
؟“إنعزال” أم “إنشقاق * ”
مسألة التقوي

والرطقة السكونية 
بقلم كبيانوس

متوبوليت أوروبوس و فيلي

”لن إسم ’الكنيسة‘ ل يعن
النشقاق، بل الوحدة و التوافق“

القديس يوحنا الذهب الفم
٦١:١٣موسوعة الباء اليونانيي 

إل البناء التقياء الب السيح
ف الكنيسة الرثوذكسية القدسة والذين ينتمون

إل المع  (ذي التقوي القدي) القدس ف القاومة

أبنائي الحباء ف الرب:

ا ”أ. “1 م�ل� ت	ذ�ك�ير	ك�م� د	ائ�م� ل	 أ�ه�

 بنعمة ر[ب̂نا أوجه إليكم هذه الرسالة، لكي أذ[̂كر[ك\م، و بكل بساطة، ببضعة حقائق أساسية،
تتص بويتنا الكليزيولوجية، أي، موقع هؤلء منا ف جسد الكنيسة القدسة الذين يتبعون التقوي

التقليدي لباء الكنيسة.
إنن أقوم بذا الفعل لنه قد حدث مؤخراm ضجيجاm ف وسائل العلم (اليونانية) و تjت هناك

mعليهم العودة إل إبتكار التقوي الديد، بل و أيضا uر[ض]wت uف\wا بثابة م\نش[̂قي الذين يzماولة لظهارن 
1 ١٣-١٢:١ القديس بطرس ٢   



الضوع لدارة كنيسة اليونان السكونية و ذات التقوي الديد و، إذا أردنا–و هم يسمحون لنا
بذا–نتفظ بالتقوي القدي.

أيامنا صعبة و الية كبية، و نن رعاة الكنيسة واجبنا تذكيكم، من الي إل الخر، بكل ما
 وضعناه خط̂ياm و شفهياm، و ذلك لن التذكي الستمر بالقيقة ي̂دد و يافظ على السهر و اليقظة، 

. “mع[ةjwرين و الراطقة2و ف الوقت ذاته يمي الرء من ”خ\ر[اف[ات� م\ص[نzأصحابا البتك  
zهzذ]zا بmمzد[ائ uي[ك\مzكuذzل\ تzuك[ ل[ أ\هzل بفعلنا هذا، نن نضع للقديس بطرس الرسول بقوله:”لzذ[

zك[ن uا ال[مس رz. و[أ[ر[ى مzن[ ال[̂ق أ[̂ن م[ا د\مuت\ فz ه[ذ[ zال[̂ق ال[اض zي[ ف zخ zا و[ر[اس]zي[ بzلzع[ا uت\مuك\ن uنzو[إ zال\م\ور
3“.zيzكuذjالتzب uض\ك\مzuأ\ن

و لذلك، إن أنتهز هذه الفرصة ل[ح\ضjكم على دراسة، و ساع، و النظر بإنتباه و مثابرة على 
 النصوص و الشرطة العديدة الت قمنا بنشرها و توزيعها، لكي—سويmا مع إرشادات و نصائح

 ر\عات\كم الروحيي—يكنكم أن تفهموا بأكثر عمق مسألة التقوي التقليدي و السكونية و بالتال
لكي تتسjخ\وا ف معرفة الق.

2 ١٦:١ القديس بطرس ٢   
3 ١٣-١٢:١ القديس بطرس ٢   



وحدة الكنيسةب. 

 ف هذه اليام نن نرتل قنداق العنصرة العظيم، الذي ي\ذ̂كر\نا أن وحدة الكنيسة هي نتيجة
 حلول الروح القدس:”عندما اندر العلي¦ مبلبلm اللسنة، كان للمم م\ق̂سماm، و لا وزjع اللسنة

النارية، دعا الكل إل إتاد� واحد�، فلذلك نجد بأصوات متفقة الروح الكلي قدسه.“4
إن هذه الوحدة العطاة من ال، والجاع، والسلم ف الكنيسة يتم الفاظ عليهم عندما يوجد 
 هناك وحدة ف اليان و التمس¦ك بتقاليد الكنيسة؛ لنه فقط حين[ها ي\و̂حد الروح القدس الؤمني ف 

ه\ورz ال\مؤuمzنzي[ قw[لuب° uم\zف كنيسة السيحيي الولي:”و ك[ان[ ل uت]zت\ب uتلك الوحدة العجائبية الت اخ
ة°.“5 د[ zس° و[احuف]wد° و[ن zو[اح

لذلك، إذا أردنا أن نافظ على وحدة الكنيسة، يب علينا، كwأبناء الطاعة، أن ن\طzيع و من
دون ت[رد¦د، و بسب أقوال آباء المع السكون السابع،”تعاليم الر¦سل و الباء و تقاليد

الكنيسة.“6
و[ة\، و[ ت[[سjك\وا بzالتjwق[الzيدz الjت   uا الخ فالقديس بولس الرسول ي[\ثu السيحيي:”اثuwب\ت\وا إzذ[نu أ[يw¦ه[

ال[تzن[ا.“7 ن[ا و[ إzمjا بzرzس[ zم ا إzمjا بzك[ل[ ت\م\وه[ uمjع[ل]wت
mمن الكنيسة:”أي شخص ينتهك أي تقليد كنسي، مكتوبا uر[ز uف\wك هذه التقاليد يzت[هuن]wإن الذي ي

8“.mفليكن مفروزا ،mأو غي مكتوبا
بإمكاننا أن نفهم بالكامل هذه الصjرامة عندما نأخذ ف عي العتبار أن الباء القديسي اعتبوا

أن تز¦ؤ الوحدة الكنسية يكون بثابة تدنيس كبي للم\قدjسات.
 

