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 األوىل الطبعة متهيد

 

 فيليو كرباينوس، مرتوبوليت أوروبوس  †

 رئيس اجملمع املقدس

 

 "نقف يف احللبة للدفاع عن مرياثنا الشعيب

 عن كنز اإلميان السليم املوروث من أابئنا"و 

 

 القديس ابسيليوس الكبري 

 (٢٤٣)الرسالة 

 

 سوستوموسالروحي رئيس األساقفة خريبننا ابنعمة هللا نشعر بفرح نتيجة مساعي 
اجلزيل اإلحرتام، معتمد اجملمع املقدس يف أمريكا. مساعيه تسمح للقارئ أبن يدرك أن 

هو ليس  ۱٩٢٤م اتقومي األعياد الذي مت تبّنيه يف كنيسة اليوانن ع ابتكارالنضال بوجه 
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طور الكنيسة " عاقرة متنع تا  "ثالثة عشر يومبجمّرد متّسك عاطفي بعادة دينية عريقة أو 
 حوارها اإلرسايل مع العامل. و 

 يسعى صاحب السيادة أبن جيعل هناك يف الغرب، وحتديدا  أمريكا، إدراكا  كامال  
أبن أولئك الذين يتمسكون بنظام األعياد العريق يف الكنيسة األرثوذكسية هم من خالل 

نذ العام واليت عارضوها م نقسامابالاملسببة و أعماهلم يرفضون قوة املسكونية املدمرة 
 الوحدة يف الكنيسة.انفصام بت يف حني تسب ۱٩٢٤

إن املسكونية، اليت كما هي كل اهلرطقات تعادي النظرة الذاتية األرثوذكسية 
وتواجهها بعدائية، ظهرت ألول مرة كما نعلم يف هناية القرن التاسع عشر. فالزاندقة من 

اطات الفتة نشو كهنة الذين جيهلون مفهومها اإلكليزيزلوجي بدأوا حوارات و الهوتيني 
" الشهري الصادر ۱٩٢۰رثوذكسية وصوال  إىل "مرسوم ليس هلا مثيل مع الكنيسة األ

القانونية و عن بطريرك القسطنطينية. هذا املرسوم املرفوض متاما  وفقا  للمعايري العقائدية 
 للكنيسة األرثوذكسية، أصبح منذ آنذاك ولألسف "دستور" املسكونية. 

 :۱٩٢٤يف تقومي األعياد عام  بتكاراالكانت   "۱٩٢۰إحدى نتائج "مرسوم 
بني  نقسامالابمسكونية يف التطبيق. هذا التغاضي عن احلقيقة األرثوذكسية تسّبب 

ُمسرّيا  بذلك عجالت و رثوذكسيني، األ-الوحدة مع غريسم اباألرثوذكسيني 
ناك طوفاان  صدر ه بتكاراالمنذ ذلك و املبيدة ضد أتباع التقليد األابئي. ات ضطهاداال

ن عنتشار االونية لدرجة أن اليوم هناك كالم واسع املمارسات املسكو من النظرايت 
رطقة( قد  الكذب )اهلو  مبا أن احلدود بني احلقيقة )األرثوذكسية(و الالهوت املسكوين. 
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يف و معات املسكونية التجو الوحدة املسيحية املفرتضة تلقى تعبريا  يف الربامج و ُكسرت، 
من الوحدة ما بني األداين على مستوى عاملي، دفع هذا الالهوت ي انصهار شكل 

 وذكسي. حرتام لتمّيزان األرثاابلتايل مل يعد هناك و املسكوين بنفسه على اجلميع. 

النشاطات اململة للمؤسسات اخلارجة و نقراض إن روح هذا العامل اخلّداع وخطر اال
رتداد لية ابلتعاون مع هذا االعن الكنيسة مجيعها أغرت الكنائس األرثوذكسية احمل

سالم بعيدا  عن سالم مشيئة هللا الذي يدعوان إليه، و اجلامعي. الناس تبحث عن وحدة 
سعادة و وذلك لكي حيصلوا على احلاجات املادية هلذا العامل. مجيعهم يتكلم عن وحدة 

ديد( األلفي. أليست األرثوذكسية "الرمسية" )ذات التقومي اجلو من الطراز امليسياين 
متّسكها هبذه احلركات، ختالف طبيعتها يف الصميم؟ أال تنكر ذاهتا؟ أال تنسى و بدعمها 

بنكران  حرتام لكل األداين، هذا ال يتحققاالو أنه يف حني إمياننا يعّلم احملبة املسيحية 
 احلقيقة الوجودية اليت نعرفها أهنا األرثوذكسية؟

الكنسي لديهم الوعي  ۱٩٢٤هؤالء األرثوذكسيون املعارضون إلصالح عام 
حنن نعيش و  ۱٩٢٤ لابلفعل، ضد البدعة. منذ او العميق أن نضاهلم هو ضد املسكونية 

بري إلدانة نعقاد كل جممع مسكوين كامتاما  يف ذلك النوع من احلقبة اليت دائما  ما سبقت 
لتاريخ، حصلت هناك هنضة متواصلة لدى اجلماعة منذ ذلك او البدعة الظاهرة حديثا . 

الطابع الفعلي و  يف تقومي األعياد بتكاراملسيحية األرثوذكسية يف ما خيتص بطبيعة اال
نعقاد جممع بنعمة هللا لتوحيد مجيع للحركة املسكونية. لقد هتّيأت األرض ال

لألسف،  سة.ة للكنيالكارهو إلدانة نظرايت يومنا املعادية لألرثوذكسية و األرثوذكسيني 
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ننا لكن يقيننا العميق أبو ات عن املسار األصيل هلذا النضال. احنرافحصلت هناك 
 هللا ال يسمح أبن حُتبط عزميتنا.بعون  1ندخل يف أايم إسكاتولوجية

لتوقف اب أن حيصل دون جيإن النضال من أجل إنتصار احلقيقة األرثوذكسية 
يف األيدي  املثابرة. أما النتيجة فهيو الصالة و التواضع و يف روح من احملبة و للتكييف، 

 حمبته. و البصرية خلالق الكنيسة اإلهلي. فليجدان يف ظهوره اجمليد يف حّقه 

املؤلّفني   رفاقهو نصلي بعمق أبن تكون مساعي رئيس األساقفة خريسوتوموس 
يات الن هتدف إلهداء النفوس العديدة ذاتو هذا الكتاب أيضا  مثمرة بوفرة و كما 

ة على يف أمور اإلميان لكي يهربوا من نظرية املسكونية اخلطري  الصافية إىل معرفة احلقيقة
 النفوس. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  1 أي ختتص مبفهوم آخر األزمنة. 
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 الفصل األول

 
خمتصر اتريخ: القدمي التقومي ذات اليواننية األرثوذكسية الكنيسة  

 األسقف أمربوز

 

. يف جمال هذا الفصل الصغري، لن ۱٩٣٥ -۱٩٢٤حركة التقومي القدمي، 
الكره للتقليد و  هو مّت يف جو من اإلصالحو نسعى لعرض اتريخ تغيري التقومي حبد ذاته، 

ا  ليس من أيضو  الألرثوذكسي ال يزال يسبب صدمة حىت للباحث األكثر بالدة . كما
ية داملعاو  األهداف السامةكاٍف املمكن ضمن إطار املالحظات هنا أبن نقّيم بشكل  

نتائج تغيري التقومي، أو أبن ننصف العدالة لنضاالت مسيحيي اليوانن و  لألرثوذكسية
هو أن نقدم و  حلفاظهم على التقومي القدمي خالل هذه السنوات. هدفنا هو حمدد أكثر،

 ألصيلني يف اليوانن.رثوذكسيني الو خمتصرا ، عن نشوء كنيسة املسيحيني األو  تقريرا  دقيقا ،

 ن يفقانوين للتقومي الغريغوري على أيدي أساقفة كنيسة اليوانالغري  بعد التبّن 
لكن و  قليال  جدا . بتكار، كان عدد أولئك الذين يف بداية األمر رفضوا اال۱٩٢٤ذار آ

لى الدعم الكامل حصلوا عو   تضمنوا يف صفوفهم البع  من املؤرخني الكنسينينياملقاوم
اجلدير ابلذكر أنه ملدة ستة أشهر اضطر  غريه.و  من بطريرك اإلسكندرية فوتيوس

ن أبن يعملوا دون خدمات كاهن، إىل حني رجع أول و ن األصيلو ن األرثوذكسيو املسيحي
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-۱٣ة شّكل الظهور الشهري للصليب املقدس ليلو  ثنني من الكهنة إىل التقومي القدمي.ا
ولياين بعيد رفع الصليب املقدس حسب التقومي اجل احتفال، أثناء ۱٩٢٥أيلول  ۱٤

)الكنسي( يف كنيسة صغرية تقع على مشارف أثينا، السبب للعودة املفاجئة لعدد هائل 
اليوانن األرثوذكسيون إىل التقومي الكنسي. فالصليب ظهر يف السموات قبل  من مؤمن

للشرطة الذين و  كان مرئيا  ملا يقارب الساعة للمصّلني املتجمعنيو  منتصف الليل بقليل
 خلدمة. أُرسلوا لوقف ا

وانن، أساس يف اليبورع ابلرغم من هذه احلادثة املذهلة واليت ال تزال ُتستذكر 
عموما  وضعه كهنة رهبان من جبل آثوس سافروا إىل مجيع أحناء اليوانن و  احلركة مع ذلك

كنائس التقومي و  يؤسسون أوىل أديرةو  يُنريون الشعب عن خماطر اإلصالح يف األرثوذكسية
هؤالء الكهنة الرهبان العديد منهم اشتهروا بقداستهم ونسكهم، حتديدا   القدمي. من بني
يوس، ري ندريت إفغينيوس )ليمونيس( من باألرمشو  املستبصر إيرونيموسو  الشيخ األعمى

الذي لبس سالسل ثقيلة طيلة حياته الرهبانية. أما الكنيسة الرمسية فلم تبطئ ابلقيام 
املقدس  أُرسلوا إىل املنفى يف اجلبلو  ُتقل الكهنةكل ما يف وسعها إلعاقة احلركة: اعب

وا. يف عام فُ ّرقو  الزايحات ُعطّلواو  اخِلدمو  )جبل آثوس(؛ العديد من الكنائس أُغلقت؛
، حصلت هناك أول خدمة تقديس املاء يوم عيد الظهور اإلهلي يف برييوس، ۱٩٢٥

لقوة كنيسة  ليديتقالذي أصبح العرض الو  الف كل سنةمرفأ أثينا، حيضره عشرات اآل
 التقومي القدمي.
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ابلرغم من كل إجراءات الكنيسة الرمسية حبق الكنيسة األرثوذكسية األصيلة، 
أكثر من مثان مئة مجاعة يف مجيع أحناء اليوانن. هذه قام  ۱٩٣٤تشكلت حبلول عام 

أحياان  و  ن استخدموا يف معظم األحيان كابياّلت خاصةو خبدمتها كهنة رهبان آثوسي
هذا منط ال و  تفلوا ابلسهرانيات طيلة الليل يف أايم األعياد حسب التقليد اآلثوسي،اح

، بدأت تصدر جملة دورية مرة كل ۱٩٢٧ن. يف العام يزال مُيارس يف رعاايان حىت اآل
أسبوعني إبسم "صوت األرثوذكسية"، تبعتها جملة "رائد األرثوذكس" الشهرية عام 

ابلتأكيد، احلاجة األمس للحركة يف ذلك الوقت   مها منشورات موجودة.، وكال۱٩٣۰
كانت احلصول على أسقفية لتأمني اخِلدم الكهنوتية للمؤمنني إىل حني عودة الكنيسة 

 القدمي يف تصاالت مع ذوي التقوميستمّرت االاالرمسية اىل التقومي الكنسي بعون هللا. 
 ۱٩٢٤ول من عامي األتشرين  وري يفغاإلسكندرية حيث مّت تبّن التقومي الغريو  رومانيا
لكن كانوا هم أيضا  يف ذلك احلني دون أساقفة. نتيجة ذلك، و  على التوايل، ۱٩٢٨و

قامت قيادة احلركة ابلتواصل مع امليرتوبوليت أنطوين )خرابيفوتسكي(، الراعي األول 
رين األول ذلك يف كارلوفتسي يف تشو  على الكنيسة األرثوذكسية الروسية يف املهجر،

دى نضاله مو  )وذلك ألهنم كانوا على ِعلم اتم بشدة معارضته إلصالح التقومي ۱٩٣٤
   ضد ذلك(، طالبني منه أبن يتبّّن احلركة حتت جناحيه.

 قبل أن ينتج أي شيء من هذا الطلب، حصل هناك. ۱٩٤٥ - ۱٩٣٥
 حد عشر أسقفا  منأتّفق ا، ۱٩٣٥حدث تسّبب بتغيري جمرى احلركة أبكمله. يف أاير 
يحيني ليستلموا قيادة مجاعات املسو  الكنيسة الرمسية على العودة إىل التقومي القدمي

ناء ثالثة منهم. ستثاألرثوذكسيني األصيلني. ولكن يف آخر حلظة تراجع مجيع هؤالء اب
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سة مرتوبوليت دميرتايس، الذي كان الثاين يف تراتب أسقفية الكني هؤالء كانوا: جرمانوس
مع أساقفة آخرين بطلب من  ۱٩٣٣و ۱٩٢٩قد تّقدم يف عامي  الرمسية والذي كان

 خريسوستوموسو  مرتوبوليت زاكنثوس؛ ادة التقومي الكنسي؛ خريسوستوموساجملمع إلع
مرتوبوليت فلورينا، الذي أصبح معروفا  يف آخر املطاف كقائد املسيحيني األرثوذكسيني 

 قديس خريسوستوموس مرتوبوليت)أنظر نبذة قصرية عن حياة ال 2األصيلني يف اليوانن.
، أصدروا بياان  أعلنوا فيه أهنم من تلك ۱٩٣٥فلورينا يف الفصل الثالث(. يف أاير 

. كان يعودون إىل التقومي القدميو  اللحظة سوف يعزلون أنفسهم من الكنيسة الرمسية
ن على هؤالء الثالثة كادوا حُيملو و  بتهاج ذوي التقومي القدمي نتيجة ذلك ال يوصفا

 كولونوس  يف كنيسة الرقاد يفاحتفايلجتاح أثينا بعد قداس ااألكتاف يف زايح نصر 
 مؤمن. ٢٥۰۰۰)أثينا( حضره أكثر من 

 شرطنواو  ورعتقاهلم الوشيك، قاموا على الفاهؤالء املرتوبوليني الثالثة، متوقّعني 
ليا، ر الكيكالديس، يوليكاربوس أسقف دايفأربعة أساقفة كالتايل: جرمانوس أسقف جز 

مااثيوس )مىت( اآلثوسي أسقف فريسثينا )سيالسيا و  خريستوفورس أسقف ميغارا،
األساقفة األربعة و  خلعت املرتوبوليني الثالثةو  القدمية(. على الفور، قامت الكنيسة الرمسية

بوجه هذه و  ، حديثا  وأرسلتهم بشرو  النفي إىل أديرة بعيدة. لألسفنياملشرطن
دد، ومها ثنني من األساقفة اجلاو  التهديدات، قام خريسوستموس مرتوبوليت زاكنثوس

 خرين،عادوا إىل كنيسة التقومي اجلديد. أما األربعة اآلو  خرستوفوروس،و  بوليكاربوس
قليلة يف املنفى، رجعوا إىل أثينا مع رضوخ صامت من السلطات.  ا  بع  أن أمضوا أشهر و 

                                                           

  2 أعلن اجملمع املقدس للكنيسة األرثو ذكسية األصيلة يف اليوانن بقيادة رئيس األساقفة كالينيكوس قداسته عام  ٢۰۱٥- املرتجم.



