
 

ا لألقباط األرثوذكس   إيبارشية جنوبي أمر

 م٢٠١٧  اكتوبر              لشهرة لألباء الكهنةالرسالة ا

ئة هللا شاف مش  اك

شف مشية هللا  العديد من األمور     شدة ألن يك ن  ا يحتاج األب ال

دمة أو فيما  ا  ا ياة اليومية سواء فيما يخص قرارات يتخذ  ا

س   عن القد
ً
ا  مم

ً
نا نصا دوميھ. أورد  يخص اإلرشاد الذي يقدمھ مل

س  رتھ وأقوالھ الذي كتبھ القد سلوان األثوس ورد  كتاب س

ئة هللا. شاف مش   صوفرونيوس يو فيھ كيفية اك

سأل هللا أن نفهم ما       كل وقت أن 
ً
"اعتاد األب أن يكرر: حسن جدا

ر آخر:  كل مناسبة  يجب علينا أن نفعل أو نقول، وبأية طرقة. وبتعب

ناء يجب علي ئة هللا ووسيلة وبدون است شاف مش هتم باك نا أن 

سان، إذ  ء  حياة اإل م  و أ ئة هللا  ا. وطلب معرفة مش تنفيذ

  
ً
ا ر شر ئة هللا فإنھ يص يحدث أنھ حينما يوجد ع مستوى مش

ياة األبدية اإللهية.    ا

ذه  ئة هللا تلك. إحدى  ساب معرفة مش ناك طرق مختلفة الك

ون عن طر  ق كلمة هللا، أي وصايا املسيح. لكن وصايا اإلنجيل الطرق ت

ن أن  ا اإلجما السامي،  ح ئة هللا  معنا ر عن مش ع ل كمالها  ب

. و العادة ال  ته سان  حياتھ اليومية معرض ملواقف معقدة ال ت اإل

سان الذي  قلبھ   إلرادة هللا. واإل
ً
ون خاضعا ي ي عرف ماذا يفعل ل

بة، يتصرف بما يتما مع الفروض ال محبة هللا هذه امل  
ً
، مدفوعا

ها تقربھ فقط، وال تبلغھ الكمال. وعدم بلوغ  ئة هللا. لك تقربھ من مش

 بالصالة من أجل الفهم 
ً
جأ هلل دائما  أن ن

ً
الكمال يضطرنا جميعا

  واملعونة.

 املعرف   
ً
املة  فقط الفائقة لقدرتنا، بل أيضا بة ال ست امل ة ل

ر  ية حسنة لكن لھ نتائج شررة غ مم ب
ُ
املة. قد يبدو أن العمل قد ت ال

سمع   
ً
. ودائما

ً
ساطة خاطئا  أو ب

ً
ئا مرغوبة ألن األسلوب املتبع كان س

سنة ال  ر، لكن النيات ا م كان ا ررون أنفسهم بأن قصد الناس ي

ب الذ و الس ذا  ذا النوع. و ياة مملوءة بأخطاء من  ي تكفي. ا

 أن يلتمس هللا للفهم، وأن يبقي أذنيھ 
ً
ب هلل دائما سان امل يدفع اإل

ذه  ل عم تتم  ن باستمرار لسماع صوت هللا  داخلھ. وبش مفتوحت

 ، : كل مسي  العملية كالتا
ً
نا  أو كا

ً
، وع األخص إذا كان أسقفا

ئة هللا  ملش
ً
 موافقا

ً
لة تتطلب حال ، حينما يرى نفسھ  مواجهة مع مش

صية، وآراءه املسبقة،  عليھ أن يرفض  داخلھ كل معرفة 

ي" يتجھ بقلبھ نحو هللا  ء "ذا وخططھ ورغباتھ. وإذ يتحرر من كل 

ذه الصالة يقبلھ  عد  باه، وأول فكر يولد  نفسھ  بالصالة واالن

ئة هللا بالتضرع    كعالمة من فوق.  ذا البحث عن معرفة مش مثل 

 الذي  شدة أو ضيقة، إ املباشر  الص
ً
سان، خصوصا الة يقود اإل

، حيث اعتاد األب سلوان أن يقول: "استماع هللا يجاوبھ  قلبھ"