4 قنداق العنصرة
5 ٤:٣٢أعمال الرسل 
6    Seventh OEcumenical Synod, Mansi, Vol. XIII, col. 208c; Proceedings of the Holy OEcumenical Synods [in Greek], ed.  
      Spyridon Melia, Vol. II (Holy Mountain: Kalyve of the Venerable Forerunner Publications, 1981), p. 826b (Sixth Session).
7 ٢:١٥تسالونيكي  ٢

8   Seventh OEcumenical Synod, Mansi, Vol. XIII, col. 400c; Proceedings, Vol. II, p. 879a (Horos). من أعمال المع السكون السابع 



نذكر هنا آراء مثالية للقديس يوحنا الذهب الفم الت سوف تتيح لنا أن ندرك جدية هذه
السألة:

• ”ما من شيء يثي غضب ال مثل تقسيم الكنيسة“9
• ”إن أكثر المور خ\بuثاm هي إنشقاق الكنيسة“10

• ”إن التjس[ب¦ب ف إنشقاق ف الكنيسة هو ليس أقل شراm  من السقوط ف الرطقة“11  
• ”و ل حت دماء الستشهاد تكفي لو هذه الطيئة“12

9    St. John Chrysostomos, Patrologia Græca, Vol. LXII, col. 85 (On Ephesians, Homily II, §4).  القديس يوحنا الذهب الفم، موسوعة الباء اليونانيي
10 Idem, Patrologia Græca, Vol. LXI, col. II (Argument of  I Corinthians).  الرجع السابق ، موسوعة الباء اليونانيي
11 Idem, Patrologia Græca, Vol. LXII, col. 87 (On Ephesians, Homily II, §5).  الرجع السابق ، موسوعة الباء اليونانيي
12 Idem, Patrologia Græca, Vol. LXII, col. 85 (On Ephesians, Homily II, §4).   الرجع السابق ، موسوعة الباء اليونانيي



التقويم القديم هو تقليد كنسي ت.

إن كنيستنا  القدسة استخدمت التقوي اليوليوسي أو القدي منذ البداية، وهي ر[تjwب[ت نظامها
الفصحي (العروف بكلمة ”الباسكاليون“) و تقوي العياد الثابتة وzفuقاm له؛ بعن آخر، هي

بذلك قد ح[دjد[ت مت نتفل بالعياد التن̂قلة و الثابتة للسنة بأكملها.  
لذلك، إن التقوي اليوليوسي أو القدي هو مرتبط ف حياة كنيستنا الرثوذكسية:”فهو منسوج 

“،mساjو لذا السبب نن ندعوه اليوم، ليس التقوي اليوليوسي أو القدي بل13فيها وقد أصبح مقد 
التقوي الكنسي.14

تuماm ي\ؤ̂دي إل التشويش إن أي تغيي ف نظام تقوي أعياد كنيستنا، والذي س\̂لم لنا منذ القzدم، ح[
 و15والضطراب، و النقلب على كل ما أ[م[ر[ به آباؤنا القديسون با يتص ف التقوي الكنسي،

لذا السjبب ك\لjما ات¦zذ[تu ف الاضي أي ماولة للقيام بتغيي ف هذا الصjدد، ق\وبzل[تu بالرفض.16
بالفعل، عندما سعى البابويون الراطقة ف القرن السادس عشر لقناع الرثوذكس على قبول

تقويهم الغريغوري الديد، أو البابوي، ر[ف[ض[ رؤساء البطريركيات الرثوذكسية الشرقية التقوي الغرب و
17. : عام  uد[تzع ع\قzام ۱٥٩٣، و ۱٥٨٧، ۱٥٨٣أ[د[ان\وه من خلل ثلثة م[

زات أكjدت أنj ت[[س¦كu الرثوذكسيي بالتقوي zجuه صنع م\ع zصuش[خzنا بjر[ب jيب أن ل ننسى أن 
الكنسي التقليدي هو الفعل الصواب و ي\س[ر بzه ل.

13 . ٢٠-١٩ )، ص.١٩٢٥خريستوفوروس، متوبوليىت ليونتوبوليس، مسائل التقوي [باليونانية] (أثينا: 
14 ١٩)، ص. ۱٩٢٩ [باليونانية] (أثينا: ١٩٢٩حزيران ١٤إيريناوس، متوبوليت كاساىدرzيا، رسالة للمجمع اليونان القدس، النعقد ف 
15  Matthew Blastaris, Patrologia Græca, Vol. CXLVIII, col. 104a; Collection of the Divine and Sacred Canons [in Greek], 
       ed. G. Rallis and M. Potlis, Vol. VI (Athens: G. Chartophylax, 1852–1859), p. 424 (Collection, Part LXXX, Ch. 7, “On Holy
       Pascha,” § Concerning the Vernal Equinox)

16 N. Sathas, A Biographical Sketch of Patriarch Jeremiah II [in Greek] (Athens: 1872), pp. lxiii–lvi; Metropolitan Philaret Bapheides of 
Didymoteichos, Church History [in Greek], Vol. III (Constantinople: 1912), p. 124; Nicephoros Gregoras, Patrologia Græca, Vol. 
CXLVIII, cols. 557c–560a.

