوذكسية أبكملها.
بقية القصة هي مألوفة مشاركة وإدراج ،منذ العام  ۱٩٤٨فصاعدا ،يف التحالف
الشامل للهراطقة الذي هو جملس الكنائس العاملي حيث شعار "الوحدة يف التنوع" حيمل
التأثري يف خربة عملية؛ رفع األانثيما مع البابوين عام ۱٩٦٥؛ توسع حركة حوار األداين عام
۱٩٧۱؛ اإلقرار اجملمعي من قابل القسطنطينية ل"إعرتاف ثياتريا" اهلرطوقي ِبلكامل عام
۱٩٧٥؛ توقيع إتفاق الوحدة مع الغري خلقيدونيني عام ۱٩٩۱؛ إتفاق البلمند مع البابويني
حول اإلعرتاف املتبادل الكامل ،عام ۱٩٩٣؛ اإلعرتاف ِبملعمودية بني القسطنطينية وكنيسة
أملانيا اإلجنيلية ،مع احلظر ألي إعادة للمعمودية ،عام ٢۰۰٤؛ صلوات مشرتكة ،إعالانت
مشرتكة؛ إستشارات مشرتكة ،مشاريع مشرتكة ،إخل وهي حتصل اآلن وتروج يوميا تقريبا!

10

وال أي واحدة من هذه األحداث تقع حتت عنوان املخالفات القانونية البسيطة؛
ِبألحرى ،هي تشكل "إنقالب كل األمور 25".مسكونيون أرثوذكسيون ِبرزون يصرحون
علنا وبكل صراحة أن وال أي كنيسة مسيحية ميكنها بعد اآلن أن تعمل أو تتكلم أو حىت
تفكر ،تتأمل أو أتخذ قرارات يف عزلة ،وأن "مرض الطريقة الفريدة" جيب التخلي عنه،

26

تصوره 27"،وأن مسار
وأن اإلنسحاب من جملس الكنائس العاملي يُعترب "اقرتاح ال ميكن ه

اجتاههم املسكوين التوحيدي يُعترب "ال رجوع عنه" 28وهو كذلك.

يف وجه هذا اإلرتداد الذي ال مثيل له – نكرر مرة آخرى جمددا – ما هو املوقف
املناسب؟ هل فعال هي احلالة أن كل من ميتنع عن الشركة (املناولة) مع من ليس هلم روابط
معهم يفقدون وحداهتم مع الكنيسة ،وحيرمون من النعمة ،وهم يعملون إبهلام من الشرير؟
اإلميان والتقليد األرثوذكسي يقوالن عكس ذلك ،وذلك ألن أراء كل األشخاص
حول هذه املواضيع ،مهما كانوا ،ختضع لبوتقة األسفار املقدسة والعقيدة واملمارسة األِبئية
واجملمعية .وال أي رأي أو منظار يُقبل به إذا مل يكن يرتكز على تعليم أرثوذكسي وعامة على

روحها وقواعدها .وفقا للقديس مكسيموس املعرتف ،كل [بيان] الهويت ليس أابئياً هو
هرطوقي.

29

لذلك حنن نعلم ان "اإلتفاق" و"الوحدة" مع اهلراطقة واحملبة جتاههم على حساب
حقيقة اإلميان والتقوى أمر يصنف ب"اخليانة 30".هلذا السبب ينصح بنا األِبء أبن امقت
"جمالس مع اهلراطقة.