12 
 

م املرتوبوليت خريسوستوموس بزايرة البطريركيات الشرقية ليتلقى منه بعد ذلك، ذهب
ع جتمع األساقفة جمددا  ليشّكلوا أول جمماالدعم لكنه مل ينجح كثريا . فور عودته، 

 لكنيسة املسيحيني األرثوذكسيني األصيلني يف اليوانن، يرتأسه املرتوبوليت جرمانوس
ن احلركة اليت لتلك اللحظة كانت ُتدار من جلان مبدأوا على أساس قانوين يف تنظيم و 

 .ا  لكن األسوأ فيها كان آتيو  ة،العلمانيني. هذه حبد ذاهتا مّهدت مبشاكل داخلي

عندما ُسئل إذا الكنيسة الرمسية ال زالت حتتوي على نعمة و  ،۱٩٣٧يف العام 
ن أن كنيسة مابلرغم و  الروح القدس يف أسرارها، أجاب املرتوبوليت خريسوستوموس أنه

التقومي اجلديد هي مذنبة أمام هللا على أفعاهلا ولذلك السبب ال ميكن لألرثوذكس 
فوا بطرق ألن كهنتها مل ينحر و  األصيلني أبن يكونوا أبي نوع من الشركة معها، مع ذلك،

احلالة  أنه يف تلكو  أخرى عن تقاليد الكنيسة، هي ال تزال متلك نعمة الروح القدس
 نشقاق الفعلي، إىل حني أن تتم إدانة ذوي التقوميشقاق فرضي بدل االنايوجد هناك 

اجلديد حتديدا  من خالل جممع شامل لألرثوذكسيني. أاثر هذا اإلعالن غضب إثنني 
اهّتما  الذين مااثوس أسقف فريسثيناو  من األساقفة، جرمانوس أسقف الكيكالديس

تايل فصال ابلو  ركة أبكمله،املرتوبوليت خريسوستوموس حقيقة  بنكران أساس احل
ائل على بضرر هو  هكذاو  سرعان ما اختلف هذان اإلثنان فيما بينهما،و  أنفسهما عنه.

ق عموما  ن إىل ثالثة فصائل. يُ ّتفو ن األصيلو حساب األرثوذكسية، انقسم األرثوذكسي
ت نأن قّوهتم هلذا احلد كانت كبرية قبل حصول هذا األمر لدرجة أن الكنيسة الرمسية كا

سرُتغم على إعادة تبّن التقومي اجلولياين، وحنن نعلم أن هذه التحضريات كانت جارية 
 ابلتايل ُوضعت اخلطة جانبا .و  نقسامعندما وصل خرب اال
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 ليتستدعاء املرتوبو امت و  بشكل متقطع خالل هذا الفرتة. ضطهادستمر االا
لكن يف  و  ،۱٩٤۰و ،۱٩٣٨، ۱٩٣٧خريسوستوموس أمام احملاكم املدنية يف سنوات 

حتالل كل من احلاالت ُوجد بريئا  من أي عمل خاطئ حبق الكنيسة الرمسية. أّدى اال
ليت تلت لكن احلرب األهلية او  اإليطايل للبالد إىل وقف مؤقت للقمع العلن-األملاين

برية اليت ألقاها الرب و  ذلك جلبت على املسيحيني األرثوذكسيني األصيلني ذات الوحشية
، رقد جرمانوس مرتوبوليت ٩٤٣۱الشيوعية على كل من ميّثل األداين. يف العام أنصار 
هي و  فأخذ املرتوبوليت خريسوستوموس على عاتقه إدارة الكنيسة مبفرده، 3دمييرتايس

 مهمة كانت له مبثابة عذاب مستمر ألنه كان رجل صاحب أقصى درجات الطهارة
أحياان  أظهروا و  ذوي ثقافة قليلة رجاال   وااملزاج اللطيف، بينما الكثري من كهنته كانو 

إصراره على النظام و  تواضعهو  تطّرفا  ال يتقّبل الّدقة الالهوتية. إخالصه الشخصي املطلق
القانوين ظهر جليا  لكل من كان على معرفة به؛ حتديدا ، ُعرف بعدم إدانته ألحد أو 

عُرض عليه   ير ابلذكر أيضا  أنهحتّمل إداانت لألخرين من ِقبل أولئك احمليطني به. اجلد
 رشوة من الكنيسة الرمسية للعودة إليها، لكنه اختار أبن يسري إىل النهايةو  كل إغراء

 هلي. الذي وضعه عليه التدبري اإل ضطهاداالو  بتفاٍن ُمطلق على طريق الصعوابتو 

                                                           

  3  يف هناية حياته و عندما شعر بنوع من اليأس بسبب فشل مساعيه العديدة و معاانته يف حماولة إعادة كنيسة اليوانن إىل التقومي القدمي، طلب املرتوبوليت
الت، هذه احملاو جرمانوس من الكنيسة الرمسية قبوله جمددا  يف صفوفها. لكنه واجه معارضة شخصية من داخل اجملمع وابلتايل مل يتم القبول به. من منطلق 

طّلع سوءا  على األمور إىل القول أنه  املو  هي حقيقة دفعت على األقل أحد املراقبنيو  كره يف الدعاء الليتورجي،متنعت الكنيسة األرثوذكسية األصيلة عن ذ ا
خريسوستوموس. لكن بكل بساطة هذا أمر عار عن الصحة. نذكر هنا أن الكنيسة الرمسية هي و  كان هناك خالف ما غري معروف بني املرتوبوليني جرمانوس

.٩٤٣۱بوليت بُعيد وفاته عام من قامت بدفن املرتو    
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 عودة األساقفة بوليكاربوس دايفليا ۱٩٤٥شهد العام . ۱٩٥٥ - ۱٩٤٥
س ميغارا إىل الكنيسة األرثوذكسية األصيلة، تبعهما جرمانوس أسقف خريستوفورو و 

الكيكالديس الذي احتد جمددا  مع املرتوبوليت خريسوستوموس سواي  مع مجيع كهنته. 
يف آخر و  بتهاجات هبذه األحداث شاهبا األسقف مىت الذي استمر عنيدا  يف أرائه،اال

درجة اعتقد فيها أنه األسقف  مبساعدة أولئك احمليطني به وصل إىلو  املطاف
بدون شك و  ٩٤٨۱ من ذلك املنطلق، قام يف العام 4األرثوذكسي الوحيد يف العامل.

يف صفوف  سامنقشرطن أربعة أساقفة مبفرده. عمله هذا رّسخ االو  بطريقة غري قانونية
 نو ربها األخر ما زالت يعتو  املسيحيني األرثوذكسيني األصيلني ألن هذا الشرطنات كانت

املرتوبوليت  عادوا إىلو  غري شرعية. العديد من كهنته ُفضحوا هبذا العملو  أبهنا ابطلة
جملد و  هكذا،و  .۱٩٥۰ن بعد رقاد مىت عام و خريسوستوموس. هؤالء انضم إليهم آخر 

هللا، أصبح أغلبية ذوي التقومي القدمي متحدين مرة أخرى. حاول املرتوبوليت 
لكن مساعيه و  كنة أبن يتصاحل مع األسقف مىتتضحية ممو  خريسوستوموس بكل وسيلة

د كبري  ح أضحت ابطلة أمام تطّرف ليس األسقف مىت حبد ذاته بل أتباعه الذين إىل
 كانوا من يُدير أفعاله.

 ، انتخبت الكنيسة الرمسية رئيس األساقفة سبرييدون إىل مركز۱٩٤٩يف العام 
الصدارة؛ هذا أثبت أنه أشرس املضطهدين حىت األن لذوي التقومي القدمي. هذا طلب 

                                                           

 4  ميكن أن جند تباين مثري لالهتمام بني إكليزيولوجييت و شخصييت املرتوبوليت خريسوستوموس و املطران مىت يف كتاب ]ابإلنكليزية[* لألب املتوحد بتابيوس

    اإلكلرييكيني.بياانت لِكال و  ملراسالتعن اليواننية[ مأخوذة ترمجات منرية ]حيتوي على  أغيوغريغوريتس

* Resistance or Exclusion? The Alternative Ecclesiological Approaches of Metropolitan Chrysostomos of Phlorina and 
Bishop Mathew of Vresthene  (Etna, CA: Center of Traditionalist Orthodox Studies, 2000). 
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ديرة التقومي القدمي أو  رعاايو  من أساقفته فورا  بعد انتخابه أبن يقدموا تفاصيل عن كهنة
تقومي كليات الالهوت من قبول تالمذة من ال  ُمنعت أيضا  و  املوجودة يف نطاق أبرشياهتم.

بطلب من اجملمع املقدس و  ،۱٩٥۱كانون الثاين   ٣أخريا  يف و  بل.القدمي يف املستق
ذ القرار أن:  (  ۱للكنيسة الرمسية، صدر قرار من جملس الوزراء ينص على ما يلي: "اختخ

كهنة التقومي القدمي الذين يفتقرون لرسامة قانونية من ِقبل أساقفة قانونيني من كنيستنا 
 ( أن الرهبان٢الكهنويت جيب أن حُيرموا من ذلك؛ الذين يرتدون اللباس و  األرثوذكسية

أولئك الذين و  األديرة حُيصروا يفو  الراهبات الذين يتبعون التقومي القدمي جيب أن يُعتقلواو 
( أن ٣موا؛ حُياكو  يلبسون الزي الرهباين بشكل غري قانوين جيب أن حُيرموا من ذلك

ن تُعاد للكنيسة كل غري قانوين جيب أالكنائس اليت استوىل عليها ذوي التقومي القدمي بش
( تتعّهد وزارات ٤و بشكل غري قانوين؛و  الرمسية، كما أيضا  األديرة اليت ميتلكوهنا نزوة  

 الرتبية بتنفيذ ما ذُكر آنفا ."و  الداينةو  العدلو  النظام العام

متأل اة، بغضون فرتة قصري و  ُوضعت هذه اخلطة املذكورة قيد التنفيذ الفوري.
السفلي يف أبرشية أثينا ابجلبب الكهنوتية لكهنة األرثوذكس األصيلني الذين  الطابق

طريق من مث ُرميوا على الو  أحياان  ُضربواو  ُقّص شعرهمو  ُحلقت ذقوهنمو  ُأخذوا هناك
 بلباس مدين. العديد من الكهنة خضعوا هلذا األمر عدة مرات بينما آخرون اعُتقلوا

ألمر يف كل أحناء اليوانن. أحد الكهنة املسّنني، األب أرسلوا إىل املنفى. حصل هذا او 
اجلرمية.  ُدفن بسرعة يف حقل لطمسو  بالتون، ُضرب حىت املوت من ِقبل شرطة ابتراس

نائس يف أماكن قلة من الكو  أوانيها املقدسة صودرت،و  مجيع الكنائس يف أثينا مّت إقفاهلا
تقومي  يعد بوسع أي كاهن من الأخرى من اليوانن حىت مت تدمريها. يف وقت قريب مل
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ات البذيئة. عتداءالراهبات مل يستثنوا من تلك االو  حىت الرهبانو  القدمي ابلتجول علنا ،
أحد ضحااي هذه السياسات كان أسقف جزر الكيكالديس، جرمانوس، الذي تويف 

قام بدفنه املؤمنون. أبمر و  ،۱٩٥۱ذار آ ٢٤حبزن عميق حتت اإلقامة اجلربية يوم 
مل و  صي من رئيس األساقفة سبرييدون، مل ُيسمح هلم أبخذ جثمانه إىل الكنيسةشخ

مع كل ذلك، اعُتقل العديد منهم يف املقربة. يف وقت و  ُيسمح ألي كاهن ابملساعدة؛
الحق استولت الكنيسة الرمسية أيضا  على ميتم الكنيسة األرثوذكسية األصيلة. لألسف، 

 لنضاالت البطولية لذوي التقومي القدمي يف ذلكليس لدينا مكان هنا لنصف مجيع ا
 هوف،م كنيسة الكِخدو  الف يف ساحات أثينا،آاملظاهرات اليت حضرها عدة و  الوقت،
 إىل ما هنالك.و 

 ،۱٩٥۱ا  مثانون سنة يف شبو  اعُتقل املرتوبوليت خريسوستوموس عن عمر واحد
بعد حماوالت متكررة لتغيري أرائه، مت نفيه إىل دير القديس يوحنا يف ليسفوس والذي و 

قدم حيث كان من املفرتض أن يبقى هناك ملدة سنة.  ٢٥۰۰يقع على صخرة إرتفاعها 
 لكن الظروف كانت قاسية للغاية على رجل مسنو  تصّرف رهبان الدير معه بتعاطف،

قا  أن ستمرار عن فرحه ألنه ُعّد مستحبوليت ابمري . ابلرغم من ذلك، أعرب املرتو و 
. لدينا ضطهادصرب املؤمنني يف وجه االو  عن رضاه على املقاومةو  يتكبد العذاب إلميانه،

برهاان  مثينا  عن قداسته من هذا الزمن املرير. فضابط الشرطة الذي كان واجبه أن حيرسه 
رفوعتان، يداه مو  ا  يف الصالةلدهشه وجده واقفو  نظر ذات ليلة داخل قالية األسقف،

أصبح و  حييط به نور مساوي يُعمي البصر. جثا احلارس على قدميه يطلب منه الغفران
 كثر وفاء  له.بعد ذلك أحد أوالده الروحيني األ
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 مشاهد عدم تقوى خميفة ُشّنت على ۱٩٥٢شهد األسبوع العظيم املقدس عام 
سبب كان ي  ضطهادمر بسرعة أن االلكن اتضح األو  الكنيسة األرثوذكسية األصيلة.