17  Athanasios Comnenos Ypsilantis, The Aftermath of the Capture of Constantinople [in Greek] (Constantinople: 1870), pp.
      111, 113, and 114; Patriarch Dositheos of Jerusalem, Dodekabiblos, Book xi (Thessaloniki: B. Regopoulos, 1983), Ch. 8,
      §6, p. 57; Meletios of Athens, Church History [in Greek], Vol. III (Vienna: 1784), pp. 402, 408; Sathas, A Biographical 
       Sketch, op. cit., pp. 91–92.



ف هذا الطار، يقول القديس نيقوديوس الثوسي:
أن يكون ال مسروراm من نظامنا الفصحي (الباسكاليون) و، ببساطة، تقوينا نن، أكثر من دzقjة

ح من العجزات الت أظهرها و يستمر ف إظهارها من  zضjت]wالباسكاليون و التقوي اللتين، هو أمر ي
خلله إل يومنا هذا.18  

18  St. Nicodemos the Hagiorite, The Rudder, p. 9, n., where three relevant miracles are cited. الكنسية)، القديس نيقوديوس الثوسي، بيداليون (كتاب القواني  
، ن، حيث يذكر ثلثة معجزات ذات الصلة٩ص. 



الهرطقة المسكونية و التغيير في التقويم ث.

ت\ف إل تقارب و إتاد uه]wى بالركة السكونية، الت تjنا الال، ظهر هناك ما يسمzنuر]wف بداية ق
عتيد لميع السيحيي حول العال، و لكن من دون أسس مستقيمة الرأي، و ذلك لنا تعتب 

ق[ة  بثابة كنائس السيح.19 جيع الراطقة بثابة أعضاء ف الكنيسة و الماعات ال\مز[نuد[
و هكذا بدأت هرطقة جديدة، و هي السكونية، تتكاثر؛ و السف الشديد هو أن هذه

20.۱۹۲۰ الرطقة أ\عuلzنت رسzياm للمرة الول ف إطار الرثوذكسية من قzب[ل بطريركية القسطنطينية عام
بتقوي أحادي،“ و”الطوة الول و العملية لتحقيق أهداف الركة السكونية  كانت القبول  
ذلك لكي يستطيع الميع، أرثوذكسيي و هراطقة، بالحتفال بالعياد الكبى سوياm و بالتال ي[تم 

التخفيف من حدة النقسام.21 
، تj تب̂ن أول بنود الرطقة السكونية، حيث تj التغيي ف التقوي١٩٢٤و هكذا، ف عام 

الكنسي التقليدي، المر الذي ف[ص[ل وحدتنا نن الرثوذكسيي ف تقوينا العروف للعياد، 
م\ؤ̂دياm بذلك إل نتائج حقاm مأساوية. 

ام السكونية، ف طليعتهم، للسف، بطاركة القسطنطينية، يدخلون ف jمنذ ذلك الي و خد
يةm مع أطراف متنوعة من الراطقة. فهم يتعاونون معهم على zع\ها حيمzعلقات و شركة يتزايد طاب 
 جيع الصعدة؛ ي\ص[ل¦ون معهم ؛ ي\قzيم\ون معهم القداديس؛ يw\و[قŵع\ونu معاm على نصوص هرطوقية، و

يب̂شرون بأفكار هرطوقية--كل هذا من خلل عدة مؤترات مسكونية ت[بzع[تها مشاركتهم
22.( و ما يليه١٩٤٨الشخصية ف ما ي\سمjى ملس الكنائس العالي (منذ 

19  Great Protopresbyter George Tsetsis, The OEcumenical Throne and the Oikoumene: Official Patriarchal Texts [in Greek]
      (Katerine: Tertios Publications, 1988), pp. 59–63 (The Synodal Encyclical of 1920).
20 الرجع السابق نفسه
  العادي للرثوذكسية ا\قت\zحت إحدى عشرة وسيلة للتقارب ¹. ف هذا النشور٦١الرجع السابق تفسه. ص.  21
     ¹ The Synodal Encyclical of 1920
22  Archimandrite Cyprian Agiokyprianites, Orthodoxy and the Ecumenical Movement (Etna, ca: Center for Traditionalist Orthodox   
       Studies, 1997).



mف مغامرتم هذه، إل درجة أنم انرطوا أيضا mهائل mف القيقة، لقد أحرز السكونيون تقد¦ما
ف علقات تعاون و صلوات مشتكة مع أ\ناس من الديانات الغي مسيحية. نتيجة كل ذلك،

أنه، بعد الرحلة الول حيث ف\قzد[ الد الفاصل بي الرثوذكسية والرطقة، أصبح هناك الن خطر، 
ف الرحلة الثانية، أنه سوف يw\فuق[دu الد الفاصل بي السيحيي و هؤلء الذين من ديانات أخرى.23

)، هو خي دليل على هذا۱٩٧٢†إن البيان التال عن لسان بطريرك السكونيي، أثيناغوراس(
السقوط الفظيع:

 مدوعون نن و نطىء إذا اعتقدنا أن اليان الرثوذكسي اندر من السماء و أن جيع الذاهب 
ل\وا إل إلهم، ومئات z[الخرى] هي غي مستحقة. ثلثة مئة مليون نسمة اختاروا السلم لكي ي[ص

أخرى من الليي هم بروتستانيون، و كاثوليك، و بوذzيون. إن هدف كل ديانة هو ت[[س¦ن البشرية[!]24 

23 Metropolitan Cyprian of Oropos and Fili, The World Council of Churches and the Interfaith Movement (Etna, ca: Center for
     Traditionalist Orthodox Studies, 1997); Bishop Angelos of Avlona, Ecumenism: A Movement for Union or A Syncretistic
     Heresy? (Etna, ca: Center for Traditionalist Orthodox Studies, 1998).
24 Orthodoxos Typos, No. 24 (December 1968).



