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البابوات األرثوذكس
الميتروبوليت ييروثيوس فالخوس

نقلتها إلى العربية اسرة التراث األرثوذكسي

معص��وم من الخط��أ عن��دما يتكلم عن ف الباب��ا بأن��ه  "بحس��ب ق��رارات المجم��ع الفاتيك��اني األول، ُيع��رَّ "

، ألنه هو َمننفسهاالمجامع المسكونية فوق (، فيكون فوق المجالس وفي الواقع ex cathedra)الكاثذرا 
يقرر إذا كان قرار المجمع صحيحًا أم ال.

 ضد هذه العقلية التي خلقت العديد من البالي�ا في المس�يحية الغربي�ة. لمحونِالمصلظهر البروتستانت 
يشكك البروتستانت في عصمة البابا وحسب، بل انتهى بهم األمر إلى النقطة التي يكون فيها كل واح��د

بابا، يستطيع أن يدين أي شخص آخر.
ا إلى الكنيس�ة األرثوذكس�ية على ي�د كهن�ة والهوت�يين.  يمكنلسوء الح�ظ، تم إدخ�ال ه�ذه العقلي�ة أيض�ً

، وصفها ب بابوية أرثوذكسية "أنها  إلى حد إنك��ارالبعض كل الهوتي يعّبر عن عقلية بابوية، ويصل إذ إن "
المؤسسة المجمعية للكنيسة.

نظامًا أيديولوجيًا يحكمون بن��اًء علي��ه علىّ البعض يشكلوهكذا بين الحين واآلخر، كما في هذه األيام، 
 حولهم، ال يسمح ألح�د ب�التنفس، إذ يعت�برون الجمي�عنَلمالجميع وعلى كل شيء، فيخلقون جًوا خانًقا 

هراطقة.
الس�ماء الثالث�ة على أن�هىإذا التق الب�ابويون األرث�وذكس بش�خص يتف�ق م�ع آرائهم، يمدحون�ه إلى   " " " "

تقليدي وأرثوذكسي، وأنه يحتضن الحقيق�ة األرثوذكس�ية، وه�و س�ند روحي للمؤم�نين، "عالم الهوتي  "

، البابوي�ة التقلي�دي نفس�ه عن رأي مخ�الف لتص�وراتهم  ر الاله�وتي  "إلخ. وعندما، في مرحلة م�ا، يعبّ� " " "

حّطم مرجعيته الالهوتية وما إلى ذلك. ، وبأنه  التحّور "يتهمونه ب�  " " "

 وفي الي�وم الت�اليفي ي�وم من األي�ام، أحد المؤلفين َكتبأحدهم يقرأ التالية: ظاهرة نرى انتشار اللهذا 
تقليدًيا برأيه، هذا الكاتب قديحرقه.  " كتب هذا الكتاب عندما كان   عن تعاليم آب�اء الكنيس�ة، أم�ارّويعب"

 حرقه.نبغياآلن فهو مع ضد المسيح وي
الباباوات األرثوذكس المعاصرين إن  "عقلية   إلى قض��اة على ك�ل ش��يء،هملّتحوخاص��ًة ب، تثير الحسرة"

متالزم�ة ثنائي�ةمةَظَع، فص�امي، جن�ون َضيرَمس�لوك الخ�اص. إن�ه هم  على مصعدلونِنزيو يرفعون   ،"
. أ ،كم��ا هي اآلخرين بشخص��يتهم ونّيحبلتواصل مع القديسين الذين يعرفون كيف تشّوق إلى ا"القطب

، ويعرفون كي�ف يخلق�ون ب�القرب منهم ج�ًوا ن يحكموّىحت أو رونّيقدويعرفون كيف  بمحبة  " ص�الحًا"
من الحرية الهادفة.
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، في نهاية المطاف،  بابوي��ة "من الرهيب والشيطاني محاربة اآلخرين بعقلية  ر عنه��اّ��عبخاص��ًة عن��دما ُي"
. إن ه اعتراف أرثوذكسي "على أنها  رهيب وشيطاني!ل حًقا ذا"

Source: Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου. “Γεγονὸς καὶ σχόλιο: Οἱ «ὀρθόδοξοι 
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