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طريق واحد للخالص
–بنداليمون مطران أنتينايوس المتقاعد  كرسي اإلسكندرية

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

، الق�ول الت�الي على القس�طنطينية (م�ؤخرًا، نش�ر المي�تروبوليت آلبي�ذوفوروس رئيس أس�اقفة أميرك�ا  (

 . هناك طرق كثيرة تقود إلى رأس الجبل، والذين يتجاهلون هذه الحقيقة هم جّهال "فايسبوك:  “

يحاول سيادته نشر الفكر المسكوني الذي هو خلط ومزج لكل األديان في واحد.
مع احترام سيادته، أريد أن أش�دد بق�وة على تع�اليم كنيس�تنا األرثوذكس�ية. بحس�ب اإلنجي�ل المق�دس،
يسوع المسيح هو الطريق الوحيد والحق وحياة العالم. ما من أحد يصل إلى اآلب إال باالبن. َمن ال يقبل

االبن ال يستطيع أن يبلغ إلى اآلب.
الكنيس��ة األرثوذكس��ية هي الكنيس��ة المس��يحية الحقيقي��ة الوحي��دة ال��تي ح��افظت، دون أي تغي��ير أو

تبديل، على التعاليم والتقاليد الرسولية األصلية. 
فقط في الكنيسة األرثوذكسية يمكن لإلنسان أن يج�د الطري�ق الم�ؤدي إلى قم�ة الجب�ل، وه�و اهلل اآلب
واالبن وال�روح الق��دس. ولكن لتحقي��ق ه��ذا يجب أن ينتمي الم��رء إلى الكنيس��ة األص��لية، ال��تي أسس��ها
المس��يح على الص��ليب. فق��ط في الكنيس��ة األرثوذكس��ية يمكن لإلنس��ان أن يحق��ق تقديس��ه وخالص��ه
بيس��وع المس��يح. ك��ل ال��ديانات والمس��يحيين اآلخ��رين ال يق��ودون اإلنس��ان إلى غايت��ه النهائي��ة، وهي

خالصه من خالل ابن اهلل.
! خارج الكنيسة، ال يوجد خالص "أود أن أذكّر سيادته بإيمان آباء كنيستنا القدامى بأنه  "

وبالتالي ، يجب أن يكون واضًحا جًدا أن جميع األديان األخرى، كاإلسالم واليهودية والبوذي��ة والتاوي��ة
وعبادة األصنام والبدع المسيحية وكل البقية، لألسف، ال تقود اإلنسان إلى الخالص. إنها مؤسس��ات من

صنع اإلنسان.
كمسيحيين أرثوذكسيين، نحن نحترم المعتقدات الدينية للجميع، لكننا ال نوافق عليها أو نقبله��ا. نحن ال

نخلط بين الحق واألكاذيب، وال نخلط بين النور والظلمة، وال نخلط بين اإلله الحقيقي واآللهة الباطلة.
ال يوجد إال إله واحد وهو اآلب واالبن والروح القدس.

إذا أراد أيٌّ ك�ان أن يج�د اإلل�ه الحقيقي، فعلي�ه أن يص�بح عض�ًوا في جس�د المس�يح ال�ذي ه�و الكنيس�ة
األرثوذكسية. الحركة المسكونية هي أحلك ِبكٍر للشيطان.

أطلب بتواض��ع من س��يدنا البي��دوفوروس إع��ادة النظ��ر في بيان��ه وإعالن التع��اليم الحقيقي��ة للكنيس��ة
األرثوذكسية.
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يجب أال ننسى أبًدا أننا سنقف جميًعا أمام المسيح، القاضي العادل، وسنقدم حسابًا عن أعمالنا وكلماتن��ا
وأفكارنا. كل شيء سُيفحص بدقة.