مبتكرون و متحر2رونج. 

̂رر\ون؛ ع[وا م\بuت[كzر\ون و م\ت[ح[ uإن هؤلء الذين يقومون بتغيي، إصلح، أو عصرنة تقاليد الكنيسة ي\د
ب[ب\ه الكبياء، إذ أنم ليس فقط ل يقبلون بإيان و وقار كل ما أ[م[ر به آباؤنا  إندفاع هؤلء الناس س[
 القديسون، بل هم أيضاm ياولون أن يفرضوا إبتكاراتم على جيع الرثوذكس، غي آبي للنتائج

(الصعوبات، النشقاقات، فقدان البة، الفتاقات بي العائلت، النقسامات ف الخويات
الرهبانية، التعص¦ب، والعداء...).

ام المان“ الذي للتقاليد القدسة، و لذا jرون و التح̂ررون البائسون ل ي\ف̂ضلون ”ص[مzإن البتك
 السبب ليس بإستطاعتهم ترداد القوال اللهمة من ال للباء القديسي الذين تكلjموا ف المع
السكون السابع القدس حي أعلنوا ”أن�نا نعطي أنفسنا ص[مjام أمان واحد: هو أل� نسمح بأي

إبتكار ف أي شيء يص اليان الستقيم.“25
يعتب آباؤنا القديسون أن البتكارات هي من إمuر[ة الشيطان، و لذا السبب كانوا صارمي للغاية

ف تعاملهم مع البتكzرين، ناصحيننا أن نتحاشاهم و نw[بuتعzد عنهم، حت ولو كانوا ملئكة من 
السماوات. فمن الفضل لنا أن نتمع للصلة من دونم على أن نذهب معهم إل الحيم 

التقة.26
 يw\عuت[ب[ مثالياm ف هذا۱۸٤٨إن جواب البطاركة الرثوذكس رداm على البابا بيوس التاسع عام 

الطار:
اللعنة’بالتال، إن جيع البتكzرين، إم�ا بالرطقة أو بالنشقاق، قد لبسوا طوعmا على أنفسهم 

، فأي مرء’، كما يقول صاحب الزامي، وإن كانوا باباوات، بطاركة، كهنة، أو علمانيي؛‘كالرداء
 27‘.mمفروزا uي[ك\نzركم بإنيل آخر غي الذي تسلمتموه، ل�حت اللك من السموات، إن كان يبش

25  Seventh OEcumenical Synod, Mansi, Vol. XIII, col. 208c; Proceedings, Vol. II, p. 826b (Sixth Session).  من أعمال المع السكون السابع
26  St. John Chrysostomos, Patrologia Græca, Vol. LXIII, col. 231 (On Hebrews, Homily 34, §I); St. Athanasios the Great,
       Library of Greek Fathers and Ecclesiastical Writers, [in Greek], Vol. XXXIII, p. 199 (Other Fragments). ۱:٨-٩ غلطية أنظر  
27  J. Karmiris, Dogmatic and Credal Monuments of the Orthodox Catholic Church [in Greek], Vol. II (Graz, Austria: Akademische 
       Druck u. Verlagsanstalt, 1968), §20, p. 923 [1003]. 



معارضو-البتكار و النعزالح. 

إن السيحيون الرثوذكسيون التقياء الذين رفضوا الرطقة السكونية و إبتكار التقوي الديد،
ار؛ فw[ه\مu ل ع[وا م\ع[ارzض\و-الس[ك\ونzي[ة و م\ع[ارzض\و-البuتzك[ uوالذين حافظوا بوقار على التقوي القدي ي\د
يتبعون ر\ع[اة التقوي الديد السكونيي ف مسارهم الكارثي و ل يقيمون علقات كنسية معهم.

28.  عن التح̂ررين‘عزلو أنفسهم’بعن آخر، هم 
بوقفهم هذا، ل ي\س̂بب معارضو-السكونية إنشقاق ف الكنيسة، بل هم تقيjدوا بالطاعة للباء 
سة، الت تنح الديح و البكة لميع الذين ف موقع النعزال. بعن آخر،  jالق̂ديسي و القواني القد 

إن إنفصالم عن الر¦عاة البتكzرين يكون لسباب عقائدية، عندما يقوم هؤلء الخرين بالتبشي
بالرطقات و العتقدات الاطئة.29

يكون عندنا إنشقاق فقط ف تلك الالة حي يقوم جزء من الكهنة و العلمانيي بقطع
  ”من دون“العلقات و الشركة الفخارستية مع ر\عاة الكنيسة القانونيي ”ف غياب قضية عادلة، 

ل¦ها،“سبب وجيه،  أو بذريعة الطايا الشخصية الت قد يرتكبها“ بذريعة ”أمور ي\uكzن ح[
الساقفة.30 

