
 اإلنعزالو النعمة اإلهلية 
 1نيقوالوس مانيس

 
 قطعونون يكسياألرثوذ كان ،  يالكنس تاريخاللكل ما قرأان يف  وفقا  و  ما ظهرت بدعة يف الكنيسةكل  

هم توجهوا  ؛ مبعىن آخر، يف غضون فرتة معقولة من الزمن(تدرجييا  بسرعة )أو  بدعةالأسالف   معالشركة 
 اإلنعزال عنهم. إىل

قهم الشركة، ولكن هم أخذوا على عات طععزلوا أنفسهم مسرورين بقمل يكن األرثوذكسيون الذين 
يسة عن طريق اتئبني من الكن-طرد اهلراطقة الغريمقدس غايته إمخاد البدعة من خالل إدانتها و و  نضال كبري

  2هذا اجملمع الكبري كان يشك ل ذروة النضال املقدس.إنعقاد جممع كبري. و 

 نعزال.إلاو  بني النعمة اإلهليةعن صلة ُوجدت  يف أي مكان يف اتريخ الكنيسةأبدا  نقرأ  الولكن، 
ال الكنيسة يف  ستقبأما عن كيفية اكي ال يصبح األرثوذكسيون شركاء مع البدعة! حيصل ل فاإلنعزال كان

كنفها ألولئك اهلراطقة الذين أدينوا يف اجملمع الكبري، فهذا كان أمر تقرره الكنيسة أثناء اجملمع الكبري 
 لسابع(. انفسه. )يف ما خيتص بقبول اهلراطقة بشكل عام، أنظر اجملمعني املسكونيني الثاين و 

( ابطلة سارية املفعول أوة إهلية )وابلتايل، بني أسرار إن هذه الصلة بني وجود أو عدم وجود نعم
أال  نيسةهور آخر بدعة كربى هتاجم الكمع ظ فقط يف املاضي القريب وللمرة األوىلُصنعت  هياإلنعزال و 
 شاملة ال زالت هتامجها.  هي بدعةهي املسكونية، و و 

                                                           
) http://krufo-sxoleio.blogspot.com( Κρυφό Σχολείο  1 نيقوالوس مانيس، كاتب هذا املقال البالغ األمهية والذي ظهر ابليواننية على موقعه اإللكرتوين الشهري  

ألمهية اأمور معقدة للغاية ختتص بتاريخ و بشجاعة فيها ابلرغم من رد ات فعل شرسة من عدة نق اد، يفسر الواسعة املعرفة اليت، و مقاالته البصرية و أستاذ ديين شاب من اليوانن. هو كاتب و 
أضفنا إىل ترمجتنا  (. لقدعر ببل هذا املنُقل إىل العربية من ق   اليواننية )و بعضهالغتني الإلنكليزية و طبعات من جملة "أرثوذوكس تراديشن" ابلالكنسية حلركة التقومي القدمي، قد ظهرت يف عدة 

األشخاص الذين يذكرهم. هذه تظهر بني أقواس.  األحداث و ملقاله احلاضر هنا عدة مالحظات أو توضيحات تفسريية لقرائنا الذين قد يكونوا غري مط لعني على بعض األمور و   
 2 من هنا مصدر اجملامع املسكونية اليت انعقدت ليس كما خيطىء البعض لتحديد اإلميان بل حملاربة البدع. هم دافعوا عن اإلميان احلاضر الذي  أعطاه املسيح و بش ر به الرسل و حافظ عليه 

املرتجم األول.—أابء الكنيسة والقديسون )أنظر القديس أثناسيوس الكبري(عليه   



عمليا  والذي شك ل اخلطوة املهمة األوىل للسري  ١٩٢٤بتكار التقومي عام ، بعد اابلتايلو 
أن كنيسة  رفضوا التقومي اجلديد إىل اإلصرارجزء من األرثوذكسيني الذين عزلوا أنفسهم و  عمد ،ملسكونيةاب

قائد أن أسرارها أصبحت ابطلة. واعُترب هذا املوقف من عالتقومي اجلديد مل تعد حبوزهتا النعمة اإلهلية و 
الذي الشهري و  ينيو اثياملاق لألسف نشأ إنشقو هكذا اعُترب كل من مل يقبل به حتت احلُرم الكنسي. اإلميان و 

عام لول من يف شهر أيتقع ذكراه الثمانينية هذه السنة )حدث إنشقاق ماثيو يف حركة التقومي القدمي 
   3(.املعر ب -١٩٣٧