31

اإلستنتاج هنا واضح األرثوذكسيون املسكونيون قد تسببوا بشرخ وانقطاع جلي مع
التقليد وهم "مقطوعون عن كنيسة القديسني الذي يقطنون السماوات 32"،وهلذا السبب
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هم "حمرومون كنسيا "،كوهنم "غرابء عن هللا 33"،وذلك نتيجة التشويش الذي تسببت به
ابتكارااهتم.
اإلعرتافات ِبإلميان ال تُصنع دون أمل ،من موقع أمان ،ودون عواقب فعلية .التقارب

الروحي واألسراري مع من ميكن ااهتامهم نظراي أهنم هراطقة أو أشخاص مييلون إىل اهلرطقة
يعين اإلنفصال عن القديسني ،بينما اإلنفصال عن هكذا أشخاص يعين التقارب إىل هللا
واحلقيقة وأِبء الكنيسة القديسني واإلحتاد معهم 34.ألنه جيب علينا أن نتجنب الشركة مع
أولئك الذين منقت أراءهم.

35

هذا هو التعليم واملوقف الواضح والشفاف حول هذه املسألة احليوية.
 .٩إن تعليم من يستنكر بنا ،والذي يزعم أن أولئك املنعزلون هم ملهمون من الشرير،
هو ُتديفي ،بينما إصراره على إمكانية الشركة مع اهلراطقة او أشخاص مييلون إىل اهلرطقة،
حتت اخلدعة أبننا ميكننا هبذه الطريقة أن نتمسك ِبعرتاف أرثوذكسي ،هو مناقض لألِبء
ِبلكامل وِبلتايل هو وهم.
أحد أولئك الذين يتبعون ممارسة مستنكرانِ ،بلرغم من احلقيقة أنه ال يضع كتاِبته
اخلاصة به قيد التطبيق مع أي جنس الثبات يف املبدأ ،يكتب بصراحة "ليلتزم داعمو
البابويني وأصحاب الفكر الالتيين واألساقفة واألابء الروحيني والكهنة والالهوتيني
ضل الشركة مع القديسني .اإلثنان ال ميكن أن
املسكونيني ابلشركة مع اهلراطقة؛ حنن نف ه

يتعايشا معاً!36".

إن "ذوي التقومي القدمي" مل يفعلوا أي شيء خطأ ،لكنهم منذ البداية تبعوا حساسياهتم
مربرون من
األرثوذكسية كأعضاء أصيلني ومسؤولني يف الكنيسة ،وهم عالوة على ذلك ه
خالل اإلستمرار املخيف ِبإلرتداد واألحداث احلاصلة.
12

كأوالد الطاعة هم مسعوا لرئيس اجملمع املسكوين السابع ،القديس طارازيوس ،الذي
حنرك احلدود اليت وضعها أابؤان؛ ابألحرى ،إذ أننا تلقينا التعليم من
يهتف قائال "حنن ال ه
لنتمسك ابلتقاليد اليت استلمناها".
الرسل،
ه

37

إن "ذوي التقومي القدمي" قد ثبتوا على األمور اليت تعلموها وأيقنوها 38،إذ هم يعلمون
– ويضعون ذلك قيد املمارسة – أن ال أحد ميكنه حتريف حىت ولو مقطع لفظي ،دون أن
يقع حتت عقوابت األابء القديسني ويتم التنصل منه ويجقطع من جسد الكنيسة 39،وذلك

ألن "ال البطاركة وال اجملامع كان ابستطاعتهم إدخال بدع يف ما بيننا ،ألن حامي الداينة
هو جسد الكنيسة حبد ذاهتا ،أي الناس أنفسهم ،الذي يرغبون أن يبقى معتقدهم الديين
دون تغيري دائم ،وكذات النوع مثل ذلك الذي ألابئهم".

40

تُعترب اإلبتكارات حتريض من االشيطان وال يُقبل هبا ،حىت ولو اقرتحها مالئكة من

السماوات .لذلك هؤالء منا الذين يرفضون املسكونية وابتكار التقومي هم مل يتسببوا

ابنشقاق ،لكننا فصلنا أنفسنا ألسباب عقائدية من أولئك الذين يبشرون علناً ابملعتقدات
اخلاطئة واهلرطقات ،عازلني أنفسنا مبعونة إهلية وألسباب الضرورة املرتبطة مبفهوم

اخلالص .جند ’الشقاق‘ مثال يف حالة انفصال "ال أساس له" و"ال ميكن تربيره" ،بذريعة
"أمور ميكن حلها" أو هفوات [شخصية] من قابل األساقفة .لكن املسكونية ليست مسألة
جمرد خمالفة للقوانني ،بل هي اإلنصهار األكثر ترويعاً وأسوأ بدعة شاملة
ميكن حلهها أو ه

و"خيانة" لإلميان "مل يسمع هبا من قبل".