ت\قj منها إبتكار التقوي ل يكن أن تw\عuت[ب[ مسألة  uف هذا الصدد، إن الرطقة السكونية الت اش
ف[تu على نو� ملئم ”بالمر السوأ بكثي من  zل¦ه\،“ وذلك لنا قد و\ص  بسيطة أو ”أمر ي\كن ح[

 الرطقة الشاملة“ و ”بالرض الؤدي للهلك،“ ”بالدمج القبيح للمعتقدات التناقضة“ و”أسوأ من
ف[تu ”باليانة الت ل يسبق لا مثيل.“31 zأي هرطقة أخرى،“ كما و\ص

28  Metropolitan Cyprian of Oropos and Fili, The Heresy of Ecumenism and the Patristic Stand of the Orthodox  (Etna, ca: Center for
       Traditionalist Orthodox Studies, 1998).
29 القانون الامس عشر من المع الول-الثان
 أنظر القانون الر%سول الواحد و الثلثون، القانون الامس عشر من المع الول-الثان، القانون الول للقديس باسيليوس الكبي، و اللحظات الت تليها  30
31  Andreas Theodorou, Orthodoxy Yesterday and Today [in Greek] (Athens: Orthodoxos Typos Publications, 1973), p. 21; Archimandrite 
Epiphanios Theodoropoulos, Articles, Studies, and Letters [in Greek], Vol. I (Athens: 1981), pp. 163–164; Archimandrite Justin Popovich, 
“An Orthodox Opinion and Witness” [in Greek], Koinonia (March–April 1975), pp. 95–101.



بالتال، إن معارضو-السكونية و الذين يتمسjكون بالتقوي الكنسي التقليدي هم ليسوا فقط
 غي إنشقاقيي، بل هم أيضاm ي\ش̂كلون وفرة الكنيسة الرثوذكسية العارضة-البتكار، الت عزلت

ةm لسلم و وحدة الكنيسة، بغض النظر‘مقاومة’نفسها عن التح̂ررين لتكون ف حالة  ، أي ماهzد[
عن الضطهادات و الفتاءات الوجjهة إليها.32

علينا أن نفهم إذاm أن النشقاق، الذي ل يw\غuف[ر حت بدماء الشهادة، و النعزال، الذي يؤ̂دي
.  ها أمرين متلف[يu كليا33mللخلص و ينح ”الشرف لذوي اليان الستقيم،“

32  Metropolitan Cyprian of Oropos and Fili, The Heresy of Ecumenism and the Patristic Stand of the Orthodox  (Etna, ca: Center for
       Traditionalist Orthodox Studies, 1998).
33 القانون الامس عشر من المع الول-الثان 



 معترفون ج�د�د� باليمانخ.

ذوي’جيع هؤلء الذين حافظوا على التقوي الكنسي التقليدي أ\طuلzق[ عليهم بازدراء إسم 
،  و هم يتعرjضون للضطهادات و العذابات۱٩٢٤ من قzب[لu البتكzرين، و منذ العام ‘التقوي القدي

السجن و النفي، اللع و الطرد، الت[ج[ر¦د و الهانات، التهديدات و التخويف، و حت الوت.34
و هكذا أضحت شوارع و ساحات و[ط[ن\نا البارك اليونان ملطخة بدماء أبناء الرثوذكسية
35.uل[ إل النفى معتفون باليان ج\د\د zسuال\م[ن[اء؛ و امتلت سجونه بكهنة التقوي القدي، و أ\ر

للسف، إن السكونيون البتكzر\ون أصحاب التقوي الديد، ف س[عuيzهzم للتاد مع هراطقة   
mوا وحدة الكنيسة الرثوذكسية القدسة ف الحتفال بأعيادها فحسب، بل أيضا م\ zسuق\wالغرب، ل ي 

 أضuح\وا مضuطjهzدzين لبنائها التقياء، س[اعzي[ أن يw[فuر\ض\وا عليهم البتكار الغرب بالقوة، مناقzضzي
zه zسuف]wنzب uف\ر uفلي[ك ، zع[ن]wبuت]wي uأ[ر[اد[ أ[ن uم[ن” :mب\ أحد أن يتبعه بل يهتف قائلu]م السيح، الذي ل يzهzلuعzبف

36“. uر[ب uو[ي[ش j]لzإ zتuش[ أ[ح[د° ف[لي[أzع[ط uنz؛ ”إ“ zنuع]wبuت]wيب[ه\ ويzص[ل uلzمu]و[ي
إن هؤلء السكونيون و البتكzرون، أعداء تقاليد الباء و التقوي الكنسي، بينما ي\قzر¦ون أن
 الراطقة بوزتم نعمة الروح القدس و السرار و يقيمون الصلوات معهم و مع أتباع الديانات

الخرى، هم ل ي[نف[ك¦ون بالفتاء علينا نن معارضو-السكونية ذوي التقوي القدي،  مفتضي أننا
إنشقاقيي، ملوعي و مرومي من السرار السjليمة.