يسة مل حيقق شيء يف سبيل "إعادة توحيد" املؤمنني مع الكنو  تذمرو  جمرد فوضى شعبية
بتدخل و  ۱٩٥٢أخريا  يف حزيران و  الرمسية؛ ابلفعل، ما كان حيصل ابألحرى هو العكس.

رتوبوليت املمن نيقوالوس بالسترياس، رئيس الوزراء املنتخب حديثا ، أُطلق سراح 
اعدة كبرية من ذلك مبسو  األساقفة األخرين. مت ختفيف الضغط ببطء،و  خريسوستوموس

هو داعم لذوي و  عرتاضات املستمرة اليت قام هبا خريستوفوروس بطريرك اإلسكندريةاال
ثينا. التقومي القدمي منذ البداية. يف هناية املطاف، مُسح لكنيستني بفتح أبواهبما يف مدينة أ

عن  ثالثني كنيسة يف املدينة، لنعطي فكرةو  احملّرر[ مثانية -۱٩٨٥األن ]يف العام  هناك
يا  لكن مل تنتهي اإلجراءات العنفية كلو  مدى ذلك يدل على حاجات املؤمنني الروحية.

 ت الكنائس فتح أبواهبا أبمان. حبلول ذلك العام، لألسف،استطاعف ۱٩٥٤إىل حني 
 م إحراز أي تقّدم، عاد األسقفان بوليكاربوسكما يبدو بداعي اليأس من عدو 
عّينتهم لتويّل كراسي و  خريستوفوروس إىل صفوف الكنيسة الرمسية اليت قبلتهم كأساقفةو 

 هكذا أصبح املرتوبوليت خريسوستوموس جمددا  مبفرده كرئيس احلركةو  أسقفية فارغة.
 5آخر. أسقف ذلك لعدم وجودو  ابلتايل مل يستطع شرطنة خلفا  له قبل مماته،و 

                                                           
   املرتوبوليت خريسوستوموس مل يرتك وراءه أي أساقفة ليخلفوه ألنه مل جيد مرشحني مناسبني من بني أتباعه، ابلرغم منزمن طويل كالم أن  ذلقد ُرّوج من 5

صال بعدة تمشكوك أبمرها. فبالرغم من االصريب واحد مستعد ليساعده بشرطنة أساقفة. لكن هذه القصة هي أيضا  أسقف  على األقل أنه كان هناك
ادر على القيام هبذه غري قو  لشرطونيات، مبن فيهم أسقف ألباين، احلقيقة تكمن يف أن املرتوبوليت خريسوستوموس كان معزوال  أساقفة خبصوص هذه ا
 املرتجم(.  –ضطهاد ضد كنيسة التقومي القدمي يعيش أشرس حقبة االو  خاصة أنه كان يف الثمانينات من عمرهو  اخلطوات اهلّشة. )
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 أيلول ٧الذي حصل يوم تقدمة عيد ميالد والدة اإلله يف و  إن رقاد املرتوبوليت،
 )نظام قدمي(، يُتيح لنا مرة أخرى أبن نعاين القداسة املخفية وراء ستار التواضع ۱٩٥٥
خاصة و  اخلصوصية الكبريين الذي مارسهما دائما  مع هؤالء الذي كانوا يف صلة معهو 

األقرب إليه. فاألسقف الذي تنبأ عن موته أرسل وراء معّرفه اإلرمشندريت مساعديه 
اعة. شامل استمر ملدة س عرتافقام ابو  يف الليلة اليت سبقت رقاده، 6األثوسي يوحنا

أغطية و  عند عودته ملنزله يف تلك الليلة، طلب من خادمه أبن يُفرش سريره بشراشف
الرب دون  دا  يفى صدره بشكل صليب راقيداه علو  بيضاء جديدة. يف الصباح ُوجد

 أي أثر ملرض ما.

 ال املمتلكاتو  ُتظهر وصية املرتوبوليت خريسوستوموس أنه مل يكن حبوزته املال
ليتخّلص منها. جنازته اليت أُقيمت يف كنيسة التجلي يف ضاحية كيبسيلي يف أثينا 

قليد الذي حسب التو  حضرها عشرات األالف الذين أتوا حبزن لتكرمي جثمان قائدهم
البيزنطي ُأجلس يف وسط الكنيسة أثناء اجلناز؛ بعد ذلك، اضطرت الشرطة على دفع 
احلشود إىل الوراء للسماح للجثمان أبن يؤخذ إىل مكان الدفن، يف دير رقاد والدة اإلله 
 يف جبل ابرنيس. يف صدفة فضولية، كانت أجراس مجيع الكنائس يف أثينا تُقرع حزان  يف

ت الذي كان ذاهبا  فيه إىل مثواه األخري، وكان جممع الكنيسة الرمسية قد أمر بذلك  الوق
كعالمة حزن على أعمال الشغب األخرية اليت ارُتكبت حبق اليواننيني يف القسطنطينية. 
عندما نُبشت رفات املرتوبوليت بعد ستة سنوات، كما هي العادة يف اليوانن، مأل العطر 

 هو أحياان  ال يزال ملموسا .و  ير أبكمله لعدة أايم،الفائح منها حرم الد
                                                           

  املرتجم -رئيس األساقفة كالينيكوس  رائسةيف اليوانن ب ة األصيلةمن ِقبل جممع الكنيسة األرثوذكسي ٨۰۱٢ يوحنا أمفيايل عامأعلنت قداسة األرمشندريت  6
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، أضحى املسيحيون ۱٩٥٥جمددا  يف العام إىل يومنا احلايل.  ۱٩٥٥
ال و  األرثوذكسيون األصيلون دون أساقفة. فاجملموعة اليت تبعت مىت والذين اعتنقوا إمسه

ك "املاثيويني" كان حبوزهتم األساقفة الذين ُشرطنوا منه منفردا . يف ذل بيزالون يُعرفون 
يسة هكذا أُوكلت إدارة الكنو  الوقت كما األن كانوا قلة صغرية من ذوي التقومي القدمي.

بشكل مؤقت إىل جممع من األرمشندريتيني الذين أهم مهمة ابلنسبة هلم كانت من 
ذ القرار كما حصل يف الالطبيعي إجياد طريقة للحصول على أسق عام فية جديدة. اختخ

يف  و  ابلتواصل مع الكنيسة األرثوذكسية الروسية يف املهجر بطلب مساعدة، ۱٩٣٤
ُشرطن األرمشندريت أكاكيوس )اباّبس( أسقفا  يف الوالايت  ۱٩٦۰كانون األول 

 اغوكاملتحدة على أيدي أسقفني من الكنيسة الروسية يف املهجر ) سريافيم مطران شي
ة يف الحقا  غادر الكنيسة الروسيو  نتشارهو روماين خيدم يف بالد االو  ثيوفيلوس،و 

املهجر(. بعد ذلك، ذهب أسقف اثلث )ليونيت مطران تشيلي( من جممع الكنيسة يف 
 بدعم مادي من القديس يوحنا أسقف شانغهايو  املهجر إىل اليوانن )بربكة مباشرة

 7يوس قاما بشرطنة أساقفة آخرين.سواي  مع أكاكو  سان فرانسيسكو(و 

 سائرو  هذه الشرطونيات األسقفية املذكورة مّتت بدون بركة املرتوبوليت أنستازي
بقرار من جممع و  عندما ۱٩٦٩هبا رمسيا  إىل حني  عرتافأعضاء اجملمع وابلتايل مل يتم اال

موجَّها  لرئيس  كانون األول  ٨۱( بتاريخ 8األساقفة )حينها بقيادة املرتوبوليت فيالريت
األساقفة أفكسنديوس، أُقّر أن: "التجارب العديدة اليت خضعت هلا الكنيسة 

                                                           

  7 حصلت الشر طونيات األخرى عام ۱٩٦٢ - املرتجم
  8 أعلنت الكنيسة األرثوذكسية الروسية يف املهجر قداسته عام ٢۰۰٨ – املرتجم.    
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 األرثوذكسية من بداية اترخيها هي كبرية خصوصا  يف األزمنة املضطربة اليت نعيشها،
ابلتايل تتطّلب وحدة أقوى بني هؤالء الذين هم فعال  كّرسوا أنفسهم إلميان أابئنا. و 

ه املشاعر نود أن نطلعكم أبن جممع أساقفة الكنيسة الروسية يف املهجر إنطالقا  من هذ
 يعرتف بشرعية الشرطنة األسقفية لسلفكم، رئيس األساقفة أكاكيوس املغبو  ذكره

عتبار ظروف أخذا  بعني االو  ابلتايل،و  ابلشرطونيات اليت تلت ذلك يف كنيستكم.و 
 املة معنا."م إخوة يف املسيح بشركة كأخرى خمتلفة، إن جممع أساقفتنا يعترب أساقفتك

  ، انُتخب أفكسنديوس أسقف۱٩٦٣بعد رقاد رئيس األساقفة أكاكيوس عام 
بغضون و  كارذيكيون رئيس أساقفة على الكنيسة األرثوذكسية األصيلة يف اليوانن.

من الرهبان الغيورين من اجلبل املقدس إىل  ٢۰۰نتخابه دخل حوايل اسنوات قليلة بعد 
لكن و  زدايد.الشركة معه. وبدا مسار كنيسة التقومي القدمي يف اليوانن أكثر إجيابية اب

، ۱٩٧۱ العام يفو  النمو. أوال  و  حصل هناك عنصران أثبتا أهنما أساسيان يف إعاقة التطور
 لونية طونيات الغري قانأخذت الكنيسة الروسية يف املهجر على عاتقها إصالح الشر 

"املاثيويني". الكنيسة الروسية كانت قد دفعتها فئات معينة تتعاطف مع املوقف 
أبن هذا ]اإلصالح[ سوف يؤدي إىل وحدة بني جمموعيت  عتقاد"املاثيوي" على اال

ر ُقوبل برد يف هناية األمو  لكن هذا األمل أثبت أنه عقيمو  التقومي القدمي يف اليوانن.
عندما قطعوا رمسيا  كل الشركة مع الكنيسة الروسية  ۱٩٧٤ن "املاثيويني" يف أاير حقري م

هم  ديف املهجر، وذلك ألن هذه األخرية رفضت أن تعترب أن كل من يتبع التقومي اجلدي
 منشقيني جمّردين من النعمة.
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 ، رف  املاثيويون رمسيا  تصليح شرطونياهتم على أيدي الكنيسة۱٩٧٦يف العام 
رف  القبول هبذه و  ألنه كان وفيا  للرتوبوليت فيالريتو  سية يف املهجر. نتيجة ذلك،الرو 

املرتجم( إىل -اخلطوة، انضم مرتوبوليت كورنثوس املوقر كاليستوس )الذي كان ماثيواي  
رئيس األساقفة أفكسنديوس. فاملرتوبوليت كاليستوس، ابلرغم من ميوله بشدة حنو رف  

ع التمّسك املرتجم(، مل يستط –ليوانن األم )أي التقومي اجلديد وجود النعمة يف كنيسة ا
هبذا الرأي إىل درجة التنصل من املرتوبوليت فيالريت الذي كان قد قال له سابقا  عند 
تصليح شرطونيته على أيدي الكنيسة الروسية يف املهجر أنه ُيستحيل من جانب واحد 

رغم من لقومي اجلديد جمّردون من النعمة، ابألسقف أو جملمع أساقفة أبن يعتربوا ذوي الت
 اهتم.ابتكار و  أخطائهم

 ودرف  وج -خرون كما يزعم اآل  -ليس و  املدروس،و  إن هذا املوقف امللتبس
النعمة لدي ذوي التقومي اجلديد، هو الذي حّدد إكليزيولوجية املرتوبوليت فيالريت. 

سة الروسية يف للكني الرمسيةوهذه اإلكليزيولوجية انعكست أيضا  يف اإلكليزيولوجية 
ن من النعمة، ذوي التقومي اجلديد هم جمّردو و  املهجر اليت مل تعلن أبدا  أن بطريركية موسكو

قفة أفراد اختلفوا يف رأيهم اخلاص مع موقف كنيستهم الرمسي. كما أن حىت يف وجه أسا
قبل رقاد املرتوبوليت فيالريت  9إدانة اجملمع الشهرية للمسكونية )أي "نظرية األغصان"(

بقليل مل تكن تعن رف  وجود النعمة يف كنائس التقومي اجلديد، الذين معظمهم، مع 
كليزيولوجي قبل املرتوبوليت كاليستوس ابملوقف اإل صيبوا ببدعة املسكونية. لقد ذلك، أُ 

"  الرمسي للكنيسة الروسية يف املهجر برتّدد، ولكن بكل أتكيد دون رف  ميوالته "املاثيوية
                                                           

  9 صدرت هذه اإلدانة الشهرية ضد املسكونية من جممع حملي للكنيسة الروسية يف املهجر انعقد عام ۱٩٨٣ – املرتجم.
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كليا  وطرحها جانبا  )هذا الرجل صاحب القداسة الشخصية اهلائلة، ترّدد، كما يعلم 
كنائس التقومي   لة وجود النعمة يفأمؤلفو هذا الكتاب شخصيا ، يف رفضه طيلة حياته ملس

 اعتنق هذا الرأي.(و  اجلديد ابلرغم من أنه يف آخر حياته قام جمددا  

رف  تصليح شرطونياهتم على و  ۱٩٧٦)وإىل حني  ۱٩٧۱لألسف، بعد العام 
 لأيدي الكنيسة الروسية يف املهجر، األمر الذي دفع املرتوبوليت كاليستوس إىل التنصّ 

حرتام أكثر يف امن أساقفته السابقني( أصبحت الرؤية "املاثيوية" للكنيسة الرمسية لديها 
 نقساميضاء لالوالب-رؤيتها السوداءو  تطّرف هذه اجملموعةو  صفوف ذوي التقومي القدمي.
لذوي  احتاد أيما. مل يعد من املمكن صرف النظر عنهالقدمي و  بني ذوي التقومي اجلديد

كأهنم يتكّلمون و  التقومي القدمي يف اليوانن بعد ذلك سوف ينظر لألساقفة "املاثيويني"
يف و  من منصب قانوين مفرتض مل يكن بوسعهم اجملاهرة به سابقا . من هذا املنطلق،

، أصدر جممع رئيس األساقفة أفكسينديوس، والذي من بني أساقفته هناك ۱٩٧٤العام 
الفكر "املاثيوي" )إذا مل يكونوا ضمن تلك احلركة حتديدا (، أشخاصا  ترعرعوا على 

مرسوما  يعلن فيه أن أسرار الكنيسة الرمسية يف اليوانن هي غري شرعية، أي جمردة من 
ستقالة بيرتوس أسقف أستوراي )وهو معتمد اجملمع يف االنعمة. أّدى هذا األمر إىل 

ومي القدمي عر كبري يف صفوف ذوي التقتسّبب بذو  الوالايت املتحدة( من اجملمع املقدس
ي والذي كان قد فيلو  أصحاب الروح املعتدل، مبن فيهم كرباينوس مرتوبوليت أوروبوس
د بكل وضوح الذي أكّ و  قُبل يف حركة التقومي القدمي ككاهن من كنيسة التقومي اجلديد

 ال حىت شبيها  ابلفكر "املاثيوي".و  حينها أنه ال يدعم أي فكر
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ّدى أ نية، إن عدم القدرة اإلدارية املؤسفة لرئيس األساقفة أفكسنديوسمن جهة اث
أيضا  إىل قبول فئات عديدة مشكوك فيها من صفوف و  علل قانونية،و  إىل عدة شذوذ

الكنيسة الرمسية: مثال ، أشخاص يطلبون اللجوء إىل حركة التقومي القدمي بداعي مشاكل 
إىل ان. أدى هذا األمر إىل نزاع داخلي و ليس ألسباب تتعلق ابإلميو  شخصية خمتلفة

م إىل نتائج مؤسفة للغاية مثل قطع العالقات يف العاو  شلل عملي يف اجملمع املقدس
 عرتاض على كل نوع من أنواع األعمال الغريامع الكنيسة الروسية يف املهجر ك ۱٩٧٥

 اليوانن، لكاهن ميالالئقة اليت بلغت ذروهتا يف شرطنة غري قانونية، على أيدي ذوي التقو 
ضات صاخبة عرتااذلك بوجه و  الروسية يف املهجر أسقفا  على الربتغال، ةمن الكنيس

رتف بشخصه عامن صفوف اإلكلريوس اليوانين املعتدل. رئيس األساقفة أفكسنديوس 
يب" أن الفوضى اإلدارية هي "مصطلح إجياو  علنا  أبن إدارة الكنيسة قد سقطت من أيديه

 الكنيسة. كل نوع من األراء اإلكليزيولوجية اعُترب الرأي الرمسي للمجمع،لوصف حال 
اإلستياء و  افهةغرية التصدرت قرارت متناقضة، واّتصفت العديد من أفعال األساقفة ابلو 

 الشخصي.

