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فوضى المسكونية واألخ الصغير
األب أنطوان ملكي

  الوحسسدةِ في بالدنا، فلم تعد تقتصر على استعراضات أسسسبوعُ المسكونيةُتزايدت في السنوات األخيرة المشاهد
 المسيحية، بل باتت شسسبه أسسسبوعية، وعلى كافسسة المسسستويات. فهنسسا اشسستراك في صسسالة، وهنسسا اسسستقبال وتبسسادل

اجتماعيات ليتورجية.. ؛زيارات، وهناك زياحات مشتركة  ..ةيجروتيل ” ..ةيجروتيل ” زحمة 

رة هسسذا السسسلوك، الظسساِهرة أو ِسسسبابألإن جسسردًة   ، تكشسسف أن خليطسسًا من العوامسسل االجتماعيسسة والسياسسسيةالُمقسسدَّ
 ِكلتا عليها، وفي ٍ فعلَّ لهذه العوامل أو ردًقف وراء هذه المشاركات، فتكون المشاركة إما نتيجةي واالستعراضية

َرض أن يقسسوم عليهمسسا كسسل عمسسل يأتيسسه الحسسالتين . عنصسسران أساسسسيان ُيفَتسس هيتأي لمع لك امهيلع موقي نأ ضَرَتفُي نايساسأ نارصنع ."الضسساللة األخسسيرة شسسٌر من األولى  هيتأي لمع لك امهيلع موقي نأ ضَرَتفُي نايساسأ نارصنع ."
  كان، هما االلتزام بصحة الفكسسر الالهسسوتي واحسسترام التقليسسد الشسسريف. ليسُرتبٍةاإلكليريكي األرثوذكسي، من أي 

ُرواضحًا   هذين العنصرين في هذه المشاهد المسكونية. توفُّ
ه،تطرح هذه المشاهد مشكلتين. األولى   مسسسؤولية تقسسييمتقسسع  الفكر الالهوتي والتقليد الشريف، من جهة هي أنَّ

ِر  فسسإنَّالمبسسدأ، من حيث  ْ كلمسسة الحسسق باسسستقامة. إذِاألساقفة الُمقسسامين على قطععاتق على   هذين العنصرينتوفُّ
  غالبية هذه المشسساهد الموصسسوفة أعالهَّأنهي مسؤولية المطارنة هي أن يحفظوا صحة الممارسة. المفارقة هنا 

 من ِقبله للمشاركة.مبعوثونأبطالها مطارنة، أو كهنة مزودون ببركة المطران أو 
 المنغمسون في العالقات المسكونية أن يتعسساطواال يريد  ؛أنها ال تتعاطى الالهوتهي مشكلة المسكونية األولى 

 دائمًا إلى آية من هنا أو آية من هنسساك، يخرجونهسسا من إطارهسسايستندون  اآلباء وال قوانين المجامع. والالالهوت 
ه بها َمن يعارض المشاهد المسكونية، ال بهدف إقناعه بل بهدف حشره لُيجابهوا  مِحٍب أو متعصبُ غسسيربُتهمِة أنَّ

أخسسذني فالنِمثلومنغلق. يلجؤون دائمًا إلى شهادات ال تقوم في أي حوار جّدي،  ، و  قال لي هسسذا المطسسران هيتأي لمع لك امهيلع موقي نأ ضَرَتفُي نايساسأ نارصنع .":  هيتأي لمع لك امهيلع موقي نأ ضَرَتفُي نايساسأ نارصنع ."  هيتأي لمع لك امهيلع موقي نأ ضَرَتفُي نايساسأ نارصنع ."
. وعمق المشسسكلة األولى في الواقسسع سمعت الخوري فالنًا يقول ، و  أخبرني هذا المطران ، و  هيتأي لمع لك امهيلع موقي نأ ضَرَتفُي نايساسأ نارصنع ." ..ةيجروتيل ”جانبًا وأسّر لي هيتأي لمع لك امهيلع موقي نأ ضَرَتفُي نايساسأ نارصنع ." هيتأي لمع لك امهيلع موقي نأ ضَرَتفُي نايساسأ نارصنع ."  هيتأي لمع لك امهيلع موقي نأ ضَرَتفُي نايساسأ نارصنع ."

لين الحكم   آيسسًة أو قسسوالً آبائيسسًا أوُمحسساِوُرهم َ أوردذا وإ، ال يرغبسسون بالنقسساش الالهسسوتيَالمسسسكوني هي أن المخسسوَّ
هم هسسو يكسسون من التقليد المقدس،  ٍّاستشهد بنص تعليمِ جسسوازِ وعسسدمِ عن الطاعةَالحسسديثردُّ م ِهيتأي لمع لك امهيلع موقي نأ ضَرَتفُي نايساسأ نارصنع ."   هيتأي لمع لك امهيلع موقي نأ ضَرَتفُي نايساسأ نارصنع ."، وقسسدالمتقسسدِّ

 ال تخلو من الغضب وحتى الترهيب. ٍبنبرةذلك يكون 
 اإلخوة الصسسغاربسسمبسسدأ االهتمسسام إنَّ المشكلة الثانية واألهم هي تأثير هسسذه االستعراضسسات على اإلخسسوة الصسسغار. 