بالرغم من كل ذلك ، إن ر[بjنا يدعوهم مباركي هؤلء الذين ي\ضuطjه[د\ون من أجل إسه، و 
ع\ونم مباركي هؤلء الذين يتكبjد\ون العذابات، و الضطهادات، وال\ل\وع[ات الزيفة uالق̂ديسي ي[د

لت[م[س¦كzهzم باليان القدس:

34  “His Beatitude Was Led to Dye His Throne in the Blood of the Innocent and Truly Religious Flock, Which Was Martyred for 
         Orthodoxy” [in Greek], Orthodoxos Enstasis kai Martyria, Nos. 22–23 (January–June 1991), pp. 218–225.
35 الرجع السابق ذاته
36 ٧:٣٧ ؛ القديس يوحنا ٨:٣٤القديس مرقص 



لzي ك[اذzبzي[ uأ[ج uنzس\وء� م zم[ةzك[ل jو ق[ال\وا ع[ل[يك\م ك\ل uط[ه[د\وك\مuواض uر\وك\مjwذ[ا ع[يzإ u؛ ‘ط\وب[ ل[ك\م’uط\وب[ ل[ك\م ’
 uالب[ش[ر zنuاب zل uأ[ج uنzر̂ير� م zذ[ شuب]wن uك\م]uب[ذ\وا اس]wون...،uر[ز\وك\مuwاس\ وأ[فjغ[ض[ك\م\ النuwل\وا’؛ ‘إذا أبjل إzفuwر[ح\وا...و تw[ه[

37‘.zم[اءjالس zيم° فzع[ظ uر\ك\م uه\و[ذ[ا أ[ج]wف
  

إن هذه اللوعات التع̂ددة الت فرضها السكونيون البتكzرون أصحاب التقوي الديد هي  
 ليست خلوعات م\zقjة، بل هي خلوعات مزوjرة (أي لشرعية)، و كهنتنا ذوي التقوي القدي الذين

 و لذا السبب، نن ل نفقد النعمة38أ\دzينوا بوجبها، هم بالفعل ل يتعرjضوا للخلع بل للضطهاد؛
اللية و السرار و القدjسة فحسب، بل لقد ت[لقjيuنا بركة ال بأكثر وفرة.39

د الؤمنون من أجل القيقة و إيانم، يصبحون م\عuتzف\ون و ش\ه[داء، ويتلق¦ون النعمة حي ي\ضuط[ه[
 من الروح القدس بنسبة أكب، و هم مغبوطون، بسب قول القديس يوحنا الذهب الفم، الذي،
ي\ه مرjتي من قzب[لu أعدائه، استمر بالقيام بواجباته السقفية: ”و قام uف]wع\ه و نuل بالرغم من أنه تj خ[
بتعليم و رسامة العديد من الساقفة، و عدد أكب من الكهنة و الشمامسة. و صنع العديد من

العجائب ف النفى، حي كان حياm و أيضاm بعد موته.“40

37 ٦:٢٢-٢٣؛ القديس لوقا٥:١١-١٢القديس مت   

      St. Cyril of Alexandria, Patrologia Græca, Vol. LXXVII, col. 125b (Epistle 18: “To the Clergy and Laity of Constantinople”). mأنظر أيضا 
38   St. Maximos the Confessor, Patrologia Græca, Vol. XC, col. 128d (Account of the Proceedings, §I4). القديس مكسيموس العتف
39 .(  (رأي القديس يوحنا الذهب الفم٣٠البيداليون (كتاب القواني الكنسية) ص. 
40 St. Photios the Great, Patrologia Græca, Vol. CIII, col. 357c (Myriobiblos, ch. 96). القديس فوتيوس الكبي



 التوحيد ذي التقويم القديمد.  
هناك طريقة أخرى يقتحها البتكzرون السكونيون من أجل إبطال هؤلء الذين ما زالوا أمناء

 ذي41على التقوي الكنسي التقليدي و الذين ياهدون ف مواجهة السكونية، أل و هي ”التوحيد 
التقوي القدي.“

إن نظام التوحيد الخادع و الفاسد هو من إختاع الفاتيكان: فمن أجل إقتناص الرثوذكسيي  
 الشرقيي، سح لم البابا بأن يافظوا على تقاليدهم الشرقية (الدارة، التيبيكون، اللبسة الليتورجية،

اليقونات، إل آخره) بشرط أن يكونوا بشركة إفخارستية مع الب الرطوقي ف روما و أن يعتفوا
بسلطته و قوته العليا الزعومة و بإمتيازات رئاسته العالية الفتضة.42

فاليوم، يقوم مبتكرو الرطقة السكونية بدورهم ليقتحوا لخصام البتكار أنه بإمكانم
uر uكzذzالحتفاظ بالتقوي القدي، لكن عليهم أن يضعوا لم ف المور الكنسية و أن يقوموا ب

 أساقفة التقوي الديد كرؤسائهم، كما هي الال مثلm ف البل القدس: فالديرة و الساقيط هناك 
م)، و لكن للسف—بإستثناء الباء zم من الباء (أي التقوي القدي-التجjتتبع نظام التقوي ال\مس[ل

رu بطريرك السكونية، الذي يتبع التقوي الديد و هو مسكون رائد و uكzالغي¦ورين—يقومون بذ
متف.43

إن معارضو-البتكار الرثوذكسيي يرفضون بشكل مطلق حل ما يسمى ”بالتوحيد ذي التقوي
 : uي]wب[ب القدي،“ ومن الستحيل لم أن يقبلوا بإقتاحات ماثلة لس[