فضيحة بدل حياان  تصبح سببا  للأو  عندما عايَنا أن الكنيسة تفشل كليا  بشهادهتا
من األشخاص الغري مرغوب هبم ُتطرح أمساؤهم   ا  يضا  أن عددعندما أدركا أو  التثقيف،

وبوليت أنطونيوس مرت و  كمرشحني لألسقفية، قام كاليستوس مرتوبوليت كورنثوس
مها إثنان من األعضاء الفاعلة القليلة املتبقية يف جممع رئيس األساقفة و  ميغارا،

يف شبا   ددأساقفة جموافقة ضمنية منه، على شرطنة مثانية و  بتشجيعو  أفكسنديوس،
 روحية ال غبار عليها. أول من مّتتو  منزلة أخالقية أصحاب، مجيعهم اعُتربوا ۱٩٧٩
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شرطنته كان األرمشندريت كرباينوس )وهو إبن روحي للشيخ فيلوثيوس زيرفاكوس( الذي 
 ا معروفني للجميع.إكليزيولوجيته املعتدلة كانو و  مسعته اجليدةو  ديره يف فيلي )خارج أثينا(

س األساقفة ن يف جممع رئيو بعد هذه الشرطونيات اليت رف  أن يقبلها األساقفة األخر 
أفكسنديوس، أُقنع رئيس األساقفة أفكسنديوس ابلكالم املعّسل على شرطنة عدد من 
األساقفة األخرين اجلدد، الكثري منهم صاحب مسعة سيئة، ليمألوا املناصب الشاغرة يف 

ال أحد من ِكال اجلانبني شّك يف احلقيقة أن نفصلني.هكذا خلق جممعني مو  جممعه،
، لكن األمر عتياديةاالظروف اليت أساسا  مّتت فيها شرطنة األساقفة اجلدد كانت غري 

خلع األساقفة من اجلانب املعادي من ِقبل ِكال و  فرض طلب حصول خطوات قوية.
أصبحت  ت املتبادلةاجملمعني مل حيقق شيئا  يف جعل األمور أفضل، لدرجة أن اإلداان

اخلطوات جتاه الوحدة أصبحت مستحيلة متاما . أعداء ذوي التقومي و  سخيفة للغاية
 واستخدموها إلدانة واحد أو األخر من اجملمعني، القدمي طبيعيا  استغلوا كل هذه األمور

هلا. لألسف، إن ميو و  وفقا  للنزوة الشخصيةو  حتريف احلقائق،و  غالبا  من خالل تشويش
بيدق  هنلكو  الشخصية الصاحلة،و  النية وس األساقفة أفكسنديوس، هذا الرجل ذرئي

خاضع لضغو  من بع  األشخاص الذين و  شطرنج غارق يف ظروف خارج سيطرته
  هلم أتثريهم، قد خلق وضعا  مأساواي  من مجيع النواحي.

 ابلنسبة للمجمع اجلديد الذي أّسسته شرطونيات املرتوبوليني كاليستوس
 املرتجم(، اختُِذت قرارات –حتت رائسة األول منهما )أي كاليستوس و  أنطونيوسو 

ضرورية، مثل إدانة األعمال التجديفية ضد القديس نكتاريوس اليت قامت و  عديدة مهمة
هبا إحدى املتطّرفات من التقومي القدمي، واليت مل يرد رئيس األساقفة أفكسنديوس القيام 
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ليت  كنيسة رومانيا األرثوذكسية ذات التقومي القدمي الشهيدة واإبدانتها؛ أتسيس شركة مع  
املرتجم( قد  –يف منصب مرتوبوليت  ٢۰۱٣كان األرمشندريت كرباينوس )رقد عام 

إهناء  خطوات صادقة حنوو  برشية سردينيا األرثوذكسية؛أأسس تواصل معها؛ أتسيس 
من عدة  قوبلت بتعاطفاخللل يف العالقات مع الكنيسة الروسية يف املهجر واليت 

جهات يف الكنيسة. مجيع هذا األمور مّتت ابألمل املستمر أن اجملمع بقيادة رئيس 
دد. يّتحد مع األساقفة اجلو  األساقفة أفكسنديوس قد يعتنق روح اإلصالح اجلديدة

 احلرية الكنسية اليت نتجت يف السنني اليت تلتو  لكن لألسف هذا األمر مل حيصل،
التفاصيل ليست ضرورية هنا يف هذه النبذة التارخيية و  ة للغاية،ذلك كانت مؤسف

املقتضبة. يكفي القول أنه نشأ هناك سلوك أكثر نضجا  مسح لألغلبية الكربى من 
، حتت سلطة اجملمع املقدس ٢۰۱٤ذار آاألرثوذكس األصيلني أبن يّتحدوا، يف شهر 

ألساقفة  برائسة رئيس ا لكنيسة املسيحيني األرثوذكسيني األصيلني يف اليوانن،
البيان اإلكليزيولوجي الرمسي الذي شّكل أساس هذه الوحدة وقّعت عليه و  كالينيكوس.

ضا  الكنيسة بلغاراي، كما أيو  أيضا  الكنائس األرثوذكسية ذات التقومي القدمي يف رومانيا
ى مصدر أضح حتاداألرثوذكسية الروسية يف املهجر برائسة املرتوبوليت أغافنجل. هذا اال

ذين ما أن يكون مثاال  للقّلة الو  حنن نصّلي ألن يستمر بذلكو  هبجة لكثريين،و  أمل
  زالوا منفصلني عنه.
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خريسوستوموس مرتوبوليت فلوريناو  صورة اترخيية اندرة جلرمانوس مرتوبوليت دمييرتايس  

 أثينا، اليوانن

)شرقي( ٩٣٨۱كانون الثاين،   ٦  
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 جثمان املرتوبوليت خريسوستوموس فلورينا 

، أثينا، اليوانن)شرقي(  ٩٥٥۱أيلول  ٨  

 )جمّهزاً للدفن ِوفقاً للتقليد البيزنطي(
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 النص الروسي لقرار اجملمع املقدس للكنيسة األرثوذكسية الروسية يف املهجر 

بشرطونيات أساقفة الكنيسة األرثوذكسية يف اليوانن ذات التقومي القدمي  تعرتا ابال  

)شرقي(  ٩٦٩۱ كانون األول  ٨۱ولتأسيس شركة ليتورجية بني الكنيستني،   
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 الفصل الثاين

 

 الكنيسة اليواننية ذات التقومي القدمي

 تقييم نقدي

 

 رئيس األساقفة خريسوستوموس 

 واألسقف أفكسنديوس

 

القدمي  األايم تكثر العديد من التوصيفات للغّيورين اليوانن من ذوي التقومييف هذه 
لدرجة أنه تبدو أحياان  وكأهنا مهمة مستحيلة أن نقدم نظرة دقيقة وعادلة هلذه احلركة. 
لقد ُنشرت هناك يف املنشورات ومؤخرا  على اإلنرتنت تقارير غري موثوق هبا كليا  وحىت  

دقيقة  وافعها وأهدافها، وهي تشّوش احلقيقة بطرح "تواريخ" غريكيدية ختتص بنشأهتا ود
ستثناء وهتّجمية وخيالية ابلكاد هلا قيمة اترخيية أو علمية، ابإلضافة ألمور أخرى. اب

املرء هذه األايم جيب أن يؤخذ "مع ذرة من امللح". ه ؤ يقر بع  احلاالت، معظم ما 
ومات يبحثون عن معل عددهم ليس قليال  مبواجهة هذا املوقف املؤسف، هناك أشخاص 
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ومعطيات موضوعية عن ذوي التقومي القدمي ُأحبطوا كثريا  لدرجة أهنم توقفوا عن التعاطي 
مع هذه احلركة أبي نوع من اجلدية. إن هذه األمر هو مؤسف ألن نضاالهتا وإخفاقاهتا 

ؤمن صرة وللموإنتصارهتا لديها الكثري من ما ميكن أن تقدمه لألرثوذكسية املعا
 األرثوذكسي يف أايمنا هذه. 

 لقد ُولدت حركة التقومي القدمي من ردة فعل مسؤولة من ِقبل مسيحيني
األوفياء، ولكن و  أرثوذكسيني أوفياء للغاية )على العموم، هم الرهبان البسطاء األتقياء

رنة صأيضا  الرعاة والالهوتيني أصحاب املراكز املرموقة( وذلك ردا  على هجوم الع
 –ار روسيا هنياالشرس: ردا  على تلك احلقبة اليت بدأت مع احلرب العاملية األوىل و 

عامة  أمام قوى معادية بشدة لألرثوذكسية و  –اإلمرباطورية األرثوذكسية الكربى األخرية 
معادية لألداين؛ ردا  على تكنولوجيات حديثة مثل السيارة والطائرة؛ وردا  على تبّن 

ريغوري من ِقبل بطريرك القسطنطينية )وهذا إصالح تبّنته الحقا  الكنائس التقومي الغ
(. هذا التغيري 10األرثوذكسية يف اإلسكندرية وأنطاكيا وقربص واليوانن وبولندا ورومانيا

األخري حتديدا  هو الذي أقلق أولئك املؤمنني األرثوذكسيني الذي ُعرفوا يف آخر املطاف 
هم مل جيهلوا هؤالء يف قلق "التقومي القدمي. وذو "ائي، أال وهو بلقب كان يف البداية إزدر 

الدورات الطبيعية والتقلبات التارخيية. هم أيضا  مل يكن لديهم خوف غري منطقي، كما 
زعم البع  من منتقديهم، جتاه التطور والتكنولوجيا. ابألحرى لقد كان التغيري املفاجئ 

نذار لدى أولئك احلراس على األرثوذكسية، يف تقومي األعياد هو الذي دّق جرس اإل
                                                           

  10 و أيضا  بلغاراي عام ۱٩٦٨. نشري هنا ألن كنيسة بولندا عادت إىل التقومي األرثوذكسي األابئي )اجلولياين( عام ٢۰۱٤ - املرتجم
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وهو تغيري بّشرهم بنمط جديد وخطري يف الفكر والفعل لدى قادة العامل األرثوذكسي، 
 بداية من البطريرك املسكوين ونزوال .

 التقومي القدمي وبتكار التقومي يف جو من الفراغ. فذو ايف حقيقة األمر، مل حيصل 
ل حوهلم، وهي اليت كانت حتص ذهلةفريدا  يف األحداث التارخيية املاألّولني أدركوا أمرا  ما 

أحداث اترخيية كانت جزءا  من هنج سوف يؤدي قريبا  ابإلنسان إىل أفق جديدة سيتيح 
له أن يدرك احلقيقة القامتة أننا، كجيل العصر الذري، نتميز أبمر فريد للغاية: فللمرة 

كن اعة اإلنسان أن يدّمر العامل املاّدي، وهذا ممستطاألوىل يف اتريخ البشرية، أصبح اب
بطريقة  سليس فقط ملرة واحدة، بل لعدة مرات. إن هذه التغيريات واحلقائق التارخيية تُقا

صحيحة من ِقبل املؤمنني األصيلني مبدى أتثريها على الكنيسة، ولذلك ألن الوقاية من 
يسة. ابلفعل، األمل الذي من الكناملستقبل املخيف الذي تُنبئ به البشرية ترتكز يف 

لقد كانت يف الكنيسة ذاهتا املرة األوىل اليت شعر أجدادان من التقومي القدمي بتأثري 
العصرنة، عندما عاينوا تغيريات مل يسمعوا هبا من قبل مرتبطة مبسار من التغيري والتحول 

اان  سرية، كشفت عن يالتارخيي املرعب. هذه التغيريات اليت كانت غالبا  خبيثة وحىت أح
 نفسها يف التغيري يف التقومي: فهو إصالح يف تقومي األعياد الكنسي العريق.

