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تةقةهةقةرة بةطةرةيةرةكةيةةة اةلةقةسةطةنةطةيةنةيةةة
القديس يوحنا ماكسموفيتش

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

 هذا المقال هو جزء من تقرير عن الكنائس المستقلة أعده رئيس األساقفة القديس يوحنا ماكسيموفيتش للقاء
 . إنععه يقععّدم الخلفيععة1938الشععتات الثععاني للكنيسععة الروسععية في الخععارج، الععذي انعقععد في يوغوسععالفيا عععام 

 التاريخية للحالععة البطريركيععة القسععطنطينية في ذلععك الزمععان. من المثععير في هععذا المقععال أنععه لععو كُتب اليععوم،
المسععكونية األكععثر رثكألا "باستثناء بعض النقاط الصغيرة التي تغيرت منذ ذلك الحين، إال أن األعمال والتصععريحات   رثكألا "
 إثارة للبطريركية في السععنوات األخععيرة تضععيف إليععه الكثععير. فععالكثير من األرثوذكسععيين المخلصععين يععرون أن
ر إلى القسععطنطينية كأحععد رثكألا "المشهد المثير للشفقة الذي يصفه القععديس هنععا، قععد ازداد رداءة حععتى صععار ُينَظعع  رثكألا "

مراكز العالم الرائدة في مناهضة األرثوذكسية.
ة بين الكنععائس األرثوذكسععية، ويرأسععها بطريععرك يحمععل لقب  لكنيسععة رومععا الجديععدة، القسععطنطينية، األولّيعع
، وبالتالي تسمى البطريركيععة المسععكونية، وقععد وصععلت إقليميععًا إلى ذروة نموهععا في نهايععة القععرن رثكألا "المسكوني  رثكألا "
باسععتثناء الجبععل  لبجلا ءانثتساب)الثامن عشر. في ذلععك الععوقت، ضععّمت آسععيا الصععغرى بأكملهععا، وشععبه جزيععرة البلقععان بأكملهععا 
لغَيت الكنائس المستقلة األخرى في شبه جزيرة البلقان وأصبحت جععزءًا eإلى جانب الجزر المجاورة، وا ،  ًاءزج تحبصأو ناقلبلا ةريزج هبش يف ىرخألا ةلقتسملا سئانكلا تَيغلُأو ،ةرواجملا رزجلا بناج ىلإ ،(األسود
 من البطريركية المسكونية. كان البطريرك المسكوني قد تسلم من السلطان التركي، حتى قبععل اسععتيالء األتععراك
بر رأس كعععل السعععكان األرثعععوذكس في  على القسعععطنطينية، لقب ميليت بعععارب، أي رأس الملعععة، وكعععان ُيعَتععع
 اإلمبراطورية التركية. ومع ذلك، فإن هذا لم يمنع الحكومة التركية من إزاحة البطاركة ألي سبب كععان والععدعوة
 إلى انتخابات جديدة وتحصيل ضريبة كبيرة من البطريرك المنتخب حديثًا. على ما يبدو، كان لجباية الضرائب
 أهمية كبععيرة في تغيععير األتععراك لآلبععاء. لععذلك، غالبععًا مععا كععانوا يسععمحون لبطريععرك أزالععوه أن يعععود إلى العععرش
 البطريركي، بعد وفاة واحد أو أكثر من خلفائه. وهكذا، اعتلى العديد من البطاركة الكرسي عدة مرات، وكان كل

اعتالء مصحوبًا بتحصيل األتراك لضريبة خاصة منهم.
 لتعويض المبلغ المدفوع لتولي العرش البطريركي، كان البطريرك يقوم بتجميع مجموعة من المطارنععة التععابعين
 له، وهم بدورهم يقومون بجمع المال من الكهنة التابعين لهم. هععذه الطريقععة في تكععوين المععوارد الماليععة تععركت
فكععرة اليونععان العظمى جليععًة، وهي محاولععة رثكألا "بصععمًة على مجمععل حيععاة البطريركيععة. في البطريركيععة، كععانت   رثكألا "
 استعادة بيزنطية، في البداية بمعنى ثقافي، ولكن الحقًا بععالمعنى السياسععي. لهععذا السععبب، كععان ُيعّين أشععخاص
 موالون لهذه الفكرة في جميععع المناصععب المهمععة، وفي الغععالب يونععانيون من منطقععة في القسععطنطينية ُتسععمى
 الفنار، وفيها توجد أيضًا البطريركية. بشكل شبه دائم، كان اليونانيون يملععؤون الكراسععي األسععقفية، على الععرغم