ل(، متس ك اإلنعزاأي النعمة اإلهلية و للمرة األوىل صلة بني أمرين ال عالقة بينهما )خرتاعهم و اب
عتقادهم أنه إذا كانت أسرار املبتكرين سارية املفعول، فهذا يعين أنه من اخلطأ اإلنعزال عنهم. اب اثيويونملا

"إذا كان ذوي التقومي اجلديد لديهم النعمة،  :ما يلي 4كتب األب إفغينيوس تومربوسخبصوص هذا األمر،  
ألهنا لديها  اهتنص ل منعلى أي قانون عندها سنعتمد لكي نتنص ل من تلك الكنيسة؟ وملاذا علينا أن ن

ابلتايل ميكننا أن خنلص هناك أيضا ؟ يف تلك احلالة، ملاذا علينا أن نتعرَّض لإلضهاد واملضايقة النعمة و 
 ؟"  غاية هلاال هذه كلو الصعوابت، واملعاانة والسجن والنفي و 

تسر ب هذه الرأي إىل عناصر وافرة يف جممع أولئك الذين خلفوا القديس خريسوستوموس فلورينا 
حتت هيمنة املاثيوية، األب مرقص خانيوتيس، بكالم  هذا املنوال، أك د أحد أولئك الذينعلى اجلديد. و 

  "مشابه: "ملاذا علينا مغادرة كنيسة التقومي اجلديد إذا لديها النعمة؟

ؤخرا  عن كنيسة م على أولئك الذين عزلوا أنفسهميف أايمنا هذه هلذه الفكرة أيضا  أتثريا   قد كانل
ستعمال كلمات القديس ثيودوروس ايسيء  5ساملثال، األب إفثيميوس تريكامينا على سبيل .التقومي اجلديد

 يكتب:الستوديطي ]أنظر أسفله[ و 

                                                           
      3 إن األساقفة الثالثة من كنيسة اليوانن الرمسية، مبن فيهم القديس خريسوستوموس فلورينا "أب" احلركة، والذين رفضوا إعتماد التقومي البابوي من ق بل اجملمع املقدس يف العقد الثاين من

نا، الذي أسقفا  على فريسثييدعى ماثيو قوموا إبدارة هذه الكنيسة املقاومة، قاموا بشرطنة راهب آثوسي القرن املاضي، هم عزلوا أنفسهم و عادوا والتزموا ابلتقومي الكنسي التقليدي. و لكي ي
   .املرتجم األول –أقلية صغرية من ذوي التقومي القدمي اليوانن و هو ميثل ليومنا هذا ال يزال بدوره أعلن أن كنيسة اليوانن الرمسية هي خالية من النعمة وهكذا تسبب إبنشقاق 

        4 أحد األكثر صخابة من املدافعني عن قضية املاثيوين
        5 األب إفثيميوس، و هو كاهن-راهب من كنيسة اليوانن الرمسية، عزل نفسه عن أساقفتها املبتكرة و بسبب فعله الضمريي هذا مت خلعه عام ٢۰۰٧. 



جدا  ملعارضته ألسرار هراطقة عصره؛ فبعد أن عزل لقد كان القديس ثيودوروس الستوديطي واضحا  "...
خبصوص   هو متس ك ابملوقف الواضح ذاتهمعرتفو األرثوذكسية أنفسهم، هو عل م أن تلك األسرار هي ابطلة. و 

صبح منزال  عاداي  تاملالك احلارس للكنيسة و غادر كنائس اهلراطقة أيضا ، معل ما  أن بعد القبول الرمسي للهرطقة ي
اإلنعزال يعين أنك تبعد نفسك عن شيء قد  للقديسابلنسبة  همن الواضح إذا  أنن أثر للقداسة. خال م
ترتك شيئا  هو، مبا أنه ساقط يف اإلميان، لكن رغما  عن ذلك هو ال يزال حيتفظ يف ليس أنك حتو ل، و سقط و 

أسراره على قوة نعمة الروح القدس اخلالصية واملقد  سة. ألنه إذا كانت القوة اخلالصية للنعمة ما زالت يف 
ن هكذا  األسرار أو ع األسرار، كيف من املمكن لنا أن نبتعد بواسطة اإلنعزال حني مل يغادر الروح القدس عن

ال ملا جيب على الروح القدس أن ينتظر و و فخامة من امللك.  نكون قد جعلنا أنفسنا أكثرهكذا كنائس، و 
 "صدور قراران اجملمعي، الذي حسب هذا التفكري هو سيفو ض طريقة مغادرته؟ يغادر حىت