برعاية بطريرك القسطنطينية شهد بداية القرن العشرين تغيريات هائلة يف املوقف 
األرثوذكسي جتاه التقليد األرثوذكسي. هذه التغيريات مل تكن مسائل من النضج الطبيعي 

ق للروح القدس يف الكنيسة؛ ابألحرى كانت هذه إصالحات وحتّوالت والعمل اخلاّل 
اليت حصلت خارج واقع "ضمري" الكنيسة، أي أهنا ظهرت خارج إطار احلياة الروحية 



32 
 

اليومية لألغلبية الساحقة من املؤمنني. إضافة إىل ذلك، ونتيجة والدهتا من الفكر اخليايل 
لقرن نني الدموية اليت شّكلت املسار التارخيي لوالشمويل )وهو الفكر الذي نشأ يف الس

العشرين(، هذه التغيريات كانت متناقضة متاما  مع روح الكنيسة حبد ذاهتا. األمر املقلق 
 صائغة يف مؤمترات و"لقاءات" األساقفة والالهوتيني ذاان  آحنرافات القت هو أن هذه اال

قلية ملدارس الالهوت األجنبية وع فكرية ا  املبتكرين، والذي عدد كبري منهم كان مثار 
ابء الكنيسة بل من التقاليد السكوالستيكية واملنطقية آتشّكلت ليس من عقل 

عتداء على ّثل ابطبيعي والذي متالللمسيحية الغربية. هذا املسار أبكمله من التغيري غري 
تقومي األعياد الكنسي كان من دون أي جدل وبكل وضوح مناقضا  لألعراف 

رها ينتمي إىل هيكلية الكنيسة أبسو  سخة، حيث يكون النمو أساسياذكسية الر األرثو 
فينبعث من ضمن اخلربة الروحية لكهنوت الشعب امللوكي وابلتوافق مع اإلرشادات 

 املستنرية واإلرشاد املسؤول لكهنتها ورعاهتا. 

بتكاري وضعهما املتمسكون هبما من العصرانيني: هناك سببان هلذا الفكر اال
عصران  ة، أيذات صلة ابألزمن أوال ، أنه جيب على الكنيسة أبن تتعصرن وجتعل نفسها

احلايل؛ والثاين أن الكنيسة يف الوقت ذاته وبشكل متناق  جيب أن تعود إىل ماضيها 
ى بتكار كان جبوهره مناشدة ماكرة ملا ُيسمّ العريق. هذا التربير املزدوج والغريب لال

ى التقومي فهي من جهة رفضت التقومي الكنسي التارخيي )املبن علابلتقليدية التارخيية. 
 ٣٢٥ستعمال يف الكنيسة يف اجملمع املسكوين األول عام اجلولياين( والذي ُحّدد لال

سم إصالح لتقومي األعياد، وهي خطوة حىت تلك اللحظةكانت قد رُفضت تكرارا  اب
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  جهة أخرى، هي طلبت مبمارسات ومرارا  من ِقبل الكنائس األرثوذكسية احمللية. من
كليا  جديدة ال سوابق اترخيية هلا يف الكنيسة. وهكذا إن ذات الرعاة الذين بدأوا 

ح كامل إصالو  إصالح التقومي أيضا  جادلوا بصوت صاخب مطالبني بزواج األسقف
لقوانني الصوم العريقة يف الكنيسة )واليت معظمها تعود ألايم الرسل( والتخلص من 

يحية خر اليت تتميز هبا املساملظاهر اخلارجية للصفة النسكية ذات العامل اآلمعظم 
األرثوذكسية، مبا فيها لباس الكهنة التقليدي ومظهرهم، أي الشعر واللحى غري 

يق، ابء. يف اخلالصة، حتت ستار العودة إىل ما هو عر قصوصة، تقليدا  ابألنبياء واآلامل
  11عريقة وتنّكروا لكل من التاريخ والتقليد. هم سعوا إىل إلغاء تقاليد وعادات

هم الكنيسة نبع من سوء فتيف حقيقة األمر، إن حجة الصلة االجتماعية والثقافية 
األرثوذكسية من إطار إكليزيولوجي ومن جهل الهويت عميق. لقد كان دائما  دور 

ورة ص الكنيسة حتويل وإعادة تنظيم اجملتمعات والثقافات جلعل ما هو أرضي يعكس
العامل السماوي: أي جعل العامل بقدر املستطاع وثيق الصلة ابلكنيسة. إن فكرة الصلة 

ل ستريادها من الغرب إىل بطريركية القسطنطينية خالامن دون شك  الكنسية للعامل متّ 
السنوات األوىل للقرن العشرين. ومصدرها، كما أشران، كان النظرايت الشمولية واملثالية 

ة نة الفاضلة( اليت كانت سائدة يف تلك احلقبة؛ ولكنها أيضا  حتّصنت بقو )نسبة للمدي

                                                           
ن اللباس األرثوذكسي أ أساس اترخيي وغالبا  كردة فعل غري تقية ضد التقليد األرثوذكسي، ظهرت احلجج اليت تزعم من دون أيو  هذه، االبتكاريف حقبة   11

 البالد العديد من تقاليد الرهبان األرثوذكسيني يفو   لباسألبسة رجال الدين اإلسالميني )بينما يف احلقيقة اإلسالم هو الذي تبّّن  و مأخوذ منهالتقليدي 
قوانني الكنيسة؛ أن و  قليدم التاألصوام هي ليست من أصول رسولية كما يعلّ  نأاليت استوىل عليها تدرجييا ، بدءا  من ستة قرون بعد ميالد املسيح(؛ املسيحية 

 إىل آخره.  و  اإلهلام من الروح القدس، يجةجمّرد وسائل بشرية وليسوا نت القوانني حبد ذاهتم هم
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ية حركة "الكنيسة احلية" يف روسيا اليت كانت حركة إصالحو  من أفكار تنبع من املاركسية
ل الداينة لينينية سعت على جع-ُولدت يف الكنيسة الروسية نتيجة سياسات ماركسية

عة للدولة وسياستها اإلحلادية. جِبَعل الكنيسة خاضذات صلة أكثر ابلتجربة السوفياتية 
لكاد تشابه تلك ات ابابتكار ات )حتديدا  بتكار الشيوعية وتشويه تقاليدها وعاداهتا ابال

اليت اقرتحها اإلصالحيون يف القسطنطينية( والتعديل التارخيي، وحرماهنا من أي تصّورات 
ا. وهذه م السوفيايت أيمل إببطال مفعوهلمن العامل اآلخر ذات احملتوى الروحي، كان النظا

ات اليت اقرتحها اإلحلاد السوفيايت هي نفسها اليت شجعت بتكار اإلصالحات واال
اإلصالحيني األرثوذكسني يف القسطنطينية ويف أماكن أخرى عن غري قصد، غري مدركني 

 للمسار الذي سعوا على السري به خبطوهتم هذه. 

 إىل ذلك، إن جلوء إصالحيي القسطنطينية إىل عادات عريقة يف الكنيسة إضافة  
يف األزمنة احلالية ُيظهر أيضا ، ويف إطار يتخطى مسألة مكرهم، عن  بتكاركتربير لال

فقداهنم للبصرية يف الروح األرثوذكسية. فحىت املسيحي األرثوذكسي التقي واألكثر 
هم أن د اترخيها إىل األزمنة املسيحية األوىل يفبساطة الذي يدرك أن معظم تقاليدان يعو 

التقليد املقدس هو أمر عملي. هو ال يسعى للحفاظ على عادات ميتة وال فائدة هلا 
حبجة التعلق بثقافة العصور. هو ابألحرى جزء من جمهود لتسليم روحانية ووحدة احلياة 

ينسنت اغة فكر القديس فالروحية األرثوذكسية بطريقة جوهرية، معرّبا  )إذا أعدان صي
( بكلمات جديدة رمبا ما هو مع ذلك حقائق قدمية. بتأكيده على هذا املبدأ 12لرينز

                                                           

  12 القديس فينسنت لرينز، كومونيتوري، الكتاب ۱، الفصل ٢٢، ابترولوجيا التينا، اجمللد ل. العامود ٦٦٧. يوصينا القديس فينسنت ما يلي: "و لكن 
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البدائي للتقليدية األرثوذكسية، أشار املتقدم يف الكهنة الراحل جورج فلوروفسكي بعمق 
دل على كافيا  ي  ن برهاان  حبد ذاهتا ليست حلد اآل‘ ة العصورثقاف"’وحّدة ذهنية أن 
  13اإلميان األصيل".

ذا النمو يكون ه الكنيسة تنمو وتتغري كما أشران أعاله بطريقة بطيئة وطبيعية.
وطبيعي لدرجة أنه يبدو يف الكثري من األحيان للمراقب العادي  ءأحياان شديد البط

والبسيط وكأن ال شيء تغرّي يف احلياة الكنسية منذ العصور القدمية وابلتايل أي علة 
 يوم يف الكنيسة اليوم ميكن معاجلتها بكل بساطة بلوم طريقة ممارسة ما عريقةمفرتضة ال

من املاضي. حنن ننسى حني نلجأ إىل هكذا تفكري خاطئ أن اآلريوسية هي "عريقة". 
ولكن بكل أتكيد لن ندعمها على هذا احلساب لو كانت ستظهر جمددا  يف 

ة ألهنا على معتقدات وعادات عريق األرثوذكسية املعاصرة. يف حقيقة األمر حنن حنافظ
ة عندما . فقط يف احلاالت النادر هامتناغمة معجزء من الفسيفساء اإلهلية إلمياننا وهي 

تنضج الكنيسة حيصل التغيري، وجمددا  ذلك حيصل يف هناية املطاف ابلسماح من ضمري 
ية ومنع األسقفالكنيسة وموافقة جممع مسكوين. وهكذا هي احلال يف مسألة بتولية 

الزواج الثاين للكهنة وغريها من األمور الشبيهة. هذه األمور ال ميكن أن تتغري يف حلظة 
ة أو د سابقة اترخيية، إن كانت حقيقية أو مزيفإىل املاضي أو إىل جمرّ  حتكامد االمبجرّ 

إذا حصلت بدوافع صادقة ونقية أو أقل نبال ، دون أن ننكر بذلك عمل الروح القدس 

                                                           

 عّلموا ذات األمور اليت تعلمتموها لكي، وحىت لو كنتم تتكلمون بطريقة جديدة، ال تقولون أمور جديدة."
  13 ]األب[ جورج فلوروفسكي، جوانب من التاريخ الكنسي ]ابإلنكليزية[، )بيلمونت، ماساشوستس، منشورات نوردالند، ۱٩٧٥( ص. ۱٥.
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من منظار أرثوذكسي أصيل يستلزم سوء فهم وسوء  احتكاممنو الكنيسة. هكذا  يف
 أساسيني للتقليد املقدس وللتاريخ.  استعمال

ني خطأ اإلصالحيالح اليت أدت إىل تغيري التقومي، نشأ من ضمن روح اإلص
. فهم اهتاا  من نظرهتم اخلاطئة لطبيعة الكنيسة حبد ذانقسامواملبتكريني األكثر تدمريا  و 

سعوا إىل إعادة طرح اإلكليزيولوجية األرثوذكسية يف مصطلحات جديدة متاما  ويف فئات 
هي غريبة عن فكر األابء. يف احلقيقة، إن الغاية السرية إلصالح التقومي اليت أاثرت 

 كربىجامعة لألعياد املسيحية الت احتفاالخماوف ذوي التقومي القدمي كانت أتسيس 
ل ذلك من الصفات الفريدة للكنيسة األرثوذكسية اليت وضعتها بكابلتايل لتقّلل بو 

وضوح خارج جمموعة املعتقدات املسيحية األخرى. )عن طريق الصدفة نود أن نشري 
أن معرفة ذوي التقومي القدمي هبذا التكتيك اخلبيث هي اليت دفعتهم إىل النظر إىل هنا 

مبثابة  -أي "ذوي التقومي القدمي"  -هذا امللصق املذم الذي فرضه املبتكرين عليهم 
شرف كبري(. إن بداية عملية إعادة تعريف اإلكليزيولوجية األرثوذكسية هذه مبصطلحات 

" الذي صدر من البطريركية يف القسطنطينية من ۱٩٢۰مسكونية بدأ مع "منشور عام 
ِقبل توبوترييتيس )أي وكيل أو حامي العرش( العرش املسكوين، دوروثيوس مرتوبوليت 

 بروسا. 

هذه الوثيقة املسكونية اجلرثومية رّوجت إلكليزيولوجية نسبوية حلوار مفتوح 
قرتاحات اها مجيع نطلقت مناالدين. هي أسست ملنصة  نصهاراالولوحدة مرتكزة على 

اإلصالح اليت أشران إليها. ولكن مثل أي حماولة أخرى من التفكري احلديث، هي طعنت 
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. وساومت على الشهادة األرثوذكسية التقليدية يف العامل وشّوهتالكنيسة يف قلبها، 
فبدل من طرح األرثوذكسية كمعيار للمسيحية، كاستمرار الكنيسة الواحدة اجلامعة 

سولية، هي وصفت األرثوذكسية كواحدة من عدة طوائف. ميزهتا الوحيدة املقدسة الر 
ها وفقا  هلذا املنشور ترتكز يف مهمتها التارخيية لتوحيد املسيحية املنفصلة ليس إىل نفس
ولكن، سواي  مع سائر العامل األرثوذكسي، إىل مؤسسة مصّلحة ومتجددة وذات هيكلية 

قد انتصرت  هم األكادميية أن املسيحيةللتُ ستجابة ابالعيد حتديثها. مبتدعوها تذمروا أُ 
ية واحلقد بني األداين يف نظام من احلصر  نقسامبواسطة التفرقة والتنافر، مؤيدة اال

العقائدية يّدعي به ليس فقط إثنان أو ثالثة، بل مئات من اجملموعات اليت تتنافس على 
الصدارة الكنسية. هدفها كان جتريد األرثوذكسية من أي من إّدعائتها للصدارة أو 

عاة ملؤسسة هم دالتمييز ووضعها خدمة الداينة كما يتخيلها منتقدي املسيحية الذين 
" هذا املنشور كان "من أّوله إىل آخره ختدم العامل واإلنسان وال ترّكز على ما هو إهلي.

، إذا نظران إليه من منظار أرثوذكسي إكليزيولوجي تقليدي، وهو ا  إكليزيولوجي ا  نتحار ا
  خالف اهلوية الشخصية لإلميان األرثوذكسي حبد ذاهتا.

سة ما  ما اّدعت أهنا الكنيسة املسيحية التارخيية، الكنيإن الكنيسة األرثوذكسية دائ
خ للمؤمنني من ابء وانتشرت يف التاري أّسسها املسيح وبّشر هبا الرسل ودافع عنها اآليتال

خالل عملية تطور اترخيي وطبيعي وأساسي، ودائما  ما احتوت ضمن الكنيسة الناضجة 
قوى ته: أنه حىت أبواب اجلحيم لن تعلى أصالة الشهادة الذي وعد هبا املسيح لكنيس

عليها. هذا اإلدعاء ابألصالة الرسولية مل يكن أبدا  ابلنسبة لألرثوذكسيني مبثابة نداء 
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فارغ لصفة ما خارقة للطبيعة. إمنا هو مطالبة وجودية ُتظهر نفسها يف واقع التاريخ. فإذا  
فيوجد  ية هبكذا صدارة،كان يوجد اليوم يف العامل أانس يسخرون من مطالبة األرثوذكس

متياز الذين سوف على األقل يعرتفون أببعادها هناك أيضا  مؤرخون موضوعيون اب
التارخيية. فإليكم بداية مالحظات إحدى املوسوعات الشهرية عن األرثوذكسية: 
"الكنيسة األرثوذكسية: إحدى فروع املسيحية األساسية الثالثة اليت هي يف إستمرارية 

جلماعات اليت أّسسها رسل يسوع املسيح يف منطقة احلوض الشرقي للبحر اترخيية مع ا
 14املتوسط واليت انتشرت بواسطة العمل البشاري يف مجيع أحناء أورواب الشرقية."