41

كل من يعزل نفسه من ذلك هم يعملون ما هو مفيد وهو يستحقون "اإلكرام الذي
يليق ِبملسيحيني األرثوذكسيني".

42
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إن احلقيقة أن ذوي التقومي القدمي قد نظموا أنفسهم مبثابة كنيسة هي نشأت من جمرى
األمور حبد ذاته .فالتخلي املتزايد ملوقف الكنيسة من قابل املبتكرين قد مت تغطيته حبق من قابل
أولئك الذين بطبيعتهم وِبلتبين أعضاء أصيلني يف الكنيسةِ ،بإلشارة هنا طبعا لضمريها
اجملمعي.
هلذا السبب نذكر هنا مشوه مسعتنا أنه يعاين من العمى الروحي وأيضا من جهل
مأساوي ل"سبل" النعمة الغري خملوقة ،ألنه غري قادر على إدراكها حتديدا أينما هي توجد
فعلياً ،حيث يتم اختبارها بصورة واضحة وبال جدال ،إذ أنه يسرتيح راضيا كما هي حاله
يف الشركة مع أولئك الذين يعرتفون ِبلنعمة حتديدا حيث هي فعالً غري موجودة!

مع ذلك ،هذه النتائج املأساوية هي ،لألسف ،فقط ما نتوقعه من أشخاص شبيهني
مبستنكران ،الذي منذ سنوات قليلة وقع على "معتقد إميان ضد املسكونية" 43مت التزمري له
كثريا ،لكنه بعد ذلك سارع ليسحب توقيعه (!) ،طالبا الغفران والتساهل من برثوملاوس
القسطنطيين ،حامل املعيار عند املسكونيني األرثوذكسيني ،متوسال إليه ال أقل ليأيت إىل
أبرشيته ليبارك خرافه! أي ثبات على املبدأ وإخالص ميكن أن يتوقعه املرء من أشخاص
يتميزون هبذا الكم من العدم اإلستقرار واجلنب وامللومية .كم من "الكثري" ميكن أن يؤمتن إليه
الذي ال يستطيع حتمل "القليل"؟ وكيف ميكن اعتباره أستاذا يف هذه األمور ،هو الذي
استسلم مبجرد أن جترأ على أخذ خطوة أكثر ثباات وحسما بقليل عن سابقااهتا؟
فعال ،يف مكان ما من "عظته املنشورة" هو يذكر أنه من املمكن أن يواجه
"اإلضطهاد"! ولكن هناك آخرون سبق وتعرضوا لإلضطهاد وما زالوا؛ هم املعرتفون األصيلون
املوثوق منهم ،وليس أولئك املعرتفني النظريني الذين هم يف شركة مع هراطقة ومع ذلك
يتومهون أهنم معرتفون! أما ِبلنسبة لذلك املوقف الرخيص والغري مؤمل الذي اختاره مشوه
14