عرف كيف يفهم إرشاد هللا".   "و



سان مخلوق ع صورة هللا ومثالھ، ومدعو إ ملء الصلة     اإل

ناء ب ع كل الناس بدون است ، ي أن يطرقون  املباشرة مع هللا. بالتا

ل أحد.  س ل يل ل ذا الس يل. لكن االختبار الواق يظهر أن  ذا الس

هم،  سمعون وال يفهمون هللا املتحدث  قلو ذا ألن أغلب الناس ال 

غرق  بھ  اح الهوى الساكن  النفس الذي ب هم ينصتون إل لك

."
ً
  صوت هللا الذي الزال خافتا

:وفيما يخص إعطاء اإلرشاد و 
ً
  املشورة للمخدوم كتب قائال

ذه     ون   لة خالل خدمتھ، ي راف حينما يجيب ع مش "أب االع

ستطيع أن يرى  كذا  ر متأثر بالهوى الذي يؤثر  سائلھ. و ظة غ ال

عمة هللا.   لعمل 
ً
ر خضوعا ون أك ل أو وأن ي وعادة ما تكون ش

ب س س  ذا ل عدم الكمال. لكن  افتقاره لنعمة  إجابتھ مشوبة 

ص  عيد عن متناول وقدرة ال ب أن الكمال  س املعرفة لكن 

  السائل.

 الفهم، لكنھ    
ً
وعند التماس املشورة، يص األب الرو هلل طالبا

سان، وحسب قياسھ  اإليمان. "آمنت لذلك  يجيب حسب قدرتھ كإ

لمت" ( عض العلم١٣:٤كو٢ت علم   ) كما كتب بولس الرسول، لكن: "

بؤ" ( عض الت بأ  ر ٩:١٣كو١ونت ). وحينما ين األب الرو أو يخ

 أمام 
ً
ون مدانا  أال يخطئ و

ً
و نفسھ حرصا ون   ماذا يفعل، ي

ً
سانا إ

عض املقاومة هللا.   أو ح 
ً
راضا ها اع ظة ال يواجھ ف و ال

رض أنھ متأكد أن ما  الداخلية من جانب السائل، فإنھ ال يصر وال يف

بيق سان فإنھ ي ئة هللا، ولكونھ إ ر عن مش عب و  . لقد كان ولھ 

  األب سلوان يصمت عندما يقابل بمقاومة. 