إن حركة التقومي القدمي، أي شهادة املسيحيني األرثوذكسيني األصيلني يف اليوانن، 
ملسكونية. كنسي والدين الذي تتميز به انصهار الهي ابلتايل تعارض ابجلوهر فكرة اال

تهم أهنم ن من نوعهم، أوفياء لقناعو التقومي القدمي هم مناهضون للمسكونية فريد وفذو 
يشّكلون الكنيسة التارخيية، ُمَتَحّدين بذلك إّدعاء الكنيسة الرومية الكاثوليكية 

 كانت روما ليتنقسمة ااملابلصدارة، وهي جسم يعتربونه قد انفصل عن الكنيسة غري 
دارية ات اإلحنرافغريها من االو  مرة جزءا  منها، وذلك من خالل عقيدة رائسة البابوية
كليا  من   ات الباطلة والغري مربرةهتاموالالهوتية. إنطالقا  من هذه القناعة وابلرغم من اال

  ِقبل منتقديهم األرثوذكسيني، ال ميكن احلكم على ذوي التقومي القدمي أبهنم سكان
لدين أنفسهم، ا ضطهادكهوف وعنصريني دينيني. يف احلقيقة، مبا أهنم كانوا ضحااي اال

                                                           

  14 يوحنا مايندورف، "الكنيسة األرثوذكسية" فانك أند واغنالز نيو إنسيكلوبيداي، نيويورك، ۱٩٨٣. 
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دون خملصون للتسامح الدين ودعاة أوفياء للعيش املشرتك بسالم بني كل هم اليوم مؤيّ 
 اجلماعات الدينية. 

إن احلركة املسكونية نفسها، اليت منذ بدايتها غازلت الكنائس األرثوذكسية بسبب 
صداقية اليت تعطيها شهادهتم التارخيية للحركة، قد تصرفت بطريقة "غري مسكونية" امل

فظيعة بوصفها ومعاملتها لذوي التقومي القدمي اليواننيني، مّتهمة إاّيهم بكل شيء من 
الفاشية للعنصرية نتيجة متّسكهم الصريح ابألولية األرثوذكسية. أحد املؤلفني هنا يف 

  مكان آخر يوضح الظلم يف هذا املوقف: تعليقه عن هذا األمر يف

 الذين يقاومون ]املسكونية[ يرون ذلك مبثابة واجبهم اإلجنيلي أبن نيإن األرثوذكسي
الدين )بدعة املسكونية واحلركة املسكونية( كأمر الذي، مع كل ما يتضمن  نصهاريفضحوا اال

كد إىل اك كنيسة أصيلة وخط مؤ من حسن نية مضلَّل، يؤدي املرء أبن يبتعد عن القناعة أن هن
  الكمال الروحي.

يف الوقت ذاته إن روح اإلجنيل أيضا  جتذبنا إىل حمبة قريبنا اإلنسان، لدرجة أن دفاعنا 
الدين تنبع من قلق منطوي متاما  على احلالة الروحية  نصهارعن احلقيقة وعن مقاومتنا لال

اه أي نوع من التعصب الدين األعمى للبشرية مجعاء، وخالص كل رجل ومرأة، وامشئزاز جت
وعدم التسامح والتطرف، إن كان يف صفوف إخوتنا األرثوذكسيني أو أولئك الذين هم من 

 األداين األخرى. 

ن أحياان  نكون ضحااي املسكونيني الذين أخفقوا و هذا هو احلال أيضا  أننا حنن املقاوم
ن قصد هم بينما يف نفس الوقت وع نفتاحيف عملهم والذين يتمسكون بشعارات التسامح واال

ة أننا ات البغيضة على كرامتنا تساهم يف حجب حقيقعتداءيشوهون بياانتنا ومواقفنا. هذه اال
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حنن، وليس أقل من املسكوين الصادق، نتوق إىل وحدة مجيع املسيحيني وإىل التسامح بني 
ما تكون هذه األمور ممكنة يف بقدر  نسجامشعوب مجيع األعراق واألداين وإىل السالم واال

نا لتزامعلى هكذا أمثال عليا هو مرتبط اب عامل ساقط وغري كامل. إذا كان حبثنا النابع من القلب
حلقيقة اإلميان األرثوذكسي ومقّيد ابلتمسك بتقاليدان يف سعينا إىل القداسة والكمال يف 

نا كما هي، من حرية التعبري وطرح أرائاملسيح، هذا ال يعن أنه يستثنينا من املعاملة املالئمة و 
  15ن.و وليس كما يشّوهها اآلخر 

أي شخص ذكي وأتّملي وصاحب عدل يف تفكريه، مهما كانت قناعاته أو 
تعاطفاته الدينية، عليه أن يعرتف أن ما هو مكتوب أعاله هو أقّله دفاع منطقي عن 

النظر  جة قوية إلعادةموقف ذوي التقومي القدمي اليواننيني املعادي للمسكونية وح
  ابلوصف املزيف الغالب جتاه حركتهم.

 كل ما قلناه يطرح سؤاال  أخريا ، واجلواب عليه سوف خيتم تقييمنا املختصر
للمسيحيني األرثوذكسيني األصيلني يف اليوانن وشهادهتم. إذا طرحنا جانبا  فشلهم يف 

لخالف يف احمة ومسببة لحتقيق الوحدة فيما بينهم؛ وظهور أصوات صاخبة وغري متس
صفوفهم؛ واستغالل حركتهم أحياان  من ِقبل أشخاص عدميي الضمري مندفعني حبافز 
الطموح وتعزيز الذات، عندها، وعدا عن ضرب مثاال  يف التقوى األرثوذكسية يف دوائرها 

                                                           
  

  15 رئيس األساقفة خريسوستوموس، "مفهومي الشخصي للمسكونية والبابوية و كيف أعتقد أننا حنن الذين يف الغرب علينا رؤية أهداف مقاومتنا هذه"   

العلمانيني من املعتمدية األمريكية للمجمع املقدس يف املقاومة و  أثناء لقاء غري رمسي جملموعة من الكهنة ٨۰۰٢منشورة. أُلقيت كمحاضرة يف آذار  وثيقة غري
 يف دير القديس غريغوريوس ابالماس يف قرية إتنا، كاليفورنيا. 
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األفضل، أي دور روحي حمّدد تلعبه حركة التقومي القدمي يف الكنيسة األرثوذكسية وما 
 ذلك الباحث الغري أرثوذكسي؟  -صلته، إذا ُوجدت، ابلنسبة للزنديقي  هي

لنبدأ بطرح ما هو الذي تعّلمه الكنيسة األرثوذكسية وتؤمن به وما الذي يعّرف 
 احتاد ابء اليواننيني هو ليسهدف الكنيسة األرثوذكسية. إن هدف املسيحية حسب اآل

 إنسانية حيقق فيها اجلنس البشري اإلنسان ابإلنسان أو خلق نوع من مدينة فاضلة
والوحدة مع بعضهم البع . ذلك اهلدف املسكوين هو غريب عن  نسجامالسالم واال

األرثوذكسية. إن البديهيات العريقة اليت حتّدد الهوت الكنيسة األوىل، واليت ترتكز على 
حتّدد اهلدف ، حتاد"ثيوسيس" يف ذلك اال لاإلنسان مع املسيح والتأله البشري أو ا احتاد

السامي لألرثوذكسية: فكما كتب القديس أثناسيوس يف القرن الرابع، "أصبح املسيح 
؛ أو كما كتب قديس القرن الثاين إيرينيوس ليون ببالغة 16إنساان  لكي نصبح حنن آهلة"

ب والدة اإلله( "ألن آدم كان جيو  عن مصري اإلنسان الروحي النهائي )مستذكرا  املسيح
ذراء اليت حواء يف مرمي، لكي العو  املسيح لكي مُيتص الفناء يف اخللود أن يتجدد يف

 17تسحق العصيان البتويل ابلطاعة البتولية."و  أصبحت حمامية عن العذراء تُبطل

                                                           

  16 القديس أثناسيوس الكبري، "حوار عن جتسد الكلمة"، موسوتعة األابء اليواننيني )ابترولوجيا غريقا(، اجمللد ٢٥، العامود ۱٩٢ب. ميكن أن جند بياانت 
األعظم  ينموذج األصلكهذه يف العديد من كتاابت األابء األولني الذين ابلنسبة هلم ُعّرف اخلالص كتألّه ااإلنسان يف املسيح والذين رأوا املسيح مبثابة ال

  .ستعادةلطبيعة اإلنسان امل

 17 القديس إيرينيوس ليون، برهان البشارة الرسولية، ترمجة جوزيف مسيث، س.ج. )نيويورك و رامزي، نيو جريزي، منشورات نيومان، ص. ٦٩.  يف سبيل 
 صورةالصدفة، ال جيب تصّور أن ذكر القديس إيرينيوس لتجديد حواء يف العذراء مرمي يعن أي شيء خيتص مبفهوم اخلالص. ابألحرى، هو يتكلم عن 

  إستعادة )جتّدد( الذكر واألنثى وحمو لعنة اجلّدين األولني من ِقبل املسيح نفسه.  
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ه ابملسيح، "النموذج األصلي حتادإن هذا التعليم عن أتله اإلنسان اب
هو اسُتعرض وورد وجتّسد يف  18]لإلنسان[...، الذي سوف مينحنا النعمة والتأله"

 الذي كتاابته هي (۱٣٥٩†التقليد اهلدوئي وتعاليم القديس غريغوريوس ابالماس )
يف كتاابته ويف الشهادة اهلدوئية، نرى عبارة واضحة  19."متداد مبتكر للتقاليد القدميةا"
لبشري افكرة املسيح كاإلنسان املتجدد، آدم اجلديد أو الثاين الذي يلبس اجلسد "عن 
إذا حركة التقومي  20."خبليقة جديدة وواضعا  البشر على طريق التأله والكمال مسببا  

القدمي يف اليوانن مل تفعل أي شيء آخر، يكون حفاظها على روح اهلدوئية يف الكنيسة 
ل تركيزها على من خال( األورثوبراكسيا)األرثوذكسية وتقّيدها السليم ابإلميان الصحيح 

ن الذي كتبه أحدان إ. اهتااحنرافانية وحدمها كافيان ملدحيها ويعفيان فشلها و احلياة الرهب
وشديدة  اتنقساممثرية لالاليت كانت عن جدل حركة الكوليفاديز يف جبل آثوس 

غرية "زنطية إىل بي-بعد-التطرف أحياان ، أبهنا سامهت إبعادة األرثوذكسية اليواننية املا
، ميكن 21"د فيها األرثوذكسية مصدرها ونزاهتها وروحهاوممارسة الكنيسة األوىل اليت جت

 .تطبيقه ابلتساوي على حركة التقومي القدمي يف أايمنا هذه

إذا كان حتّول اإلنسان الروحي والشفاء من اخلطيئة وجتديد صورة هللا يف اإلنسان 
‘ مسيح يسوع"’ليصبح ( إله كاملو  إنسان كامل)ه مع املسيح اإلله املتجسد حتاداب

                                                           

  18  كرباينوس مرتوبوليت أوروبوس و فيلي، "منو ذجنا األعلى ووقايتنا من األصنام" ]ابليواننية[، هاجيوس كرباينوس، اجمللد ۱٤ ، العدد ٣٢٩. ص. ٢٣٥. 

  19 ]األب[ جورج فلوروفسكي، كتاب مقدس، كنيسة، تقليد: رؤية أرثوذكسية شرقية )بيلمونت، ماساشوستس، منشورات نوردالند، ۱٩٧٢( ص. ۱۱٤.

 20 رئيس األساقفة خريسوستوموس، دليل العالج النفسي األرثوذكسي: العلم و الالهوت و املمارسة الروحية وراءها وتطبيقها العيادي )الهنام، 
.۰٥(، ص. ٧۰۰٢، يونيفريسييت بريس أوف أمريكا، ماريالند   

 لتاسعاو قرن الثامنالَمن من آثوس: مسألة املناولة املتكررة يف اجلبل املقدس يف أواخر ألب املتوحد بتابيوس ورئيس األساقفة خريسوستوموس، ا  21
 . ٢٨ص.  (٢۰۰٦النيوهيلينية )أوكسفورد، منشورات بيرت النغ، و  البيزنطية جمموعة الدراسات من ٢اجمللد  .تعشر
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، مجيعها أهداف املسيحية األصيلة، عندها تكون "صغري ضمن يسوع املسيح
األرثوذكسية، اليت حتافظ على الطريق إىل التأله يف مسيحية ال تشوهبا أهداف مزيفة 
وأفكار منحرفة عن مصري اإلنسان، لديها الكثري لتقدمه إىل الزاندقة الذين غالبا  ما تفرت 

متارس عن حسن نية، و  صادقة تفاء معتقدات، قد تكونمهّتهم من اليأس نتيجة عدم إك
لكنها تؤدي من هم غري مقتنعني إىل التخلي عن الداينة من أجل حياة العامل. إن ذوي 
التقومي القدمي، الذين يدركون أن "جتاوزات املسكونية بطرق عديدة شّوهت وساومت 

ع آخرين،" ز إمياننا منا األرثوذكسي وعلى واجبنا الذي يقتضي مشاركة كناعرتافعلى 
قد جنحوا يف  22صلح حيث هناك عداوة،"و  انقسامويف حبثهم عن "وحدة حيث هناك 

فعة الدين الذي يقوم به العصرانيني وأتباع التقومي اجلديد. دعوهتم املرت نصهارحتدي اال
 بإىل املقاومة ضد عدم مسؤولية احلركة املسكونية جربت عدد من قادة ما يسمى 
"األرثوذكسية الرمسية" ) وهذه الفكرة هي حبد ذاهتا خليقة املسكونية( إىل تعديل 
مشاركتهم يف احلركة املسكونية. هذا يعطي اإلشارة للزاندقة أن إمياننا هو ليس جمّرد 

"املسيحية  عرتافمذهب من مذاهب متعددة وهكذا هو يطرح أمامهم فرصة ال
 فة قبل جميء املسكونية. األخرى،" كما كانت األرثوذكسية معرو 

 يف احلركة املسكونية حيث متّيز األرثوذكسية هو مفقود ومطروح جانبا  عمدا ،
 استقامةو  الرأي )األرثوذكسية( استقامةحىت جوهر شهادهتا ]أتله اإلنسان من خالل 

املمارسة )األرثوبراكسيا([ قد تلّطخ. بع  الربوتستانتيني األرثوذكسيني املتحفظني 

                                                           

  22 أنظر "املقدمة" لرئيس أساقفة إتنا خريسوستوموس، يف قسطنطني كافارنوس، القديس مرقص األفسسي )بيلمونت، ماساشوستس، معهد الدراسات 
.٢٢(، ص. ٨۰۰٢اليواننية العصرية، و  البيزنطية  
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فكرة التأله البشري يف املسيح أبهنا مكروهة، وابلتايل ميتنع األرثوذكسيون عن جيدون 
ريالية والعالقون يف الليب-التكلم معهم عن هذه التعاليم. يف الوقت عينه، املؤمنون الفائقو

"مسيحيات" )مذاهب مهرطقة( هامشية خمتلفة من الكنيسة األوىل قد وصل هبم األمر 
ها السخيفة اليت تقول أنه كان هناك مسيحية صوفية عميقة قمع ابألسطورة عتقادإىل اال

سها  حقيقة أن هكذا فئات جلبت على نفنيالقديس قسطنطني الكبري. هم غري مدرك
اهتم حنرافاعقوبة سلبية من الكنيسة الشرقية اليت دافع عنها القديس قسطنطني ألن 

ذلك من املسيح، و -على-الشاذة انتهكت مسار التجدد البشري األرثوذكسي املتمحور
خالل محاقة املفاهيم الوثنية القائلة أن اإلنسان يصبح هللا نفسه ابجلوهر. مبعتقداهتم 
املنحرفة هم ابتعدوا عن فهم سليم لصفات هللا التجاوزية والالوصفية الكاملة. هنا أيضا  

مي القدمي، و  إىل أن نقوم حنن ذوي التقنيغالبا  ما يبقى األرثوذكسيون املسكونيون صامت
مربهنني بذلك عن شهادتنا للزاندقة وعن احلكمة يف البقاء غري مدنسني أبوهام 

 املسكونية املهددة للنفس، وندفعهم أخريا  إىل التكّلم.