من أن السكان في شبه جزيرة البلقان كانوا في المقام األول من السالف.
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 في بداية القرن التاسع عشر، بدأت حركة تحّرر، بين شعوب البلقان التي كانت تسعى جاهدة لتحرير نفسها من
 سلطة األتراك. فنشأت دول صربيا واليونان ورومانيا وبلغاريععا، شععبَه مسععتقلة في البدايععة، ثم مسععتقلة بالكامععل
 عن تركيا. وبالتوازي مع ذلك، تشكّلت كنائس محليععة جديععدة منفصععلة عن البطريركيععة المسععكونية. بععالرغم من
 عدم رغبتهم، وتحت تأثير الظروف، فقد سمح البطاركععة المسععكونيون باسععتقاللية الكنععائس في تلععك األمععارات.
، اعترفوا باالستقالل الكامل للكنائس في صربيا واليونان ورومانيا. المسألة البلغارية كانت معقععدة بععالنظر  الحقًا
 إلى نفاد صبر البلغار، الذين لم يكونوا قد حصلوا بعد على االستقالل السياسي، ومن ناحية أخرى، بسععبب عنععاد
 اليونانيين. لم تعترف البطريركية بإعالن االستقالل الذاتي البلغاري على أساس فرمان السلطان، وقععد أدى ذلععك

إلى قيام رئاسات موازية في عدد من األبرشيات.
 تطابقت حدود الكنائس التي تشكّلت حديثًا مع حدود الععدول الجديععدة، والععتي كععانت تنمععو طععوال الععوقت على

 ، عنععدما1912حساب تركيا، وفي الوقت نفسه حصلت على أبرشيات جديدة من البطريركية. ومع ذلك، في عععام 
 بدأت حرب البلقان، كانت البطريركية المسكونية تضم حوالي سععبعين أبرشععية والعديععد من األسععاقفة. انععتزعت

  جزءًا كبيرًا من شبه جزيرة البلقان من تركيا مع ما فيها من مراكععز روحيععة عظيمععة كتسععالونيكي13-1912حرب 
  حرمت تركيا لبعض الوقت من تراقيا بكاملها وساحل آسععيا الصععغرى مععع1918-1914وآثوس. الحرب الكبرى بين 

، بعد فشل الزحف اليوناني إلى القسطنطينية.1922مدينة إزمير، والتي خسرتها اليونان الحقًا في 
 هنا عجز البطريرك المسكوني أن يحرر بسهولة من سلطته األبرشيات التي كانت قععد سععبق انفصععالها عن تركيععا.
 جرت محادثات حول بعض األماكن التي كععانت في الماضععي تحت السععلطة الروحيععة للقسععطنطينية. ولكن عععاد

  بضععم جميععع المنععاطق داخععل حععدود يوغوسععالفيا إلى الكنيسععة1922البطريععرك المسععكوني واعععترف في عععام 
 الصربية. كما وافق على ضّم عدد من األبرشيات في الدولة اليونانية إلى كنيسة اليونان، مع االحتفاظ بسععلطته

 ، اعترف حّتى باالستقالل الذاتي للكنيسة األلبانية الصغيرة، والتي لم يكن قد اعترف1937على آثوس. في عام 
بها في األصل.

 تراجعت حدود البطريركية المسكونية وعدد أبرشياتها بشكل ملحععوظ. في الععوقت نفسععه، خسععرت البطريركيععة
 المسكونية في الواقع آسيا الصغرى أيضًا، على الرغم من بقائها ضععمن سععلطتها. إذ بحسععب اتفاقيععة السععالم بين