س فيھ ال عنف وال      ألن الروح القدس ل
ً
كذا؟ أوال ون األمر  ملاذا ي

ئة هللا أعظم من أن تنحصر أو تجد  جدال. ومن ناحية أخرى ألن مش

امل  كلمات األب ا ر ال لمات التعب ذه ال سان الذي يقبل  . اإل لرو

امھ  سر هللا، والذي ال يخضعها ألح ي  من أبيھ الرو بإيمان ل

قيقي ألنھ  و الوحيد الذي وجد الطرق ا ها،  صية أو يجادل ف ال

ء مستطاع" (مت شدة أن: "عند هللا كل    ).٢٦:١٩يؤمن 

ر من الناس يقعون  خطأ التطلع للمرشد ال     سان كث رو كمجرد إ

شرحوا  هم أن  ب عل هم يظنون أنھ ي عادي مثلهم لھ سقطات مثلهم (إ

سهولة،  ء الفهم  س سات وإال لن يفهم. إنھ قد  لھ كل الظروف واملال

يح). لكن أولئك الذين  ، يجب وضعھ ع الطرق ال وبالتا

هم الرو يضعون أنفسهم  مستوى أع  ون أب عارضون و

س أحد كامل، وال أحد  يح أنھ ل عد تالميذ.  عودوا  منھ، ولم 

علم مثل املسيح "كمن لھ سلطان" (مت ) ألن التعليم ٢٩:٧تجاسر أن 

سان (غل سان وال مّسلم من إ س من إ )، إال أن خزف ١٢- ١١: ١ل

ب الروح القدس.  ن الذي ملوا   الفخاري يحوي الك الثم

رب املبتدئ أو التائب     كمة، أي يذكر يق هذه ا رافھ  من أب اع

سية ال تخص  شرح النقاط الرئ جھ أو  ار ال تز باختصار األف

رافھ الذي يظل  صالة منذ  رة ألب اع رك ا عد ذلك ي حالتھ ثم 

راف  عد ذلك لو شعر أب االع ر من هللا.  ن س  أن 
ً
البداية منتظرا



ب أ علن رأيھ الذي ي هاية املسألة، ألنھ لو بصوت هللا فإنھ  ون  ن ي

غفلت 
ُ
راف، فإن فاعلية السر ‘ أول كلمة’أ نطق ع لسان أب االع

ُ
ت

راف إ مجرد تبادل آراء تتال تحول االع  ".و

ع التارخ   هللا صا

 هللا كقانون: -١

هائية ممتدة ع  ئ قدرة ال  علن هللا قادر ع كل  العهد القديم كلھ 

سان، وال تضبطها أو تق ا فكر اإل سها أية طول املدى والزمن، ال يحد

ذه الصفة  ر لھ   لتص
ً
 مطلقا

ً
قوة أخرى. فاهلل يأخذ صفة "القادر" أخذا

 ، فهو "القدير" (تك 
ً
  ).١:  ١٧اسما

 بما 
ً
بؤ دائما ِ العهد القديم كيف يمكن الت

ّ ولكن  نفس الوقت، يو

ها فائقة، فه معقولة ومنطقية ال  سيعملھ هللا. فقدرة هللا بالرغم من أ

 م
ً
خالف محبتھ أو تتجاوز رحمتھ: "الرب بطئ تتعارض أبدا

ُ
ع أمانتھ أو ت

و الرب، حصن  ّرِئ البتة ... صا 
َ الغضب وعظيم القدرة، ولكنــھ ال ُي

ن عليھ. ولكن بطوفان عابر يصنع  عرف املتوكل و   يوم الضيق، و

بعهم ظالم" (ناحوم   ملوضعها، وأعداؤه ي
ً
 تاما

ً
). ٨،  ٧،  ٣:  ١الكا

سان، ولكن بالرغم من فأعمال هللا  كلها فائقة ع كل ما يتصوره اإل

عتمد  مكن أن  ها، بل و ها وال يخاف م سان أن يثق ف ستطيع اإل ذلك 

ها، فتبدو  تعامل معها، فيتحقق من صدقها ودق ا و تظر ها و عل

  الضيقات ُوِجَد 
ً
 وقوة، عونا

ً
جـأ ع قدر ما  مخيفة:" هللا م

ً
ًمبِدعة

 
ً
" (عب ١:  ٤٦"(مز شديدا و الوقوع  يدى هللا ال ) ولكن "مخيف 

عمل، و ٣١:  ١٠ ر قط  كل ما يقولھ و كل ما  ). كما أن هللا ال يتغ

ستحيل أن يصبح عنده الشر  و، ف و كما   
ً
كل تصرفاتھ يبقى دائما

، لذلك فهو ضابط لقانون النتائج الذى ال يمكن أن 
ً
ر شرا  أو ا

ً
را خ