41 “uniate” أو  “unia”  من كلمة
إشارة إل إتاد أعضاء من الكنيسة الشرقية بالكنيسة الكاثوليكية و العتاف برئاسة البابا، مع الفاظ على طقوسهم الليتورجية الشرقية. مثال على ذلك، مذهب الروم اللكيي 

الكاثوليك ف الشرق
42 ٣٢٩-٢٦٥)، ص.١٩٦٩أنظر سبييدون بيللس، الرثوذكسية و البابوية [باليونانية]، الزء الثان (أثينا: منشورات أرثوذكس تيبوس*    
    * Orthodox Typos Publications
43 سبق، للسف، و خضع أسقفان سابقان من ذوي التقوي القدي ف أمريكا للمسكونية، وها التوبوليت بايسيوس (لولورغاس) و السقف فيكنتيوس (مالماتينيوس)، و ها يw\عuتبان أوائل 

هzم بثابة "النموذج" ف الوحدة. و لكن ف الواقع هم "نسخة مطابقة" عن التوحيديون ال\مؤس[فu عليه\م الذين تل¦وا عن الرثوذكسية، zتوحيديي التقوي القدي"، ويقوم أصحاب التقوي الديد بع[رض" 
.و خضعوا للفاتيكان، و هم الن يتنكjرون بيئة "حصان طروادة" داخل مال الكنائس الرثوذكسية

  : mأنظر أيضا
    “Second Announcement [April 17, 1998] of the Holy Synod in Resistance” [in Greek], Hagios Kyprianos, No. 283 [March–April 1998], 

pp. 46ff.).



س¦كنا بالتقوي الكنسي التقليدي هو أو�لm وآخراm مرتبط ف الهاد ضد الرطقةأ)  إن ت[
 السكونية، المر الذي يعن أن إنعزالنا عن السكونيي هو بالوهر نتيجة النرافات العقائدية 

 للحركة السكونية؛ و لنj هذه النرافات تستمر إل يومنا هذا، سوف يكون حفاظنا على التقوي
نا مع البتكzرين و غ[ضjيuنا ن[ظ[ر[نا عن الضبط uد]jد ”إمتثال للطقوسية“ إذا ما إتjمر mالتقليدي حقا 

العقائدي. فما هو الغزى ف ذلك؟
ألن يكون إصرارنا  ف الواقع يفتقد إل الرjزانة إذا ما استطعنا الفاظ على أسوار و تصينات

مدينتنا سليمة، بعد أن نكون قد سحنا لعدائنا بالدخول من البواب الرئيسية؟ 
نjب\وا الشركة الفخارستيةب)  يث¦نا القديس مرقص إفغينيكوس [الفسسي-التجم] أن: ”تw[ت[ج[

مع هؤلء الذين ل يوز أن تشتكوا معهم ف الكأس القدسة، و أن تتنعوا عن ذكر هؤلء
 و إذا قمنا بتطوير لفكر القديس و تطبيقه على الوضع العاصر، يكننا44الذين ل يوز ذكرهم؛“ 

زيادة ما يلي:
 • إن الذي يقوم بذzكzرu السكونيي كأساقفة مستقيمي رأي عليه، بالتال، أن يw\نw[̂فذ ما يعتقدون 
 و أن يشي ف أي مسار يسلكون؛ بعن آخر، الشتاك ف الركة السكونية و النضمام إل ملس
 الكنائس العالي (ولو بشكل غي مباشر)، الصلة مع الراطقة و شعوب الديانات الخرى، إعتبار

 الموعات الرطوقية بثابة ”كنائس شقيقة،“ القبول بعمودية الراطقة، أن يؤمن أن الكنيسة
الواحدة تضم الراطقة، و أن يعتقد أنه يتوجjب على الكنيسة الرثوذكسية بأن تدم العال سوياm مع

الراطقة و شعوب الديانات الخرى. 

44  St. Mark Evgenikos, Patrologia Græca, Vol. CLX, col. 1097d (“Epistle to Hieromonk Theophanes in Evripos”).



من أجل السلم و الوحدةذ. 

يعتب معارضو-السكونية ذوي التقوي القدي أن أي حل يؤ̂دي بم إل الشركة الفخارستية و
الوحدة مع البتكzرين و التح̂ررين دون أولm التخل�ص من السباب وراء إنقسامنا الكنسي الال، هو

أمر غي مكن.
 إن القبول بكل بساطة بل "التوحيد ذي التقوي القدي" سوف يكون خيانة كبى بالنسبة
لنا، و أيضاm ضحالة ل تغفر، و ذلك لن عمل كهذا سوف يدل على أننا نن ل نعي هويتنا

الكنسية؛ أي أننا ل نعرف سبب وجودنا و هدفنا كالوفرة العارضة-للبتكار ف الكنيسة القاومة.
ف الوهر، يب أن يأت الل من البتكرzين: أي فرصة للسjلم و الوحدة ف الكنيسة تتطلjب

هذه الطوات الثلثة الشجاعة من قzب[لu هؤلء الذين بفردهم يتحملون السؤولية الطية لذا
النقسام الأساوي بي الرثوذكسيي:

 على السكونيي الرثوذكس النسحاب من ملس الكنائس العالي و المتناع عن الشاركةأ)
ف الركة السكونية، وذلك لنj مسعى توحيد العال السيحي من خلل السكونية قد تاه عن

مساره، طالا أنه ليس مبن على إفتاضات أرثوذكسية بتة.
 على السكونيي الرثوذكس أن يقوموا بإدانة جيع الراء اللهوتية العادية-للرثوذكسية وب)