التقومي القدمي على احلفاظ على معيار  ويف هناية املطاف، لقد ساعد ذو 
ن ذلك ساوموا واحنرفوا عاألرثوذكسية إلخوهتم األرثوذكسيني، ملهمني أولئك الذين 

املعيار ومشّجعني أولئك القلة األرثوذكس الراشدين، الذين يعيشون ضمن مناطق 
األرثوذكسية "الرمسية" اخلطرية، لكي يتمسكوا ابلرغم من ذلك بتقليد الكنيسة وبرؤية 
األرثوذكسية اليت انضل عنها ذوي التقومي القدمي بدأب للحفاظ عليها من خالل املقاومة 

حتت ظروف صعبة ختلقها املقاومة ال حمالة. ومهما كانت نواقصهم وعيوهبم، لقد و 
كسيني رثوذ األحافظ ذوي التقومي القدمي أيضا  على مسيحية أخرى وقدموها لغري 
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ة، كما هي احلال يف األرثوذكسية املسكوني  كلها األصيل وليس بشكلها املغشوشبش
ذكسية الصارم واألصيل بتمّيز األرثو  عرتافاليت ترّنح بشكل أكرب من ما مضى عن اال
 وعن ممارستها والتقيد هبا جبهد وفهم. 

إذا  ،آخر، إذا كل ما مات يف سبيله أابؤان هو غري حقيقي ئا  وإذا مل نذكر شي
 عظامنا ليست إاّل ورقو  وإذا ذلك الذي هو دمنا ،شهادة القرون املسيحية هي خمطئة
 يئا  تهم أن يعّلموا كل الناس أن هناك شستطاعلقدمي ابوهواء، عندها فإن ذوي التقومي ا

يف نضال املرء  ا  مشيد ا  يف الدفاع عن ما يؤمن به املرء أبنه حقيقي؛ أبن هناك أمر  نبيال  
يسيء بعيش حياة داخلية بينما العامل يدينك و  ا  ملهم ا  بدموع عن تقاليده؛ أبن هناك أمر 
شيء ي أهناك الداخلي. وإذا فعال  ليس ح والسالم فهمك، لكنك غن ابحملبة والفر 

ة على وكأهنا غري حقيقي قائقنا تبدو للعامل اخلارجي وجحوده، إذا حلديناجتدونه 
اإلطالق، عندها نقدم لذلك العامل حتّدينا األخري: من أين إذا  أتيت قّوتنا حنن أولئك 

 املخلوقات الضعفاء؟
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 .ويوستينة، فيلي، اليوانن، مركز أبرشية أوروبوس وفيليمؤمنون يف كاتدراية دير القديسني كرباينوس 

 

 
 .كاتدرائية الرقاد يف صوفيا بلغاراي، مركز كنيسة بلغاراي األرثوذكسية ذات التقومي القدمي
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 نتظام أايم األتعياد يف دير التجّلي يف سالتيوارا، مركز كنيسة رومانيا ال  الذين حيضرون ابجزء من مجاهري اآل

  األرثوذكسية ذات التقومي القدمي.
 

 
 املرتوبوليت أغافنجل )يف الوسط( مع أساقفة وكهنة الكنيسة الروسية األرثوذكسية يف املهجر، أثناء جممع

 .٢۰۰٨ج، نيويورك، يف فايل كوتيد  كنسي     
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 ةمجهوري مؤمنون أفارقة مع أمربوز أسقف ميثوين. كنيسة التقومي القدمي يف اليوانن لديها إرساليات يفو  كهنة

 كونغو الدميوقراطية )زائري(، الكونغو، وكينيا. 
 

 

الكاتدرائية العريقة لكنيسة أوسيتيا 
اجلنوبية األرثوذكسية حتت سلطة كنيسة 

. األرثوذكسية ذات التقومي القدمياليوانن 
ة يف يهناك تعدد من اجلماتعات الكنس

مجهورية جورجيا اجملاورة هم أيضًا يف 
شركة مع كنيسة اليوانن األرثوكسية ذات 
ا يالتقومي القدمي. الكنيسة يف أوسيت
 اجلنوبية يرتعاها أسقفها اخلاص

، متقاتعد( )حالياً  جاورجيوس أالنيا
 يف تعاصمة البالد، تسخنفايل.   ومركزه
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 الفصل الثالث

 سرية خمتصرة للقديس خريسوستوموس 
 مرتوبوليت فلورينا

 

 األسقف أمربوز
 

، وهو  اليواننصيلني يفرثوذكسيني األالقائد العتيد املغبو  للمسيحيني األ ُولد
 ن اليوانن الذين يلتزمون استخدام التقوميو املؤمنبه دائما  ما كان يُعرف  سم الذياال

 اجلولياين، لعائلة كافوريدس يف ماديتوس، تراقيا يف يوم عيد القديس يوحنا الذهيب الفم،
سم "خريسوستوموس" )الذهيب الفم( تكرميا  واعتمد اب، ۱٨٧۰تشرين األول  ۱٣

فعه لريف  اد وحمبته ،هل، األمر الذي دللقديس. ُعرف أثناء طفولته جبّديته وذكائه احل
يف  مزدهر رغبة والديه أبن يصبح اتجرا  مع عّمه الذي كان يدير مشروع جتاري

الصعوابت  ية، ابلرغم منوُيصر أبن ُيسمح له ابلدراسة يف أكادميية الهوت اإلسكندرية
افق عّمه يف و سرُتّتب على عائلته اليت مل تكن غنية أبدا . كانت اليت  االقتصادية 

سكندرية بسخاء على دعم دراساته، وابلتايل اخنر  يف املدرسة الالهوتية الشهرية يف اإل
م . يف ذلك العا۱٩۰۱هالكي )القسطنطينية(، حمصال  شهادته مبرتبة شرف إبمتياز عام 

نية، نفسه سيم مشّاسا  على أيدي البطريرك يواكيم الثالث وُعنّي مبّشرا  يف أبرشية القسطنطي
؛ بعد ثالث ۱٩۰٨وهذه مهّمة برع فيها لدرجة أنه انُتخب مرتوبوليتا  على إمربوس عام 
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 سنوات نُقل إىل مطرانية بيالغونيا يف مقدونية )اليوم هي بيتوال يف مجهورية يوغوسالفيا
 السابقة(. 

ية احلادة، ت السياسضطراابيف بيالغونيا، مارس خدمته األسقفية يف جو من اال
وذلك ألن ذلك املكان يف مقدونية كان )وال يزال( منطقة متنازع عليها بشدة بني صربيا 

اندلعت احلرب مع األتراك الذي خالهلا وِوفقا   ۱٩۱٢وبلغاراي واليوانن. أوال  ويف العام 
ألدلة كان املرتوبوليت مسؤوال  عن إنقاذ سكان البلدة املسيحيني من مذحبة مؤكدة، 
وذلك من خالل وساطته الشخصية مع القوات الرتكية. تلت احلرب العاملية األوىل عام 

-ملانيةواأل الصربية-أرض معارك بني الوحدات الفرنسية وأصبحت بيتوال ۱٩۱٤
البلغارية. ملدة سنة، تعّرضت املدينة اليت كانت قد احتُ ّلت من ِقبل الصربيني لقصف 

 ، ولكن األسقف مل يتخلى أبدا  ولو للحظة عن واجباته الرعائية؛مدفعي من البلغاريني
بتغون احتالل لكن الصربيون كانوا يو فهو احتفل ابلقداس اإلهلي يوميا  لتغذية رعيته. 

إبجياز ة األبرشيشكل دائم، وللسري هبذه اخلطة مت تسليم زء من مقدونيا بذلك اجل
للكنيسة الصربية. سافر األسقف إىل القسطنطينية اليت كانت حينها أبيدي اليوانن 

ضية خلدمة القاالستعداد ليعرتض للمجمع لكنه وجد أن البطريرك كان على كامل 
ا  كبريا  من املال  ، ُعرض عليه مبلغعن تلقي أي رضا عن شكواه بعيدا  الصربية. -فرنسيةال

فى يف جبل آثوس ملنوابلتايل أُرسل إىل ا. همن احلكومة الصربية، فرف  قبولكتعوي  
طريرك الحقا  ب)حتت املرافقة سواي  مع مساعده املوثوق به، الشّماس أثيناغوراس 

حّلت به صعوابت إضافية . ۱٩۱٩إىل  ۱٩۱٨سكنوا هنا من العام (. القسطنطينية
رش الغري قانوين كليا  ملالتيوس ميتاكساكيس على ع" االنتخاب"نتيجة رفضه قبول 
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فالبطريرك  .خوفا  من رّدات الفعل، ُأجرب على اهلروب إىل اإلسكندريةو  القسطنطينية،
ريركية عام عندما طُرد هو بشخصه من البطر القضية خللعه حيضّ ميتاكساكيس كان فعال  

٩٢٤۱.23 

، ُعنّي املرتوبوليت خريسوستوموس أسقفا  على فلورينا يف مشال ۱٩٢٦يف العام 
دفعته حالته الصحية  عندما ۱٩٣٢بالد اليوانن حيث استمر يف منصبه هناك إىل العام 

 عام املتدهورة إىل التقاعد، فانتقل للسكن يف أثينا. أثناء السنوات اليت تلت تغيري التقومي
اتلة، فكان تداعياته الق مع الوقتوابلرغم من أنه قبل به يف بداية األمر، أدرك  ،۱٩٢٤

 أحد األساقفة الذين طالبوا ابلعودة إىل التقومي اجلولياين. 

، عاد املرتوبوليت خريسوستوموس سواي  مع أسقفني آخرين من  ۱٩٣٥يف العام 
كنيسة اليوانن )الرمسية( ذات التقومي اجلديد إىل التقومي القدمي وأخذ على عاتقه قيادة  

، ۱٩٥٥كنيسة املسيحيني األرثوذكسيني األصيلني يف اليوانن. إىل حني وفاته عام 
وفائه للتقليد  يدة من النفي، بقي صلبا  يفوبتجاوزه حملن وجتارب ال حصر هلا وفرتات عد

الكنسي ولتقومي األعياد التقليدي. مشاكله الصحية املزمنة وخيبة أمله الكربى أبقرب 
األمور  مجيع هذه –معاونيه وأتباعه ووالئه للعديد من األشخاص الذين ساؤوا فهمه 
ش رفاته اليت عند نب األمرفازت لرجل التقوى اإلستثنائي هذا إكليال  خاصا ، كما ثبت 

                                                           
"اجلديد" على   هو الذي فرض التقومي البابويو  ملن ال يزال جيهل اتريخ هذا "البطريرك" الكاره لألرثوذكسية، ميتاكساكيس كان ماسونيا  من أعلى الرتب  23

ح مؤمنو القسطنطينية مركز نتيجة ذلك اجتا و  أساقفتها خريسوستوموس ابابدوبولوس(.بطريركية القسطنطينية وعلى كنيسة اليوانن أيضا  )ابلتواطؤ مع رئيس 
صحية". بعد  ستقالته من منصبه بداعي "أسبابارميه خارجا  حسب بع  املصادر. الحقا  أعلن ميتاكساكيس و  ممسكني بلحيته ،طردوه منهاو  البطريركية
وحصل  ۱٩٣٥رقد عام  .وفرض التقومي اجلديد هناك أيضا   سكندرية وسائر أفريقياخب بطريركا  على اإلانتُ ، وبدعم من زمرته املاسونيني، ۱٩٢٦يف العام  سنتني

 املرتجم.  –على جنازة ماسونية ابلكامل 
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حضرها العديد من املسيحيني األرثوذكسيني األصيلني املؤمنني، ففاح عطرا  مساواي  يف 
املكان حيث رقد ويف املناطق اجملاورة ملسافة بعيدة جدا . حياته هي مثاال  لكل من يلتزم 

 بتقاليد الكنيسة األرثوذكسية املقدسة.
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 مريضاً وحتت اإلقامة اجلربيةالقديس خريسوستوموس فلورينا يف املنفى. 

 وصربهو تكّبد املعاانت من أجل إميانه بشر   ملعظم فرتة سنواته األخرية،

 وحمبة جتاه مضطهديه.
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 إشادات متنوتعة ابمليرتوبوليت خريسوستوموس 

 

سالم من هللا. ...كما نستذكر حبرارة واحرتام شيخنا و  "أبناء تواضعنا األحباء، نعمة لكم
خريسوستوموس مرتوبوليت بيالغونيا...، مننحكم بركتنا البطريركية النابعة من املغبو  
 القلب..."