، يفلت 
ً
سان أو شعب أو دولة.فالذى يزرع الشر يحصد شرا منھ إ

حصدون  هم يزرعون الرح و والذى يزرع الرح يحصد الزوبعة: "إ

و  )، "حرثتم النفاق، حصدتم اإلثم، أكلتم ثمر ٧:  ٨الزوبعة" (

و    ) ١٣:  ١٠الكذب" (

هم، ألن هللا ياء وال يخطئون قط  نبوا بأ األن ـذه األسس كان يت  ع 

ع  ر وال ظل دوران" ( غي س عنده  ئ قانون: "ل م قبل كل  :  ١ نظر

ا، أن ١٧ ر ل حذاف ها وتمت ب هم ال تمت  حي بوا توا ب )، وقـد أث

و  ذا  ن ال يختلُّ وال يحيد. و هللا قد اسُتْعِلَن فعال لهم كقانون ثابت أم

ون ح َر عنھ املسيح: "أقول لكم اآلن قبل أن ي َّ  م كان تؤمنون" ما ع

  ).١٩:  ١٣(يو 

سان: -٢ هذيب اإل ر الناموس الطبي ل  هللا 

افة مخلوقاتھ، والذى يضبط كل  ون ب لقد اسُتْعِلَن هللا كخالق ال

س  ن، ول راك رد والراح واملطر والزالزل وال ر وال نھ، يتحكم  ا قوان

سان يدخل كشرك  مطلق منفرد. فاإل
ُّ
مع هللا   بقانون تحك

لوقات ال فيھ.  ن  العالم، وع كل امل ذه القوان مسئولية تطبيق 

سان وعدم  ، وصالح اإل
ً
ضراء قفرا سان يجعل األرض ا رُّ اإل

َ
فش

 ،
ً
هار قفارا ل القفار إ جنة: "يجعل األ   مخالفتھ هلل ُيحوَّ



ن ف ها. ومجارى املياه معطشة، واألرض املثمرة َسبخة من شر الساكن

سة ينابيع مياه" (مز   يا
ً
 – ٣٣:  ١٠٧يجعل القفر غدير مياه، وأرضا

٣٥.(  

ر لھ قوى الطبيعة لن  ِ
ّ َ ُ سان وخضوعھ لوصايا هللا  وطاعة اإل

ون دون أن يمسها  اصيل كأفضل ما ي يوان وتوفر امل اثرا الثمار وت

 لصوت الرب 
ً
شرات املفسدة: "وإن سمعت سمعا مرض أو وباء أو ا

 إ
ً
ون  املدينة، ومباركا  ت

ً
عمل بجميع وصاياه ... ُمَباَركا لهك لتحرص أن 

هائمك ..." (تث  ون ثمرة بطنك وثمرة أرضك وثمرة  قل. ومباركة ت  ا

و حاد عن ١٤ – ١:  ٢٨ سان إذ  ). ولكن العقوبة مشهرة  وجھ اإل

سمع  لھ: "ولكن إن لم 
ً
لصوت  طاعة هللا، فالطبيعة تنقلب كلها عدوة

عمل بجميع وصاياه وفرائضھ ... تأتــى عليك  الرب إلهك لتحرص أن 

ون    ت
ً
ون  املدينة، وملعونا  ت

ً
دركك. ملعونا

ُ
ذه اللعنات وت جميع 

عن واإلضطراب والزجر  كل ما تمتد  ِ
ّ
قل .. يرسل الرب عليك الل ا

 من أجل سوء أفعالك 
ً
عا َ سر ف

َ
هلك وت إذ إليھ يدك لتعملھ ح 

  )٦٨ – ١٥:  ٢٨تركت .." (تث 

ياء بصورة قاطعة أن القانون الطبي مرتبط  وقد إستخلص األن

بالقانون األخال  ُحكم هللا عامة و مملكة اسرائيل بنوع خاص، وال 

ٍ عن اآلخر، وهللا يضبط العالم بمعيارن مادى  ِ
ّ
ما بمعزل ك يقف أحد

ناسبان مع صالح هللا ن ي ، و نفس الوقت، ورو فائق  ال

هذيب وتأديب  ذا ال سان ونموه. وقد كان  يتوافقان مع تأديب اإل

سان  س الطبيعة املادية ع حياة اإل ن بواسطة تطبيق نوام اإللهيَّ

ل  شعب 
َّ
َمث
ُ
سان الطفل امل بمثابة الدرس األول الذى تلقاه اإل

س الروح ع اإل  لتطبيق نوام
ً
ل  اسرائيل، تمهيدا

َّ
َمث
ُ
سان النا امل

سان من حياة  سة الروحانية، مما يتم مع التطور املطلوب لإل الكن

ياة حسب الروح. جسد    حسب ا

جعلهم عصا تأديب  -٣ م، و هللا يتحكم  عالئق الشعوب ومصائر

 عضهم لبعض:

ها وتارخها ها تصنع نجاحا ها حرة، وأن بقو َمْم تظن أ
ُ
؛ ولكن فاأل

ستخدم  عضها لبعض، و قيقة  أن هللا جعل األمم عصا تأديب  ا

ها مراحم عملھ، دون أن  َتِمم  ها تأديبات مشيئتھ وُ ها ليظهر  حركا

 ، ب غض ا وقبائحهم: "أشور قض  عن شر أشرار
ً
ون مسئوال ي

ٍة منافقة أرسلھ، وع شعب  طى. ع أمَّ م   والعصا  يد

 طى (اسرائيـ
ً
هبا هب  وصيھ، ليغتنم غنيمة و

ُ
ها) أ ـل املغضوب عل

كمل 
َ
ون م أ ن األزقة! ... في ن كط جعلهم (ب اسرائيل) مدوس و

ى أعاقب ثمرة عظمة قلب  السيد كل عملھ بجبل صهيون وبأورشليم، أ

 ، يھ. ألنھ قال: بقدرة يدى صنعت وبحكم ملك أشور وفخر رفعة عي

ى فهيم. ونقلت تخوم ش م، وحططت امللوك أل هبت زخائر عوب، و

شار ع  ر امل ها أو يتك ل تفتخر الفأس ع القاطع  كبطل ... (ولكن) 

ب ُيحرك رافعھ ..." (أش  َدُه؟ كأن القض ). فبقدر ما ١٥ – ٥: ١٠ُمَرّدِ

ستفيد من مراحم مشيئتھ، فإن   تخضع الشعوب هلل بقدر ما 

ا وم ت بنفسها إنكسرت وإنقلب عز وان.إع ا إ تمزُّق و   جد



ر وفق  س جرة األجناس يضبطها هللا ل ح تحركات الشعوب و

ا  ال أخرجها هللا من مصر،  ست اسرائيل وحد مقاصده العليا، فل

ن  ، والسور هم األو ن من مواط ي فهو أخرج أيضا الفلسطي

ن ياب اسرائيل، يقو  وشي ر: ألستم  كب ال ن) من ق ل (األرامي

ن من كفتور  صِعد إسرائيل من أرض مصر، والفلسطين
ُ
الرب؟ ألم أ

ر"(عا  ن من ق ). فاهلل يحكم ع الشعوب، وحكمھ مطلق؛ ٧:  ٩واألرامي

 بمبادئ ثابتة، وع قياس يمكن إدراكھ ع 
ً
ولكنھ ُيصدره مضبوطا

  طول املدى.