  جرى تبادل السكان بين الدولتين، بحيث اضطر جميع السكان اليونانيين في آسععيا1923اليونان وتركيا في عام 
 الصغرى إلى النزوح وإعادة التوطين في اليونان. المدن القديمععة، الععتي كععانت ذات مععرة ذات أهميععة كبععيرة في
 األمور الكنسية ومجيدة في تاريخ كنائسععها، صععارت بععدون مقيم واحععد على اإليمععان األرثوذكسععي. في الععوقت
 نفسه، فقد البطريرك المسكوني أهميته السياسية في تركيععا، إذ حرمععه كمععال باشععا من لقبععه كععرئيس للمّلععة. في
 الواقع، اآلن، يقع تحت سلطة البطريرك المسكوني خمس أبرشيات داخل حدود تركيا، باإلضافة إلى آثععوس مععع
 األماكن المحيطة بها في اليونان. يواجه البطريرك عقبات شديدة في إظهار حقععه الععذي ال جععدال فيععه في إدارة
 الكنيسة داخل حدود تركيا، حيث ُينظر إليه على أنععه مسععؤول تععركي تععابع للدولععة، يخضععع إلشععراف الحكومععة.
 تتدخل الحكومة التركيععة في جميععع جععوانب حيععاة مواطنيهععا، واالمتيععاز الخععاص الععذي سععمحت بععه للبطريععرك
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 األرثوذكسي كما للبطريرك األرمني، هو الشعر الطويل والمالبس الكنسية، فيما يحّظر ذلك على بقية الكهنة. ال
 يحق للبطريرك الخروج بحرية من تركيا، وفي اآلونة األخيرة تسعى الحكومة بإصععرار أكععثر من أي وقت مضععى
، حيث ال يوجد مسععيحيون أرثععوذكس، ولكن حيث تععتركز أنقيرا القديمة ًاءزج تحبصأو ناقلبلا ةريزج هبش يف ىرخألا ةلقتسملا سئانكلا تَيغلُأو ،ةرواجملا رزجلا بناج ىلإ ،(إلى نقله إلى العاصمة الجديدة أنقرة   لبجلا ءانثتساب)

اإلدارة مع جميع فروع الحياة الحكومية.
 هذا االمتهان الخارجي لمدينة القديس قسطنطين، التي كانت في يوم من األيام عاصمة المسععكونة، لم يزعععزع
 توقيرها بين المسيحيين األرثوذكسيين، الععذين يجّلععون كرسععي القديسععين يوحنععا الععذهبي الفم، وغريغوريععوس
 الالهوتي. من أوج هذا، يستطيع خليفة القديسين يوحنععا وغريغوريععوس أن يرشععد روحيععًا العععالم األرثوذكسععي
 بأسره، فقط إذا كان يمتلك ثباتهم في الدفاع عن الحق والِبّر واتساع الرؤية كالبطريرك األخععير يععواكيم الثععالث.
ضيف اتجاه نشاطها بعد الحرب العظمى. لقد رغبت البطريركيععة eلكن، إلى التدهور العام للبطريركية المسكونية ا 
 المسكونية في التعويض عن فقدان األبرشيات التي خرجت من سلطتها، كما فقععدان أهميتهععا السياسععية داخععل
 حدود تركيا، من خالل ضّمها لمناطق لم يكن فيها رئاسات أرثوذكسية حتى ذلك الوقت، كما كنائس الدول التي

وكياًل في1922 نيسععان 5حكوماتهععا غععير أرثوذكسععية. وهكععذا، في  ًاءزج تحبصأو ناقلبلا ةريزج هبش يف ىرخألا ةلقتسملا سئانكلا تَيغلُأو ،ةرواجملا رزجلا بناج ىلإ ،(، عين البطريععرك ميليععتيوس إكسارخوسععًا   لبجلا ءانثتساب)
 ، كععرس البطريععرك نفسععه1923 آذار 4أوروبععا الغربيععة والوسععطى بلقب مطععران ثيععاتيرا مقيمععًا في لنععدن. في 

 ، تأسسععت1924 نيسععان 15األرشمندريت التشيكي ساباتيوس رئيس أساقفٍة لععبراغ وسععائر تشيكوسععلوفاكيا؛ في 
ة هنغاريا وسائر أوروبا الوسطى وكرسيها في بودابست، على الرغم من وجععود أسععقف صععربي هنععاك.  ميتروبولّيّ

  تم إنشاء أبرشية في أستراليا مركزها1924في أمريكا، تم تأسيس أبرشية تابعة للكرسي المسكوني. ثم في عام 
، أصبحت الهند تابعة لرئيس أساقفة أستراليا.1938في سيدني. في عام 