ذات طريقة التفكري عن الصلة بني النعمة اإلهلية  6لقد كان لألب إبيفانيوس ثيودوروبولوس
مي القدمي الذي غايته مهامجة ذوي التقو أنه هو استخدم هذه الصلة للتأثري املعاكس و  واإلنعزال، مع الفرق

تقومي اجلديد أسرار ا كان لذوي ال"إذ ه كتابه الشهري "النقيضني" أن. فهو يشري يفنعزلنياألرثوذكسيني امل
سيح، و كل من كنيسة للمعندها هم ابلفعل كنيسة أرثوذكسية و إذا لكنيسة اليوانن نعمة، عول و سارية املف

  "يغادرها هو شقاقي.

ركت أثرا  على ت نتيجة كل هذه التفاسري املختلفةلألسف إن الصلة بني النعمة اإلهية واإلنعزال 
رسالة له إىل األب ثيودوريتوس حني  يف  7منهم األب املرموق جورج ميتالينوس.األشخاص، و  العديد من

ين "مبا أن القداسة هي موجودة أيضا  يف كنيسة التقومي اجلديد، فإن قول:كان األخري حيثه على اإلنعزال، ي
: ن آخر يشريايف مك مقتنع أن النعمة هي موجودة هناك أيضا ، وابلتايل أيضا  إمكانية اإلعرتاف واخلالص.

يت تبقى جمردة من الفساد، لدي الضمانة أنه مل يتم فصلي عن قديسينا وأن "مبا أنين أرى أن قداسة كنيس
 ال يرتب كل هللا)’ليس من عدم إستحقاقنا بل ألجل خالص شعبنا  ،نعمتهم الثالوثية تعمل فينا أيضا  

                                                           
       6  كاهن متبتل )† ۱٩٨٩( ُب   ل كثريا   إلجنازلته الروحية و لكن أيضا ، نقيض ذلك، كان األب إبيفانيوس يف الكثري من األحيان جمادال  عدائيا  و قبيحا  جدا  بوجه ذوي التقو مي 

  القدمي يف اليوانن – املرتجم.  
                   7  األب جورج، و هو كاهن متزوج تقي و واسع املعرفة و عميد متقاعد لكلية الالهوت يف جامعة أثينا، دائما  ما التزم برؤية معتدلة جتاه ذوي التقومي القدمي و متعاطفة معهم.

.Orthodox Tradition ظهرت العديد من دراساته العلمية يف جملة 



ور . لست أكتب هذه األم(، كما يقول القديس يوحنا الذهيب الفم‘لكن يعمل من خالل اجلميعشيء و 
  8"بل ألبرر ترددي. –أحرتم قرارك أبن تكون منعزال   فأان – ألستفز ك

بدعة  بت يف خسائر فادحة يف النضال املقدس بوجهاملذكورة آنفا  قد تسب   إن هذه الصلة الطائشة
دة من األرثوذكسيني )أي املاثيويني( قد مت فصلهم عن زمالئهم يف النضال مل هناك فئةالشاملة. ف املسكونية

 نيلكافح ضد أولئك املناضت)أولئك الذين يزعمون املقاومة من الداخل(  ىخر أفئة مثانني عاما  اليوم؛ 
بشركة شاملة هم  ةهي هرطقاملسكونية )و   أنفسهم الذين يروهنم فرضيا  يف الطرف املعاكس مننيرثوذكسياأل

ة يف كنيسة مراتحا  بوجود النعمة اإلهلي اابهلرغب ابإلخنراط يف النضال املقدس، و تال  ةاثلث فئةمعها!(؛ و 
وموس فلورينا القديس خريسوست نااملعاصر وان القديسان يضع األبرد ا  على هذه الفئات، التقومي اجلديد. 