ط ع مصائر الدول الص
َّ
سل

َ َ
رى ت عض الدول الك غرى، قــد يبدو أن 

قيقة أن  شرة تحرك التارخ العام وتصنعھ، ولكن ا وكأنما أطماع ال

ثق من  سان أو شعب فالتارخ ين تارخ العالم ال يمكن أن يتحكم فيــھ إ

و إن كان   جھ نحو غاية واحدة. و تَّ إرادة هللا من مصدر واحد و

افة التحركات الطيبة والشررة، إال أنھ ع امل ره يتأثر ب دى مس

ستخدم الطيب والشرر من  يٍد جبارة 
َ
ل تظهر فيھ إرادة هللا ك الطو

 
ً
 موحدا

ً
را جميع مص ومات، لتصنع من ا اص وا وادث واأل ا

هاية بأن هللا ـ وهللا  نطق  ال جم مع إرادة هللا و ، ي
ً
لشــعوب األرض طرا

سان!!: "أنا نبوخ ع اإل و صا ع التارخ، ألنھ  و صا ذ نصر وحده ـ 

، وسبحت  َّ ، وباركت الَع َّ عق رفعت عي إ السماء، فرجع إ

وتھ إ دور  وحمدت ال إ األبد، الذى سلطانھ سلطان أبــدى، ومل

شاء   و يفعل كما  ئ، و ان األرض كال  ْت جميع س َ فدور. وُحِس

ان األرض، وال يوجد من يمنع يده أو يقول لھ ماذا  جند السماء وس

  ).٣٥،  ٣٤:  ٤عل؟" (دا تف

 هللا وناموس العقوبة والفداء: -٤

 
ً
 بحّدِ ذاتھ، فهو متعلق صميميا

ً
ال يقف ناموس العقوبة منفردا

 من طبيعة هللا وبره. 
ً
ن أيضا ن األدبى واألخال املنبعث بالناموس

و الذى يصنعها لنفسھ. سان مسئول عما يحل بھ من عقوبة، بل    فاإل

ستطيع أن يؤ  ها بالتوبة هللا  سان  إلغا جل العقوبة ح ين اإل

ة مع الناموس املجروح، سواء كان الناموس األدبى أو  واملصا

 
ً
ستطيع أن يل العقوبة إلغاًء سهال . ولكن هللا ال  الناموس األخال

ئ إ بّرِه وإ  س بدون قيد وال شروط، ألن ذلك يتعارض مع طبيعتھ، وُ

سھ األخرى  سان أو كافة نوام رفها اإل . أى أن العفو عن خطية يق

ُر إجراًء  َ ْعَت ُ الشعب بدون توبة أو عدم توقيع العقوبة املستحقة، 

 ، ن األدبى واألخال  للناموس
ً
دما حسب  ر؛ بل وُ  ضد ناموس ال

ً
را خط

و عمل ُيخالف طبيعة هللا، أى يتعارض مع صالحھ وبره.   و

سان أو الشعب إذا أساء إ ا لناموس األدبى أو الناموس األخال فإنھ فاإل

سان   بواسطة اإل
ً
ة : حيَّ

ً
ئ أو يخلق  العالم طاقة شررة حية ومميتة معا ي

ياة األبدية!! والشر الذى  ها تفصلھ عن هللا مصدر ا وفيــھ؛ ومميتة أل

لتف  هاية املطاف و عد  عود  سان أو أى شعب، البد أن  ينطلق من أى إ

سكن  حول عنق ذلك عود ل سان أو ذاك الشعب، ألن الطاقة الشررة  اإل

سيان وقصر النظر الرو  ب عامل الزمن وال س ا. ولكن   مصدر

رتبة  سان أن الشر أو العقوبة امل عتقد اإل  ، وضعف اإلحساس والتمي

هما  ما فعالن أو حادثان منفصالن قد يلتحمان وقد ال يلتحمان؛ ولك عليھ 

قيقة  ئ إال جهالة  ا ئ واحد مهما تباعدا، وال يفصلهما  ما وجهان ل

سان أو طول أناة هللا!  اإل



 مقاالت  التارخ املسي 

امسالقرن    الدي  املي ا

عد مجمع أفسس     جلسات أخرى) ٦( م ٤٣١أحداث ما 

هاء املجمـع  ي وبعد أن و ـلاملسـ جميـع أ شـر قراراتـھ  ية  وأعمالـھ وبعـد  القسـطنطي

ــــ أفســــس بحضــــور يوحنــــا األنطــــاكي ئ جميــــع مــــن  (صــــديق  ســــبعة أيــــام كاملــــة فــــو

وس) وملــا علــم يوحنــا األنطــاكي ومــن معــھ  .ومعــھ أثنــان وثالثــون مــن أســاقفتھ ســطور

ا  ــ اصــدر ــ وترحيــب الشــعب بــالقرارات ال ــ جلســتھ األو ي  و مجمــع أفســس املســ