 في الوقت نفسه، تقدم الكرسي المسكوني نحو إخضاع أجزاء منفصععلة من الكنيسععة األرثوذكسععية الروسععية تّم
 ، قِبل البطريرك المسكوني أبرشية فنلندا ككنيسة فنلنديععة1923 حزيران 9انتزاعها بعيدًا عن روسيا. وهكذا، في 

  تشععرين الثععاني13، تم إخضععاع الكنيسععة اإلسععتونية بنفس الطريقععة؛ في 1923 آب23مستقلة ضمن سلطته. في 
 ، اعترف البطريرك غريغوريوس السابع باستقالل الكنيسععة البولنديععة كتابعععة للبطريركيععة المسععكونية، مععع1924

 ، قِبل البطريرك المسكوني التفيا في سلطته. لم يقتصر األمععر على قبععول الكنععائس1936استقالل ذاتي. في آذار 
ل البطريععرك فوتيععوس المععتروبوليت أفلوجيععوس في أوروبععا  في المناطق التي انُتزَعت عن حععدود روسععيا، فَقِبعع

 ، سام رئيس أساقفة األبرشية المسكونية في أمريكععا األسععقف1937 شباط 28الغربية مع الرعايا التابعة له، وفي 
ثيودور بوغدان شبيلكو رئيسًا للكنيسة األوكرانية في أمريكا الشمالية.

عالميًا من حيث اتسععاع المنطقععة التابعععة لععه نظريععًا. إن الكععرة مسكونيًا  ةركلا نإ .ًايرظن هل ةعباتلا ةقطنملا عاستا ثيح نم [وهكذا، أصبح البطريرك المسكوني  ةركلا نإ .ًايرظن هل ةعباتلا ةقطنملا عاستا ثيح نم [ًايملاع] رثكألا "  رثكألا "
 األرضية كلها تقريبًا، باستثناء األراضي الصغيرة للبطريركيات الثالثة وأراضي روسيا السوفييتية، بحسب فكرة
 قادة البطريركية، تدخل في تكوين البطريركية المسكونية. ومع ازدياد رغباتهم بال حدود في إخضاع أجزاء من
 روسععيا، بععدأ بطاركععة القسععطنطينية في إعالن عععدم قانونيععة ضععم كععييف إلى بطريركيععة موسععكو، وإعالن أن
 الميتروبولية الجنوبية الروسية الموجودة سابقًا في كييف يجب أن تتبع للقسععطنطينية. وجهععة النظععر هععذه تّم
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كتاب في  ًاءزج تحبصأو ناقلبلا ةريزج هبش يف ىرخألا ةلقتسملا سئانكلا تَيغلُأو ،ةرواجملا رزجلا بناج ىلإ ،(التعّبير عنها بوضوح في توموس    حول انفصال الكنيسة البولندية، كما أن بطاركة1924 نوفمبر 13لبجلا ءانثتساب)
 القسطنطينية كانوا يرّوجون لها. وهكذا، فإن نائب المطران أفلوجيععوس في بععاريس، الععذي تمت سععيامته  بععإذن
 من البطريرك المسكوني، قد أّتخذ لقب أسقف خيرسون، مععا يعععني أن تشيرسععونيز، الموجععودة اآلن في أراضععي
 روسيا، تخضع للبطريرك المسععكوني. الخطععوة المنطقيععة التاليععة للبطريركيععة المسععكونية هي إعالن كععل روسععيا

تحت والية القسطنطينية.
 ولكن القوة الروحية الفعليععة وحععتى الحععدود الفعليععة للسععلطة تختلععف إلى حععد بعيععد عن هععذا التعظيم الععذاتي
 للقسطنطينية. ناهيكم عن حقيقة أن سلطة البطريرك في كل مكان تقريبًا وهمية وال تتعدى في معظمها تثععبيت
 األساقفة الذين تم انتخععابهم في أمععاكن مختلفععة أو إرسععال مثععل هععؤالء من القسععطنطينية، كمععا أن العديععد من