مسعتنا ويروج له ،ليس فقط اهلراطقة وأقوايء هذا العامل ال يرونه مزعجا ومصدر اهتديد ،لكنه
يف حقيقة األمر هو يساعدهم وحيثهم ،ألنه خيدم مصلحتهم أن يبقوا يف شركة مع أولئك
الذي قد يكون لديهم موقف ورنية أكثر تقليدية ،متومهني أهنم يقومون بواجبهم اإلعرتايف
ِبلتوازي ،وهكذا مجيعهم هم راضون على أنفسهم يف ومههم ،ويبقون كذلك!
يفرتض مشوه مسعتنا وأمثاله أهنم "جمبورون" على اتباع سياسة أساقفة الكنائس
األرثوذكسية الرمسية املبتكرة ،بقدر ما هم يتساهلون مع احنرافات وجتاوزات املسكونية ،وذلك
لكي يتحاشوا الوقوع يف "الربوتستانتية"؛ ومع ذلك ،من جهة أخرى هم يعلنون أهنم لن
يتوقفوا "عن اإلعرتاض"! هكذا هم يظهرون مرة أخرى البعد املأساوي جلهلهم اخلطري،
وبشكل عام حرياهتم وعدم الثبات يف موقفهم.
إن قرارات حىت اجملامع الكربى متتلك سلطة ملزمة وإجبارية فقط حني تكون متطابقة
مع احلقيقة اليت تنبع من روح احلق .فقط عندها يقبل هبا ملء الكنيسة ويقر هبا ضمري
الكنيسة .هذا القرارات هي ليست سارية املفعول يف أي حالة أخرى ،كما وليس من املمكن
اإلحتكام إىل واجب ما أن نتبع أولئك الذين يتساهلون مع املخالفة املستمرة ،ملدة قرن
تقريبا ،لقاعدة اإلميان وفكر الكنيسة!
إن املوقف الذي يطرحه مستنكران هو كارثي ،وبنعمة هللا لن ميشي به املعرتفون
األصيلون أبدا .ألن هذا املوقف اخلاطئ جيرب مشوه مسعتنا والذين معه ،من خالل شركتهم
امللومة مع املسكونيني ،أبن يشرتكوا فعال يف احلركة املسكونية اهلرطوقية ،أبن ينتموا إىل جملس
الكنائس العاملي مع كل ما يتضمن ذلك ،وأن يصلوا معا مع كل أنواع اهلراطقة وأتباع
الدايانت األخرى ،أبن يعتربوا الزاندقة مبثابة "كنائس شقيقة "،أبن يقبلوا مبعمودية اهلراطقة،
أبن خيدموا العامل سواي معهم ،وأبن يقدموا شهادة مشاركة عن اإلميان ،إخل.
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أما ِبلنسبة حلل الشركة هذا مع األرثوذكسيني املسكونيني الذي يؤدي هلذه النتائج
املأساوية والذي يؤدي إىل ابتالعهم يف هاوية اهلالك األبدي ،والسبب ملاذا يفضله مستنكران،
فهو قابل للتفسري فقط من خالل املعضلة املزيفة اليت يطرحها على نفسه وعلى اآلخرين
فهو خائف من أنه ،إذا سعى إىل عزل نفسه (أي أوقف الشركة معهم) فهو سوف خيضع
خلطيئة مميتة وسوف يكون "مذنبا بتسبب انشقاق يف الكنيسة "،ويف وجه هذا اإلحتمال،
هو يفضل أن "يذهب وُمييت نفسه غرقا"!
إذ حنن نصلي ملعافاته وشفائه الروحيني ،نرتكه للرفق اإلهلي ،ونشدد أن احلل اإلهلي
حلرية مشوه مسعتنا الفظيعة وكل من يشبهه هو أن يعتنق موقفناِ ،بلفعل وِبلكلمة ،كما فعال
هو مطروح يف وثيقتنا اإلكليزيولوجية" ،الكنيسة األرثوذكسية األصيلة وبدعة املسكونية:
مسائل عقائدية وقانوية "،لكي ننطلق معا يف رحلة ِبحلق واحملبة ،معربين كذلك األمر عن
رغبتنا احلارة أنه وحلىت النهاية ،الرب لن حيرم عنا نعمة اإلعرتاف األصيل والثابت به .أمني!
فيلي ،أتيكا
أحد األِبء القديسني يف جبل آثوس
 ٢٢/٩حزيران٢۰۱٤ ،
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