 صاحب الغبطة، أثيناغوراس
 بطريرك القسطنطينية

(٩٦٩۱كانون األول،   ٤)من رسالة بتاريخ   
 

"وأخريا ، أان متأثر جدا  ألنن على وشك إدارة أبرشية هلا أساقفة يشّعون حكمة  وفضائل 
 احلكيم خريسوستوموسو  اء حقبة السيطرة الرتكية، وآخرهم كان املغبو ملعوا أثن

 )أثيناغوراس(.  )كافوريدس(، األب الروحي للبطريرك املسكوين احلايل

 صاحب السيادة، أوغسطينوس 
 مرتوبوليت فلورينا
 كنيسة اليوانن الرمسية )ذات التقومي اجلديد(

 (۱٩٦٧توليه العرش،  ة)من خطب
 

الذي نتفّرس برفاته مل يكن رجال  غري مهما . يف قلبه العظيم أُعطي جسدا  إن هذا الرجل 
أرفع من كل ما ميلك اإلنسان على األرض. وكل هذا يف عصر تطّلب شجاعة وثبات ال 

اهل اتريخ أايمنا ال ميكنه جتو  تكاّلن. كٌل مّنا كان شاهدا  على الذكاء الوافر هلذا الرجل
 الذي حفرها هذا الرجل.   نستمر يف اخلطىذلك. يبقى واجبنا اليوم أن 

 كليانثيس ثيانثوبولوس
 وزير العدل اليوانين

 (۱٩٥٥)خطبة اجلنازة، 
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 ۱امللحق 
 

 ،خطبة صاحب الغبطة
 *بطريرك أورشليم ،ديودوروس األول

 

اويوستيندير القديسني كرباينوس   
)شرقي( ٩٨٩۱تشرين األول  ٢فيلي، اليوانن،   

 
 حتفالإنن بفرح وإحساس فريدين أجد نفسي يف هذا املكان املقدس، مبناسبة اال

ني أساقفة . فرحي وإحساسي مها عظيمني ألنن باويوستينبيوم عيد القديسني كرباينوس 
قد أرسلوا نور األرثوذكسية إىل كل قارة تقريبا : إىل  كهنة هم على مر العقد املاضيو 

أورواب وأفريقيا وأمريكا وإىل كل مكان توجد فيه الفرصة للتبشري ابلكنيسة األرثوذكسية. 
بفضل أتعاب املرتوبوليت كرباينوس وأساقفته، لقد وصل صوت األرثوذكسية إىل أقصى 

 أحناء العامل. 

صية ىل وطننا األم منذ أايم قليلة ألسباب شخاي أحبائي املسيحيني، لقد وصلت إ
 ئأهنوألمور معينة تتعلق ابلبطريركية. واعتربته واجيب ابلتايل أن آيت اليوم ألحتفل معكم و 

 املرتوبوليت كرباينوس مبناسبة عيد شفيعه.
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ي هابلتأكيد أنتم تعرفون الوضع يف أورشليم اليوم. أورشليم تعاين. أورشليم 
أرسل الرسل القديسون للبشارة إبجنيل ربنا إىل كل العامل. هي أم  الكنيسة اليت منها

الكنائس وواجبها املقدس احلفاظ على التعاليم األرثوذكسية اليت تسلمتها من الرب، 
 نقية وطاهرة. 

هنا تها أن تفتخر ابلرب أبستطاعكما تعلمون، هي الكنيسة الوحيدة اليت اب
اء احتفل أبول قداس إهلي يف أورشليم يف العشأُنشئت على أيدي مؤسس داينتنا. هو 

السري. هو قّدس أرضها بوجوده؛ من خالل تعليمه يف مساكنها، هو أنقذ اجلنس 
ض املقدسة لكن األر البشري، مطهرا  البشرية من خطيئة آدم عرب موته على الصليب. و 

ل للحفاظ ضات. ملدة ألفي سنة تقريبا  كنيسة أورشليم تناضطهاددائما  يف قلب اال هي
 على تعاليم وتقاليد األرثوذكسية، للتمسك بقوانني الكنيسة، ولتحافظ على التعاليم اليت

  الرسل.و  تسلمناها من املسيح

 نيستنا، هيك  علىنقضاض االإن احلركة املسكونية، حبواراهتا اليت هدفها الوحيد 
ات عدة تعمل لسنو تسعى اليوم خلضوع األرثوذكسية ألوامر البابوية واملسكونية. وهي 

على سحق األرثوذكسية يف األرض املقدسة. ولكن القرب املقدس و،هل، الذي محى كنيسة 
ما أنقذا األرثوذكسية من كل  وما  أورشليم لقرون عدة بوجه العديد من املخاطر، مها د

 ا  أو مستعمر  ا  خطر. أثناء ألفني سنة من اترخيها املسيحي أبدا  مل تعرف أورشليم حاكم
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. لقد مّر عليها والة وملوك وحّكام. ومجعيهم وّلوا وكل ما يبقى هم املئة راهب ا  مدائ
 يعملون حرّاسا  يقظني على تراثنا املقدس.  نيوانين أرثوذكسي الذي

ة، عيق وحدة الكنيسة األرثوذكسيلكي ال توامسيا  من املؤسف أنه ولعقود اآلن، 
ن دون طبعا  لك –احلوارات املسكونية اتبعت أورشليم الكنائس األخرى إبشرتاكها يف 

أن تتأثر هبا أو ُيسيطر عليها أبي شكل. ابلرغم من ذلك، حضورها يف هذه احلوارات 
ا م أعطى بع  الفئات املعينة الفرصة لتشّدد أن بطريركة أورشليم هي أيضا  شريكا .

ّلون املقلق هلذه احلوارات من ِقبل اهلراطقة. فهم يستغاالستغالل الحظناه بكل حزن هو 
املؤمنني حماولني بشىت الطرق حتويلهم عن إمياهنم. فهم ُيظهرون صور ُتظهر البااب مع 
بطاركتنا وأساقفتنا، مّدعني أن الوحدة قد حتققت ابلفعل: "ال تسمعوا ألساقفتكم. لقد 

وهي  – نضمت للكنيسة الكاثوليكية"مّتت الوحدة ابلفعل والكنيسة األرثوذكسية قد ا
 وحدة رمّبا من املنظار الذي يفهمه املسكونيون: أي خضوع. 

ة هلذا السبب لقد فكران مليا  مبسؤوليتنا جتاه هللا، جتاه الكنيسة وجتاه األرثوذكسي
 وجتاه التاريخ حبد ذاته، وجتاه حّقنا التقليدي يف األرض املقدسة. وابالستنارة من هللا

جة ذان قرارا  بوقف كل حوار بني البطريركية والكنائس املزندقة ألنه مل تنتج أي نتيلقد اختّ 
لشقيقة. لقد أعلّنا هذا القرار لكنائسنا او  إجيابية بعد هذه السنني العديدة من التواصل.

ى حد، إىل إىل أقصاالستمرار وحنن جمبورون وملتزمون على التمسك هبذا القرار وعلى 
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 يةنائس األرثوذكسية األخرى أمام هللا مبسؤولياهتا جتاه األرثوذكسية التارخيحني أن تقر الك
 تواصل مع الزاندقة.توقف كل و 

دا  كما تعلمون، إن بطريركية أورشليم تتبع التقومي التقليدي القدمي. هي مل تغرّي أب
أبقل تعاليم وقوانني وعقائد كنيستنا. سوف حتافظ عليهم أبي مثن.  –ولن تغرّي  –

فعال خصومنا نة ضدان كل يوم وأيسوف نعمل بكل تضحية لنلتزم هبم. فالتهديدات املش
  تزعزع، أمناء على عقائد الكنيسة.نال ختيفنا. سوف نبقى حراسا  ال 

رباينوس أبن قديس كأشكر املرتوبوليت اجلزيل اإلحرتام وأصّلي ،هل بشفاعات ال
مجيعا  بركة القرب  وأمنحكممينحه القوة والصحة والصرب يف محل صليبه جملد األرثوذكسية. 

 إميان ليثبتكم وحيميكم ويرّسخكم يفاملقدس واجللجثة والكهف املقدس وأصّلي ،هل 
 إىل أعوام عديدة! ابئنا.آ

 

 

 
 

نشاطات اجملمع املقدس، استمر صاحب الغبطة ديودوروس بنقده الصريح للحركة املسكونية. يف احلقيقة، ويف و  لعدة سنوات بعد هذا التأييد الشجاع لعمل *
قّدم وثيقة تدين مشاركة الكنيسة األرثوذكسية يف بدعة املسكونية، مدافعا  ببالغة عن ، ۱٩٩٢إجتماع للقادة األرثوذكس يف الفنار يوم أحد األرثوذكسية عام 

)تقومي  ۱٩٩٣متوز  ٣۰ات خمتلفة مشكوك هبا، وذلك يف جممع ُعقد يف القسطنطينية يوم اهتامة. ولكن بعد حماولة ال مثيل هلا لتوبيخه على أولية األرثوذكسي
ات عكما ضعفت صحته. رقد كما يُقال مبرارة نتيجة معاملته على أيدي دعاة املسكونية وذلك يف أوىل ساللمسكونية  -جديد(، تضاءلت نشاطانه املعادية

 سنة.  ٧٧)تقومي جديد(، عن عمر  ٢۰۰۰كانون األول   ٢۰
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 س يوزع النور املقدس يف كنيسة القرب املقدس و البطريرك ديودور 

 .۱٩٨٩يف أورشليم، تعام      
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 الئحة زمنية

 
 .الدولة اليواننية تتبّّن رمسيا  التقومي اجلديد )الغريغوري( ۱٩٢٣

أذار( الكنيسة األرثوذكسية يف اليوانن تتبّّن رمسيا  التقومي اجلديد  ٢٣/۱۰) ۱٩٢٤
 .()الغريغوري أو ما يسّمى ابجلولياين "املصّحح"

رطنون أربعة أساقفة يشو  ثالثة أساقفة من الكنيسة الرمسية يعودون إىل التقومي القدمي ۱٩٣٥
 لكنيسة األرثوذكسيني األصيلني يف اليوانن

، ينفصل عن  ۱٩٣٥و )مىت(، أحد األساقفة الذين ُشرطنوا عام األسقف ماثي ۱٩٣٧
األساقفة،  تبعه أسقف آخر من أولئكو  كنيسة األرثوذكسيني األصيلني يف اليوانن

 جرمانوس. كالمها يرفضان وجود النعمة يف أسرار الكنيسة الرمسية.

 األسقف مىت يشرطن جممع مبفرده دون مساعدة من أسقف آخر. ۱٩٤٨

 رقاد األسقف مىت ۱٩٥۰

 عودة األسقف جرمانوس إىل جممع املرتوبوليت خريسوستوموس ۱٩٥۰

 أيلول، تقومي قدمي( رقاد خريسوستوموس مرتوبوليت فلورينا ٧) ۱٩٥٥

۱٩٦۰، ۱٩٦٢ 
 

شرطنة أساقفة لكنيسة املسيحيني األرثوذكسيني األصيلني يف اليوانن على أيدي 
 املهجر، لكن دون موافقة من اجملمع أبكمله.أساقفة من الكنيسة الروسية يف 

أفكسينديوس أسقف كارذيكيون يصبح رئيس أساقفة على كنيسة املسيحيني  ۱٩٦٣
 األرثوذكسيني األصيلني يف اليوانن بعد رقاد رئيس األساقفة أكاكيوس. 
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ا هباجملمع املقدس للكنيسة الروسية يف املهجر يعرتف رمسيا  ابلشرطونيات اليت قام  ۱٩٦٩
يعلن نفسه و  أساقفتها ألساقفة كنيسة املسيحيني األرثوذكسيني األصيلني يف اليوانن

 يف شركة ليتورجية كاملة مع تلك الكنيسة.

 يويني. قانوين ألساقفة املاثالالكنيسة الروسية يف املهجر تصّحح الوضع غري  ۱٩٧۱

)أاير، تقومي قدمي( أساقفة املاثيويني يقطعون الشركة مع الكنيسة الروسية يف املهجر  ۱٩٧٤
 بسبب إكليزيولوجيتها املعتدلة. 

)حزيران، تقومي قدمي( رئيس األساقفة أفكسينديوس وكنيسة املسيحيني  ۱٩٧٤
 . ّردة من النعمةجمو  األرثوذكسيني يف اليوانن يعلنون أسرار الكنيسة الرمسية ابطلة

الكنيسة األرثوذكسية الروسية يف املهجر تعلن رمسيا  سياستها أيلول(  ۱٩/٦)  ۱٩٧٥
املشرتك  لحتفامتناع عن االمبواصلة الشركة مع ذوي التقومي اليوانن لكن مع اال

ختلفة يف الوحدة بني الفصائل امل استعادةكهنتها إىل حني أن تتم و  مع أساقفتها
 اليوانن. 

ر املاثيويون يرفضون تصحيح شرطونياهتم اليت قامت هبا الكنيسة الروسية يف املهج ۱٩٧٦
. املرتوبوليت كاليستوس ينفصل عن جممع املاثيويني لينضم لرئيس ۱٩٧۱عام 

 األساقفة أفكسينديوس.

ساقفة ، مبوافقة رئيس األاملرتوبوليت أنطونيوسو  املرتوبوليت كاليستوس ۱٩٧٩
النظام  عادةاستمثانية أساقفة جدد يف حماولة إلصالح و يشرطنون  أفكسينديوس،
. األساقفة األكثر سنا  يرفضون القبول هبذه الشرطونيات اجلديدة. للمجمع املقدس

من  لأفكسينديوس، وابلرغم من دعمه هلم يف بداية األمر، خيضع لطلب التنصّ 
  األساقفة اجلدد.
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 كاليستوس.جممع جديد يتشكل برائسة املرتوبوليت   ۱٩٧٩

 وانن يّتحدونيف اليألغلبية الكربى من األرثوذكس األصيلني )أذار، تقومي قدمي( ا ٢۰۱٤
حتت سلطة اجملمع املقدس لكنيسة املسيحيني األرثوذكسيني األصيلني يف اليوانن، 

 رومانيا كنائس التقومي القدمي األرثوذكسية يفبرائسة رئيس األساقفة كالينيكوس.  
البيان  أيضا  على ، توّقعأيضا  الكنيسة األرثوذكسية الروسية يف املهجروبلغاراي، كما 
 لرمسي الذي شّكل أساس هذه الوحدة.اإلكليزيولوجي ا
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 خمتارات للقراءة
 كتب ودراسات ختتص ابلكنيسة األرثوذكسية

 يف اليوانن ذات التقومي القدمي  

 ابلعربية
ة مايكل شقرا. ترمج ": مسألة التقومي وهرطقة املسكونية.نعزالاأم "" نشقاقا"كرباينوس، املرتوبوليت، 

 .http://www.hsir.org/pdfs/2013/04/28/20130428bSchismorWallingOffArabic.pdf :نشر إلكرتوين
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