األراضي التي تعتبرها القسطنطينية تحت سلطتها ليس فيها رعايا على اإلطالق.
 وعلى المنوال نفسه، فإن السلطة األخالقية لبطاركة القسععطنطينية قععد تععراجعت للغايععة بسععبب عععدم الععتزامهم
مععؤتمر عمععوم األرثععوذكس مععع ممثلين عن رثكألا "الثابت باألمور الكنسية. وهكذا، رتب البطريرك ميليععتيوس الرابععع   رثكألا "
 كنائس مختلفة، وفي هذا المؤتمر صدر المرسوم بإدخال التقععويم الجديععد. هععذا المرسععوم، الععذي لم يعععترف بععه
 سوى جزء من الكنيسة، أحدث انقسععامًا مخيفععًا بين المسععيحيين األرثععوذكس. اعععترف البطريععرك غريغوريععوس
 السابع بمرسوم مجلس الكنيسة الحية بشأن خلع البطريرك تيخون، الذي أعلنه مجمع القسععطنطينية قبععل ذلععك

التجديديين في روسيا وما زال حتى اآلن. ، ثم دخل في شركة مع  معترفًا رثكألا "بوقت قصير  رثكألا " رثكألا " رثكألا "

 بالخالصة، من الناحية النظرية، تحتضن البطريركية المسكونية الكون كله تقريبًا، أما في الواقع فإن سععلطتها ال
 تغطي إال عددًا من األبرشيات، وفي أماكن أخرى ليس لديها سوى إشراف سععطحي حيث تحصععل على عائععدات
 معينععة لععذلك؛ لقععد اضععطهدتها الحكومععة في الععداخل وال تععدعمها أي سععلطة حكوميععة في الخععارج؛ إن مشععهد
 القسطنطينية وقد فقدت أهميتها كدعامة للحقيقة وتحولت إلى مصدر لالنقسام، فيما يمتلكها في الوقت نفسه

حب مفرط للسلطة، هو مشهد مثير للشفقة يستذكر أسوأ الفترات في تاريخ كرسي القسطنطينية.

تعليق
 ظهر السلوك المعادي لألرثوذكسية في القسطنطينية منذ تولي ميليتيوس ميتاكساكيس ذلععك الكرسععي، واّتخععذ
 أشكاالً مختلفة فاضحة مععع البطريععرك أثينععاغوراس واسععتمر  مععع البطريععرك ديمععتريوس وصععوالً إلى البطريععرك
 الحالي برثلماوس. من الحق اليوم القول أن ما نشهده من انحراف قسطنطيني سواء في االنخععراط المسععكوني
 األعمى أو التععدخل في شععؤون الكنععائس األخععرى واالتكععاء على السععلطان األمععيركي لتظهععير انقسععام العععالم
 األرثوذكسي إلى سالفي ويوناني، وآخر االبتداعات كان ما جرى في أوكرانيا والذي تشععهد الحععرب القائمععة أنععه
 كان جزءًا من المخطط السياسي األميركي، ومن ثم مرور تعميد رئيس أساقفة أميركا لطفلين يتبناهمععا زوجععان
 مثليان، وما يحمل غض النظر هذا من قبول لزواج المثليين وإعطائهم حق التبني، كل هذا ال يحجب حقيقة أن
 هذا االرتداد ليس من عمل برثلماوس وحده بل هو تتويج لعملية ارتحال القسععطنطينية الطويلععة والشععاملة عن

إيمان الكنيسة األرثوذكسية وتقليدها. 
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مسكوني لبطريرك القسطنطينية نتيجة نقل عاصمة اإلمبراطورية الرومانية إلى هععذه المدينععة في رثكألا "ُمنح لقب   رثكألا "
 القرن الرابع وأصبح البطريرك أسقف المدينة التي كانت مركز العالم المسكوني أو المتحضر. لألسععف، في القععرن
 العشرين، حاول كرسي القسطنطينية المجيد، بعد أن فقد مجععده األرضععي لفععترة طويلععة بثمن بخس، اسععتعادة
الحركة المسععكونية الععتي تقععوم مسكونيين جديدين: االنغماس في  رثكألا "المكانة من خالل الدخول في مسارين  رثكألا " رثكألا "  رثكألا "
 على أساس عععالمي منععاهض للمسععيحية، والسعععي إلى إخضععاع الكنععائس األرثوذكسععية األخععرى لنفسععها وجعععل

بطريركها بابا األرثوذكسية.
د األرثوذكسععية اليععوم. لكن هععذا  الهدف من نشر هذا المقال هو تسععليط الضععوء على هععذه المسععارات الععتي تجّمعع