ا السكونية الت-بي-السيحيي و الت-بي-الديان؛ أن يعلنوا بشكل مطلق عن التفر¦دية uت  الت و[لjد[
الت للكنيسة الرثوذكسية؛ و أن يw\و[̂ضحوا أن الرثوذكسية تكفي بفردها للص العال و هي

ليست باجة أن "تتحالف" مع الراطقة و أتباع الديانات الخرى.
، ۱٩٢٤ على السكونيي الرثوذكسيي العودة إل حالة ما كان عليه التقوي ما قبل العام ت)

 وذلك لكي تتم إعادة الوحدة بي جيع الرثوذكسيي ف تقوي العياد، و لوضع حد لذه
 "الفضيحة العالية" والبلبلة حقاm ف تقوي العياد ، حيث برصيدها بعض الرثوذكسيون يصومون و

 يتوبون، بينما البعض الخر ي[uت\مون صومهم و يتفلون؛ البعض يتفل بعيد القديس سبييدون بينما



البعض الخر يتفل بعيد اليلد؛ البعض يتفل مع الرض القدسة ف أورشليم بينما آخرون يتفلون
مع هراطقة الغرب!

ف حال ل يقم السكونيون الرثوذكسيون بذا الطوات الشجاعة، ل يتوقjwعuن[ أي تنازل من
دونا باللوعات، و الطرد، و الضطهادات؛ لنه، jن[ا، أو القبول بأي مساوامات، حت ولو هدzب[لzق 

 بعونة الفائقة القداسة والدة الله، نن مستعدون بالتضحية ف كل شيء من أجل الفاظ على كنز
 القدسة الذي ائتمنها السيح  ف أيدينا عب45“الو[ديعة”الرثوذكسية الذي ل يw\ث[مjن و على تلك 
الرسل القديسي و الباء التوشحي بال.

 

45 الرسالة الول إل القديس تيموثاوس ۲۰:٦ 



46“ ف	ظ� الو	د�يع	ة	ر. ”إ�ح�

أبنائي الحباء ف الرب:

“ ”لنقف حسناm؛ لنقف بوف�
الرب¦ قد ائتمن الكنز الثمي، الذي هو القيقة الرثوذكسية الغي ملوjثة بالبتكار، إل ”قطيع“

التقوي القدي ”الصغي.“47
 لنتمسك بذا الرث بتواضع و لوم الذات، بالطاعة و ال̂ثقة برعاة ممعنا القدس، بحبة و

وداعة، بساسية طاهرة و نقاوة قلب.
ن[ا ف العقائد الستقيمة الرأي، و تقاليد الكنيسة، و حياة القداسة، سوف يستقر الروح uwب[ت]wإذا ث

نا إل طريق العتاف الؤدي للخلص. د\ zق[̂وين[ا، و تني\نا، و ترش\wالقدس ف قلوبنا ونعمته سوف ت
زzع[ن[ا، لنj ربjنا ارتضى uف\wنن قليلون ف العدد—نن ”القطيع الصغي“؛ لكن هذا ل يوز أن ي 

 48“. بلوكتzه”أن يأتzنw[ن[ا بقيقتzه، 
تw[نuكzف[نj هذه البكة العظيمة و ل نw[زuد[رzي با، ف[إzنj ”اليام شريرة.“49 uفل ن[س

لنفتخر باللم الت نواجهها باعتافنا، ب[اقzي[ أ\م[ناء على دعوتنا، لنه هكذا ن[ستحق أن نكون
. “،zال zدu]م zاء ر\ون[ فz ر[ج[ zت[خ uم\ف

50zهzد uج]zلي[ الفرح بzآم ”
إن وفاء ”القطيع الصغي“ لعتافه الرثوذكسي قد بدأ بإنتاج ثار رائعة غي متوقعة: فشعلة  

معارضة-السكونية قد انتشرت إل جيع الكنائس اللية؛و نرى كهنة و شعب يتحركون بماس
 ف وجه السكونية: بطريركيتان (و ها جورجيا و بلغاريا) انسحبتا من اللس الكنائسي العالي، و  

46 الرسالة الول إل  القديس تيموثاوس ۲۰:٦ 
47 ١٢:٣٢ القديس لوقا
48 ١٢:٣٢ القديس لوقا
49 ٥:١٦ أفسس
50  ٥:۲-۳        رومية



وا ف حالة من الفوضى و هم يسألون أنفسهم  أخرى سوف تفعل ذلك قريباm؛ السكونيون أ[ضuح[
أسئلة صعبة؛ و جيع الرثوذكس يراجعون مواقفهم من الركة السكونية.

ام[نا؛ لن\ص[̂لي؛ لzن[ت[م[سjكu بالرjجاء! تzم[ uي اهzر؛ لن\عطzلن\ثاب
ب[ه\“51 zج[اء\ ل[ ي\[̂يب\ ص[احjو[الر”

† كبريانوس، متروبوليت أوروبوس و فيلي 

رئيس المجمع المقدس في المقاومة

فيلي، أ[تيكا
(   (شرقي۱٩٩٨ أيار، ٢٥
العنصرة القدسة

* الصدر:
        “Schism” or “Walling-Off ”?: A Pastoral Epistle, supplement to 
Orthodox Tradition, Vol. XV, No. 4 (1998).  
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