هنني ، مرب همأمام سألةاملاملختص هبذه التعليم األرثوذكسي  9اجلديد واألب املتوحد ثيودوريتوس )مافروس(
 مؤذية لكفاح التقومي القدمي. لة و هلم أن هذه الفكرة هي مضل  

ة مع يلقد شدد القديس خرسوستوموس اجلديد على أن األرثوذكسيني عليهم "قطع الشركة الكنس
مشريا   10أمام الكنيسة أبكملها،" لكي هم أيضا  ال يكونون مسؤولون ،جممعمن قبل إدانة  املبتكرين، حىت

أن عقلية املاثيويني املختصة بفقدان النعمة اإلهلية واألسرار الباطلة هتدف "من جهة إىل جذب مهتدين 
؛ تلويح ابلتهديدكو  كمصدر قلقالن أسرار ذوي التقومي اجلديد  ط  بُ مستخدمني  ،آخرين إىل التقومي القدمي

 11".النا املقدسيف نضعلى البقاء ، منهم الفاترونخاصة البسطاء و و  دافعني أولئك األتباع،من جهة أخرى و 

 ولئكأاألب الراحل ثيودوريتوس عدة كتاابت منرية قام فيها بتفنيد كال  موقفي املاثيويني و  أل ف
  اجلديد ذوي التقومي و   األب إبيفانيوس، ابإلضافة إىل املواقف املتمسك هبا أتباع املاثيوية أتثري الذين حتت

                                                           
 http://vasilevousa1453.blogspot.gr/2017/02/blog-post.html  :8 أنظر        

       9 و هو غيور آثوسي شهري و الهويت المع )† ٢۰۰٧(، ُب  ل كثريا  من ق  بل األب سريافيم )روز( بالتينا  ذات صلة قريبة مع الكنيسة الروسية يف املهجر. رقد قبل إحتادها مع 
.  ذا اإلحتادداعما  هلمل يكن  ، و هوبطريركية موسكو  

      10 "رسالة رعائية،" أثينا، ۱ حزيران، ۱٩٤٤ 

      11 "توضيح للمميرتوبوليت خريسوستوموس خبصوص رسالته الرعائية،" ۱٨  كانون الثاين ۱٩٤٥. إبختصار، رأى القديس خريسوستوموس أن هذه العقلية هي أبحسن حاالهتا  
اعة ضمنا  تكتيكا  و    مثرية لإلنقسام.و  ابلتايل أبسوأ حاالهتا هي خد   



 املتحفظني:

تكبد ذلك ي معدم املسيح و "إن وجود النعمة ال يضمن اخلالص. ميكن بكل سهولة ألحدهم أن يتناول جسد و 
لعالمات اعن أولئك الذين يصنعون العجائب و  ان على ذلك كالم الرب يف اإلجنيلبرهعذاابت اجلحيم! و 

 "(.٧:٢١-٢٣ )القديس مىت يف سيتكبدون عذاابت اجلجيم إذا افتقروا للفضائل الشخصيةكالنبؤات و و 

نع العجائب ال يعين ضمانة اخلالص، كذلك أيضا  وجود النعمة يف أسرار  وابلتايل، كما أن صُ 
بىن املعتقد ترى يسمح ابلشركة معها، طاملا هي تحكنيسة التقومي اجلديد ال أبي طريقة يفرض أو ابأل

  12.طىء واإلبتكاراخلا

تنص ل على أي قانون إذا  سنعتمد لكي ن’حبزم: أعاله[  ٤املالحظة ]أنظر  يرد األب إفغينيوس"
 د  معاإذا كان لدى ذوي التقومي اجلديد نعمة؟ ماذا ميكن أن يكون أكثر سذاجة  و  ‘من هذه الكنيسة،

يف عمله   جندهايتاجلميلة للقديس نيقودميوس الأنه مل يقرأ أبدا  الكلمات هنا للتقليد من ذلك؟ من املؤكد 
 ال عد  الوقت ال يسمح يل أبن أذكر األمثال اليت’هي تليق جدا  مبوضوعنا: و الرائع "يف املناولة املتكررة" 

ىن آخر، لكل قانون مت مبع 13‘ابت واملوت ألجل تعاليم الكنيسة.ثر الذين تكبدوا الصعو هلا للقديسني الكُ 
لكل تعليم كنسي يشكل تقليدا  لألرثوذكسية املقدسة متت خمالفته، على املؤمن امللتزم أن و  الدعس عليه

حلماقة أبن لكنها من قمة او حىت عليه أن يسفك دماءه لكي يعيق عمل املبتكرين. تكون له ردة فعل و 
من مث تكون هلم بذلك؟( و  خربهمبح ابطلة )ومن سيأواًل أسرار الكنيسة املبتكرة لتص ينتظر املؤمنون

  14"ردة فعل، مهملون بذلك مسؤولياهتم.

 [يف رسالة ألحد اإلكلرييكيني، ينص األب ثيودوريتس:]

                                                           
       12 "رسالة مفتوحة اثنية للمتقدم يف الكهنة إفجينيوس تومربوس"، اجلبل املقدس و أثينا، ۱٩٧٢.