بهذه األفكار المتواضعة، أعانق صاحب السيادة البيذوفوروس بمحبة أخوية في يسوع المسيح.
بإخالص

الميتروبوليت بنداليمون 
مطران متقاعد في بطريركية اإلسكندرية وكل أفريقيا

2021 تموز 19كاليمنوس، اليونان، في 

تعقيب لألب أنطوان ملكي
تتكرر صور مشاركات الرئاسات في نشاطات مسكونية مصحوبة بتصريحات غالب�ًا م�ا تفتق�د إلى الدق�ة
العقائدية والالهوتية. القسطنطينية وأنطاكية تتقدمان على غيرهما من الكنائس األرثوذكس��ية في ه��ذا
األم��ر. األولى بس��بب سياس��ة رئاس��تها المس��تعدة للتض��حية بك��ل ش��يء مقاب��ل الرئاس��ة، كم��ا فعلت في
أوكرانيا مثاًل. أما أنطاكية فنظريًا بحكم الواقع االجتماعي، فيما األمر فعليًا يعكس ضعفًا أكثر عمق��ًا من

مجرد ضرورة ظهور المسيحيين بمظهر الوحدة لضرورات سياسية واجتماعية. 
َدم غ�ير يرتفع منس�وب اعتي�اد المؤم�نين على أخب�ار اللق�اءات المس�كونية ومش�اركات الرئاس�ات في خِ�
األرثوكسيين. بغض النظ�ر عن رأي الق�انون به�ذه الممارس�ات، وم�ا تعكس�ه من فوض�ى في الح�د األدنى
ومن تخ�لٍّ عن األرثوذكس�ية في الح�د األقص�ى، يس�ود ص�مت عمي�ق ح�ول ه�ذا الواق�ع. ق�د ينش�أ ه�ذا
الصمت عن الجهل أو الخوف أو قل�ة االهتم�ام. الجه�ل يع�ود إلى أن الثقاف�ة الالهوتي�ة في أنطاكي�ة ق�د
تدجّنت في العقود السابقة، كما تدّجن القائمون عليها وفيها، وبالتالي ح�تى َمن ال يواف�ق على االنفالش
المسكوني ال يسّجل اعتراضًا. الخوف يعود إلى ضبابية التوج�ه وغي�اب الح�وار في أنطاكي�ة. الض�بابية
قائمة في الممارسة كما في الُبنية. نقول شيئًا ونعمل غيره. الوالء هو أولى المواهب. الكالم دائمًا باّتجاه
واحد، ونصّر على تسميته تعليمًا. العالقة بين الحوار والتعليم ملتبسة. أما قلة االهتمام فأسبابها كث�يرة،
من الوض��ع االقتص��ادي إلى المخ��اوف السياس��ية إلى المي��ل لالعتق��اد ب��أن هم��وم الكنيس��ة تخض��ع

لالختصاصات وغيره.
من الممكن أن نفهم صمت الكاهن أو العلماني عن الخطأ بأن�ه تواض�ع أو طاع�ة أو تس�ليم. من الس�هل أن
ُيلَصق بالكاهن أو العلماني الذي يحكي عن الخطأ العقائدي مختلف الغايات أو الص�فات ك�أن يك�ون ه�ذا
يونانيًا وذاك متعّصبًا واآلخر منغلقًا واألخير رجعيًا. أما أن يصمت األسقف عن الخطأ فهو تقص��ير، بغض
النظر عّما قد ُيحكى عنه. األسقف، كل أسقف، قاطع باستقامة كلمة ح�ق. إذا ص�مت يع�ني أن�ه لم يقط�ع
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كلم�ة الح�ق. فعلي�ه، الكالم عن الص�مت في الكنيس�ة ه�و بالدرج�ة األولى ص�مت األس�اقفة، قب�ل الكهن�ة
والرهبان والحركات والجمعيات وغيرهم من الجسم الكنسي. 

من هنا أهمية الخبر أعاله عن تعلي�ق ه�ذا المط�ران المتقاع�د بن�داليمون. ه�ذا المط�ران لم ي�تردد لكون�ه
متقاع�دًا، فيم�ا كث�يرون من األس�اقفة الفعل�يين يص�متون. لم يس�كت ألن األس�قف المقص�ود من كنيس�ة
أخ��رى، فالكن��ائس به��ذا المع��نى ب��نى إداري��ة مهم��ا ح��اولت الرئاس��ات ف��رض أهوائه��ا على اإلدارة، تبقى
العقيدة واحدة ألن رأس الكنيس�ة واح�د. لم يص�مت ألن ال�رئيس المقص�ود رئيس أس�اقفة، فأيض�ًا ه�ذه
الرتب، كما غيرها، ال تغّير ج�وهر األس�قفية. األس�قف حام�ل ص�ورة المس�يح وص�حة اإليم�ان مس�ؤوليته

األولى.
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