  التي تحمل مشاريع وحدة مع الكثلكععة، لن ينتج2025الجمود سوف يكون قاتاًل في لحظة ما، خاصة مع اقتراب 
 منها لألرثوذكسية إال المزيد من االنقسامات، ليس على مستوى الكراسي فقط بل على مستوى داخععل الكنععائس
 المحلية. على األرجح أن أنطاكيا لن يصيبها هذا االنقسام ألن مجمعها في مععركب مسععكوني واحععد وبالتععالي مععا
 سوف تشهده هو بعض االنتقاالت الفردية إلى الكنائس التي لن تنخرط في مسار الوحدة المحروقة هذا. طبعععًا،

هذا التقدير يقوم على أساس علوم هذا العالم، يبقى أن الروح يعمل حيث يشاء.
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	ولكن القوة الروحية الفعلية وحتى الحدود الفعلية للسلطة تختلف إلى حد بعيد عن هذا التعظيم الذاتي للقسطنطينية. ناهيكم عن حقيقة أن سلطة البطريرك في كل مكان تقريباً وهمية ولا تتعدى في معظمها تثبيت الأساقفة الذين تم انتخابهم في أماكن مختلفة أو إرسال مثل هؤلاء من القسطنطينية، كما أن العديد من الأراضي التي تعتبرها القسطنطينية تحت سلطتها ليس فيها رعايا على الإطلاق.
	وعلى المنوال نفسه، فإن السلطة الأخلاقية لبطاركة القسطنطينية قد تراجعت للغاية بسبب عدم التزامهم الثابت بالأمور الكنسية. وهكذا، رتب البطريرك ميليتيوس الرابع "مؤتمر عموم الأرثوذكس" مع ممثلين عن كنائس مختلفة، وفي هذا المؤتمر صدر المرسوم بإدخال التقويم الجديد. هذا المرسوم، الذي لم يعترف به سوى جزء من الكنيسة، أحدث انقساماً مخيفاً بين المسيحيين الأرثوذكس. اعترف البطريرك غريغوريوس السابع بمرسوم مجلس الكنيسة الحية بشأن خلع البطريرك تيخون، الذي أعلنه مجمع القسطنطينية قبل ذلك بوقت قصير "معترفاً"، ثم دخل في شركة مع "التجديديين" في روسيا وما زال حتى الآن.
	بالخلاصة، من الناحية النظرية، تحتضن البطريركية المسكونية الكون كله تقريباً، أما في الواقع فإن سلطتها لا تغطي إلا عدداً من الأبرشيات، وفي أماكن أخرى ليس لديها سوى إشراف سطحي حيث تحصل على عائدات معينة لذلك؛ لقد اضطهدتها الحكومة في الداخل ولا تدعمها أي سلطة حكومية في الخارج؛ إن مشهد القسطنطينية وقد فقدت أهميتها كدعامة للحقيقة وتحولت إلى مصدر للانقسام، فيما يمتلكها في الوقت نفسه حب مفرط للسلطة، هو مشهد مثير للشفقة يستذكر أسوأ الفترات في تاريخ كرسي القسطنطينية.
	تعليق
	ظهر السلوك المعادي للأرثوذكسية في القسطنطينية منذ تولي ميليتيوس ميتاكساكيس ذلك الكرسي، واتّخذ أشكالاً مختلفة فاضحة مع البطريرك أثيناغوراس واستمر مع البطريرك ديمتريوس وصولاً إلى البطريرك الحالي برثلماوس. من الحق اليوم القول أن ما نشهده من انحراف قسطنطيني سواء في الانخراط المسكوني اﻷعمى أو التدخل في شؤون الكنائس اﻷخرى والاتكاء على السلطان اﻷميركي لتظهير انقسام العالم اﻷرثوذكسي إلى سلافي ويوناني، وآخر الابتداعات كان ما جرى في أوكرانيا والذي تشهد الحرب القائمة أنه كان جزءاً من المخطط السياسي اﻷميركي، ومن ثم مرور تعميد رئيس أساقفة أميركا لطفلين يتبناهما زوجان مثليان، وما يحمل غض النظر هذا من قبول لزواج المثليين وإعطائهم حق التبني، كل هذا لا يحجب حقيقة أن هذا الارتداد ليس من عمل برثلماوس وحده بل هو تتويج لعملية ارتحال القسطنطينية الطويلة والشاملة عن إيمان الكنيسة الأرثوذكسية وتقليدها.

