      13 أنظر الكاهن-الراهب بتابيوس و رئيس األساقفة خريسوستوموس، ’َمن م ن آثوس: مسألة املناولة املتكررة يف اجلبل املقدس يف أواخر القرن الثامن عشر و أوائل القرن التاسع     
     .٦٤۱(، ص. ٦۰۰٢]ابإلنكليزية[ )أوكسفورد: بيرت النغ،  ‘عشر

       14 "شقاق التقومي" ]ابليواننية[ )اجلبل املقدس و أثينا: ۱٩٧۳(، ص. ٩.



يقول أنه إذا كانت هناك نعمة، فال جيب كالم كذا  نطق هب نيأي من األابء القديس 15"أيها األب مرقس،
قاليد األرثوذكسية تالقوانني املقدسة و علينا مغادرة تلك الكنيسة حىت ولو كان رعاهتا يبتكرون بدعسهم على 

 أبن أذكر األمثال الوقت ال يسمح يل’أن " املناولة املتكررة"يف ل القديس نيقودميموس يف كتابه الشريفة؟ أال يقو 
ولكن حىت قبل  16‘ثر الذين تكبدوا الصعوابت واملوت ألجل تعاليم الكنيسة.اليت ال عد  هلا للقديسني الكُ 

القسطنطينية  اإلهلي شعوب خريسوستوموسمع  القديس نيقودميوس، أال ميدح أثناسيوس ابريوس الكبري سواي  
الذهيب  بريي أحد آخر على عرش راعيهم الكاملؤمنني الذين حتملوا اجلحيم على األرض ألهنم مل يرغبوا القبول أب

ما كانت ك  آخرون قُتلوا، إم ا فعليا  موا يف السجن؛ و ون رُ آخر البعض خضع للتعذيب، و ’ الفم املنفي قصرا؟  
احلال عند البعض، أو فقط عن طريق اإلرادة عند البعض األخر الذين فض لوا أبن يفعلوا أو يعانوا كل شيء 

هل تسمع أيها األب مرقس؟  17‘لكي ال يدخلوا يف الشركة مع ظلم أولئك الذين جترأوا على القيام هبكذا أمور.
لكن مل يكن هناك أي كالم عن فقدان النعمة عند ذلك ، و ‘يدخلوا يف شركةال لكي ’هم حتملوا كل شيء 

ا إذا  قل يل، هل هذه أمور صغرية عندم’يستمر خريسوستوموس بقوله: الطرف الذي عارض األب القديس. و 
سمع أيها األب اجلزيل هل ت‘ تربح الكنيسة عددا  هكذا كبريا  من الشهداء؟ ألن كل هؤالء هم شهداء.

القديس يوحنا الذهيب الفم يعتربهم شهداء كل من مل يدخل يف الشركة مع خمالفي فقط قانون كنسي  اإلحرتام؟
شركة مع ال ندخل يف ال اذاإذا  مل ،مبا أن هناك نعمة’أتباعك: ا إبعالن ما تقوله أنت و واحد. هم أبدا  مل يفكرو 

أو هل فعال  تشك أنه كان هناك نعمة عند أولئك الذين اضطهدوا األب  ‘؟قومياألمثة الذين رو جوا إلبتكار الت
       18، أرساكيوس، أصبح قديسا ؟"الذهيب الفم(فه )أي خلف القديس يوحنا لَ القديس، مبا أن قائدهم و خَ 

األب إبيفانيوس ثيودوروبولوس هو خمادع  يف مكان آخر يشري األب ثيودوريتوس: إن موقف
فرضيا  هي  لكنألنه ميكن ألسقف منفرد أو كنيسة منفردة أبن تكون حبوزهتا النعمة و  ذلكمنحرف. و و 

هذا تعليم يقبل به األب إبيفانيوس. واملؤمن الذي يتناول من كأس هكذا كنيسة شقاقية أو هرطوقية، و 
بغري  التأله، كما حيصل دائما  مع أولئك الذين يتناولونلإلستنارة و  يتناول املسيح، ولكن لدينونة وليس

                                                           
  15 األب مرقص )خانيوتيس(ـ و هو راهب موق ر من ذوي التقومي القدمي رقد عام ۱٩٧٧.

