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…وماذا بعد
د. اسكندر كفوري

والمهتمين العالم  يفاجىء  ينفّك  ال  البيذيفوروس  المطران  المسكونية،  للبطريركية  أميركا  أساقفة   رئيس 
 بالشؤون الدينية، وال سيما األرثوذكس منهم بمواقفه المتالحقة والمتتابعة والتي أقغغّل مغغا يقغغال فيهغغا أنهغغا غغغير
 مألوفة لدى األرثوذكس وال تتالقى مع قوانينهم المرعية اإلجراء والتي حغغددتها مجغغامعهم المسغغكونية، وال مغغع
 عاداتهم وتقاليدهم وطقوسهم. وكما يبدو فإنه يفتتح طريقًا خاصًا لألرثوذكس، هي مزيج من قوانين وعغغغادات

ال تشبههم وبعيدة كل البعد عنهم. 
أول  لوأ"فبعد الكثير من مواقفه الخاصة الغريبة وباألخّص ما أطلقه وتبّناه من شعار أّن بطريرك القسطنطينية هو 
أول بين متسغغاويين أي األول لوأ"ال مثيل له في حين أن البطريرك المسكوني هو، وحسب العرف االرثوذكسي ، لوأ"  لوأ"
 شرفيًا، ولكنه متساٍو مع إخوته رؤساء الكنائس األرثوذكسية األخرى. كما عاد وقغغام بترقيغغة كغغاهن محغغروم إلى
 رتبغغة أسغغقف بغغالرغم من احتجاجغغات إخوتغغه رؤسغغاء األسغغاقفة من الكنغغائس األخغغرى األرثوذكسغغية في أميركغغا،
 وبالرغم من توجيه رسالة مشتركة باسمهم يطلبون فيها منه التراجع عن هذا العمغغل المعغغادي لتعغغاليم الكنيسغغة،
 إال إنه تجاهل األمر وكابر ولم يرتدع إال بعد رسالة ثانيغغة من رؤسغغاء األسغغاقفة األرثغغوذكس هغغددوا فيهغغا بقطغغع

العالقة معه، حينها فقط جّمد تعيين األسقف إلى وقت آخر ولم يلِغ القرار. 
 كل هذا لم يكن يكفي المتروبوليت ليعود إلى الطريق األرثوذكسغغي القغغويم، بغغل ذهب إلى أبعغغد بكثغغير من ذلغغك
 فانتقغغل المغغتروبوليت البيغغذيفوروس إلى خطغغوات أكغغثر خطغغورة على كامغغل العغغالم األرثوذكسغغي عنغغدما قغغام
 باالحتفاِل بمعمودّية طفلين، ولدين لزوٍج مثليٍّ بالتبّني، وحغغتى أنغغه سغغعى الى إضغغفاء دعايغغة واسغغعة على هغغذا
 العمل المنافي لكل التعاليم األرثوذكسية. فالكنيسة األرثوذكسغغية تعتغغبر المثليغغة انحرافغغًا نفسغغيًا َمَرضغغيًا، ُيسغغّفه
 الشغغخص البشغغري، ويغغدّنس نفس اإلنسغغان ويقغغّوض الوجغغود البشغغري. فغغالمتروبوليت تجغغاوز قغغوانين الكنيسغغة
 االرثوذكسية التي تعتبر مضاجعة الذكور خطيئة مميتة وتقود صاحبها الشقي إلى الهالك األبدي ال محالة، وهي
 ترفض الترويج الغربي لهغغذه الظغغاهرة على أنهغغا أحغغد حقغغوق االنسغغان المزعومغغة، فيمغغا على العكس هي تغغدمير
 للوجود البشري وانتهاك النثروبولوجيا الكنيسة الواحدة الجامعة الرسغغولية. هغغذا العمغغل يفغغرض وضغغع األسغغقف
 المرتكب تحت المحاكمة أمام القوانين المقدسة والكنيسة، بسبب تفصيله القوانين الكنسية على قياسه ألسباب

 . وبدالً من استدعائه ومحاكمته وهو يكون بذلك قد الغى عمليا فروض الكتاب المقدس الخالصيةغير معلومة.
 على هذا العمل كما ُيفتَرض، لم نشهد حتى أي سؤال له، أللهم توجيه البطريرك برثلماوس تأنيبًا له، وهذا حسبما

.(.Pravlife)نشر موقع 
 إن ما نراه اليوم من تغغراٍخ غغغير معهغغود في التمسغغك بقغغوانين المجغغامع األرثوذكسغغية والحفغغاظ على إرث اآلبغغاء
 يقودنا من دون أدنى شّك إلى مخاطر ومهالك كبيرة جدًا وبسغغرعة قياسغغية ألننغغا ال نغغرى حغغتى أي معالجغغة لهغغا.
 وكما يبدو فإن جميع قادة الكنائس األرثوذكسية، ولألسف، وكأنهم قد اzصيبوا بشلل كبغغير، فال نشغغهد تحركغغًا وال
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 حتى دعوات لالجتماع والتوحد ولم الشمل كما كان يحصل في الماضي. ويبقى السؤال الذي يؤرق الجميع إلى
أين نحن ذاهبون وماذا بعد؟..
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