  في اليوم األخير، بحسب إنجيل الدينونسسسة، ال علىُ الفرزلن يكون. نفُسهوإعطائهم األفضلية وضعه الرب يسوع 
. على أساس موهبة، إنما فقط أساس وال على كهنوتية رتبة أساِس  هيتأي لمع لك امهيلع موقي نأ ضَرَتفُي نايساسأ نارصنع ."كل ما فعلتموه بإخوتي هؤالء الصغار هيتأي لمع لك امهيلع موقي نأ ضَرَتفُي نايساسأ نارصنع ."

الويل لَمن تسسأتي على يسسده العسسثرات تعسسني أن الويلُمطالَبكل إنسان هو أخ صغير لي، وأنا  هيتأي لمع لك امهيلع موقي نأ ضَرَتفُي نايساسأ نارصنع ." بحمله.  ُر لَمن َهيتأي لمع لك امهيلع موقي نأ ضَرَتفُي نايساسأ نارصنع ."  ُيعثِسس
ِخي هيتأي لمع لك امهيلع موقي نأ ضَرَتفُي نايساسأ نارصنع ."أخًا صغيرًا. من هنا جاء قول الرسسسول  xَر ا ْعثِسس yبَسسِد ِلََئاّل اxلَى اال ا ا} ِخي َفالَ آكُسسُل لَْحًمسس xُر ا اُم ُيعثِسس َعسس ْن كَسساَن الطَّ )ا}  1هيتأي لمع لك امهيلع موقي نأ ضَرَتفُي نايساسأ نارصنع ."

  له. أين يسسأتي هسسذا الكالمَمعثرة. أول مساعدة يقدمها اإلنسان إلى األخ الصغير هي أن ال يكون (13:8كورنثوس 
؟في هذه االستعراضات المسكونية

1



2022السنة التاسعة عشرة                                                                                                                    العدد الثاني ، تشرين الثاني 
______________________________________________________________________________

  فيهسسا، تسسوحي بسسأن الوحسسدةكين هذا الكالم، مهما كانت الرتبة الكهنوتية للمشسسارَ موضوعَ،إن المشاهد المسكونية
  غسسير أرثوذكسسسي أثنسساءٍألسقف قائمسسة.  اسسستقبال بطريسسرك غسسير أرثوذكسسسي باإلنجيسسل واألفلونيسسة، تسسسليم عصا

  في زياح عيد السيدة، تحويل زيسساح الشسسعانين من كنيسسسة، معًا أرثوذكسي وكاثوليكي،سيامته، اشتراك كاهنين
، إعطسساء كسساهن كسساثوليكي قسسراءةلكي ُينشدواأرثوذكسية إلى كنيسة الموارنة المجاورة  المسيح قام هيتأي لمع لك امهيلع موقي نأ ضَرَتفُي نايساسأ نارصنع ."   اإلنجيلَهيتأي لمع لك امهيلع موقي نأ ضَرَتفُي نايساسأ نارصنع ."

 يظهُرها أرثوذكسي، وغيرها الكثير من المشسساهد واالستعراضسسات السستي قسسد ٍ في جنازِّ الحلَ أو  أفشينٍفي إكليل
  في البعض الُ الحمسساسُّالبحث على وسائل التواصل االجتماعي، كلها مشاهد توحي أننسسا في الوحسسدة. وإذ يسسدب

لينن إعالن وحدة هم غير عيتورعون   غير قائمة. بالحقيقة إعالنها، وهي مخوَّ
 إن اإليحاء ألخ صغير بغير الحقيقة هو إعثار له، أو دفٌع به إلى العثرة. القول له باألعمال أو باللسسسان أن الوحسسدة
 قائمة هو دعوٌة أو دفٌع إلى ممارستها. ال ُيالم األخ الصغير ألن اإلنسان، بسسالفطرة، ُيزعجسسه االنقسسسام ويرتسساح إلى
 الوحدة، خاصًة إذا كان نصف أفراد عائلته من طوائف أخرى. الملوُم هو َمن يقبل أن يكسسون عسسثرة لألخ الصسسغير،
ب من الويسسل فال يفسسرزه مسسع  بسلوكه في وحدٍة غير قائمة، وهو واحد من ثالثة: إما مخدوع يتوّقُع أن ُيعفَيه الرَّ

جداِء اليسار يوم الدينونة، أو يرى نفسه فوق اإلدانة، أو ال يؤمن بالدينونة أصاًل...
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