  16 أنظر بتابيوس و خريسوستوموس، ’َمن م ن آثوس‘، ص. ۱٦٤.
  17 القديس يوحنا الذهيب الفم، "عظة ألولئك الذين ُشه روا ابحملن"  §۱٩، موسوعة األابء اليواننيني ٥۱٩-٥۱٨: ٥٢، نو ه هبا القديس أثناسيوس ابريوس يف ’إعالن احلقيقة  

.٤۱اإلصحاح ‘ خبصوص اإلضطراابت يف اجلبل املقدس،  
  18 "رد اثين إىل الراهب اجلزيل اإلحرتام، األب مرقص خانيوتيس،" اجلبل املقدس، ۱٩  كانون األول، ۱٩٧٥.



ني الشخص ابملعتقد يق مدىيعتمد ذلك على و  ،بطبيعتها ةتلفستكون خمستحقاق. واإلدانة املذكورة سابقا  ا
هكذا كنيسة تعد عن يبو اخلاطىء. وابلتايل، حني يقوم املؤمن املستقيم الرأي، إن كان علمانيا  أو إكلرييكيا ، 

يقطع كل شركة معها، هو ال يصبح شقاقيا  بل مستحقا  للمديح، كما هرطوقية و  وشقاقية أهي فرضيا  
 تنص القوانني املقدسة. 

ود اي صلة من األابء عدم وج أريستوتل ديليمباسيس، أثبتوامثل الالهويت الراحل أيضا ، ن و آخر و 
  ابلغني األمهية يف هذا اإلطار: اإلنعزال. نقدم هنا مقطعني من كتاابته اإلهلية و بني النعمة 

 قبل صدور حكم’وا عن األرثوذكسية ال نشرتك يف أسرار اهلراطقة الذين ارتد  "إذا كنا منعزلني )أي منفصلني( و 
ون هبا هي غري رار اليت حيتفلهذا ليس ألن األسرضية هلل. و )دينونة و إدانة(، حنن نفعل ذلك بطريقة مُ ‘ جممعي

ي ز رجل البدعة فشلنا أن منو  قد قبلنا اهلرطقة الةهبذه احلنكون فع الة، ولكن لكي ال خنطىء إذا اشرتكنا معهم و 
 . لصاحل[]اإلعرتاف ا "ب الفضيحة أيضا   كما فعل هوهكذا نسب  و  من صفوف املستقيمي الرأي كهرطوقي،

 بش ربق و سو  هلرطقة حيصل ليس ألنه فقد النعمة بل ألنه مرتد )ساقط(مصاب ابإن اإلنعزال عن أسقف "
كما أيمر هللا من ‘  انصرف عنه،، إجتنبه و يف اإلميان‘ خبيثا  ’فإذا كان األسقف ’تبعا  هلذا الوصية: و ، ابهلرطقة

 19"خالل قديسيه.

يدة اليت النقطة الوحالذين معه، س و الذي أخذه األب إفثيميوس تريكاميناأما ابلنسبة للموقف 
 ألسرار الباطلةاعنها هي أن معتقدهم اإلكليزيولوجي أبكمله املختص بفقدان النعمة اإلهلية و  جيب التوقف

إدانة جممعية  عدبستعمال كتاابت القديس ثيودوروس الستوديطي الذي عرب  عن أرائه هذه رتكز على سوء اي
الكنيسة ملع إمسه  املعرتف يفاملسكوين السابع؛ فهذا األب القديس و رمسية حملاريب األيقوانت يف اجملمع و 

 أثناء تلك احلقبة ابلذات )يف املرحلة الثانية من حرب األيقوانت(.

إلنعزال، ارغبة صادقة أن كل ما كتبته هنا سيساهم ابلفصل بني األمرين، أي النعمة اإلهلية و لدي 
نقسام حمزن دام اك لكي ينقذ هذا الفصل إخوتنا السابقني من ذلالقة ببعضها البعض، و ع هلم يسلالذين 

                                                           
.Πάσχα Κυρίου ‘19 القديس يوحنا الذهيب الفم )موسوعة األابء اليواننيني ٦۳:٢۳۱(، يف ديليمباسيس ’فصح الرب      



ذلك  رتقبنيمإخوتنا احملتملني من شركة مميتة مع هرطقة املسكونية الشاملة، لينتهي بنا األمر مثانون عاما  و 
 اليوم الذي ستشرق فيه األرثوذكسية إىل أقاصي األرض من خالل جممع كبري لألرثوذكسيني األصيلني. 

 

 ٢۰۱٧أحد األرثوذكسية  

 