عمــل مجمــع مــن   (م ٤٠لهــا، ســارع 
ً
  معــھ حضــرواَمـــن أســقفا

ً
وثمانيــة آخــرن) معارضــا

س  ـ عشـر مـن القـد رومـات األث وس وا سـطور جلسة األو  حرمـان  قرارات ا

رلس.   ك

ــذه األثنــاء حــدث أن   بمنــع اآلبــاء األســاقفة ــ 
ً
راطــور ثيؤدوســيوس أصــدر قــرارا األم

ـــ أفســـس القـــس   أن حضـــر ا
ً
س بمغـــادرة أفســـس اال بقـــرار منـــھ!! وحـــدث أيضـــا فيلـــ

يوس أسـقف رومـا سـ صـان كمنـدوب عـن األسـقف سل ـر سـنھ) ومعـھ   لك
ً
 .(نظـرا

ي جلســــــتھ الثانيـــــة نـــــا عقــــــد مجمـــــع أفســــــس املســـــكو يوس  و ســــــ لســــــماع رأي سل

ـــرلس أســـقف رومـــا  س ك  أليمـــان القـــد
ً
ـــان أيمانـــھ مطابقـــا وس) ف ســـطور ـــ بدعـــة  )

 
ً
دا جلسة األو من املجمع.ومؤ   لقرارات ا

هـا  عقد املجمع جلسـتھ الثالثـة و اليوم التا س (ومـن معـھ) وف طلـب القـس فيلـ

ـــ جلســـتھ  ـــ مـــا توصـــل اليـــھ املجمـــع  يوس أســـقف رومـــا أن يطلـــع ع ســـ منـــدوب سل

ـ توصـلوا  ها. وملا أطلعوه األباء ع ما حـدث والقـرارات ال األو وتفاصيل ما جرى ف

 كمثــل 
ً
هــا أيضــا يوس أســقف رومــا عل ســ ــذ القــرارات بموافقــة سل ــ  هــا وقعــوا ع ال

راطــور ثيؤدوســيوس تتضــمن موافقــة بــا األبــاء.  ــ األم  رســالة ا
ً
فأرســل األبــاء جميعــا

هـــــــــا الســـــــــماح لهـــــــــم بأقامـــــــــة أســـــــــقف آخـــــــــر  ـــــــــ القـــــــــرارات وطلبـــــــــوا ف أســـــــــقف رومـــــــــا ع

 
ً
ية بــدال هم للقســطنطي ــ كراســ ــالف والســماح لهــم بــالرجوع ا وس امل ســطور مــن 

  عد ذلك. 

ــــــر ومعــــــھ األ  ــــــرلس الكب س ك ر طلــــــب القــــــد ســــــقف ممنــــــون وبعــــــد ذلــــــك بوقــــــت قصــــــ

جديــــد(أســــقف  ية ا ــــ جلســــة خاصــــة ملناقشــــة القســــطنطي ) مــــن املجمــــع األجتمــــاع 

ي. ر قانو ما يوحنا األنطاكي ومجمعھ الغ رمان الذي أصدره ضد فعقد املجمع  ا

عــــــــــة نــــــــــاليوس أســــــــــقف أروشــــــــــليم) جلســــــــــتھ الرا رومــــــــــات  (برئاســــــــــة يوب لبحــــــــــث ا

ـــــــ بدايـــــــة  ية. و جديـــــــد للقســـــــطنطي ـــــــرلس واألســـــــقف ا س ك املوضـــــــوعة ضـــــــد القـــــــد

ـــ يوحنـــا األنطـــاكي ومـــن معـــھ ثالثـــة أســـاقفة لدعوتـــھ  جلســـة أرســـل األبـــاء الـــدعوة ا ا

ضـور  ضور وعرض رأيھ ع األباء فرفض يوحنـا األنطـاكي ا . فأرسـل املجمـع لـھ ل

ست نـا قـام أحـد األبـاء وأعلـن أباء أساقفة مرتان أخرتان ولم  جيب للمـرة الثالثـة. و

ـــــــ حرمانيـــــــة أن يوحنـــــــا األنطـــــــاكي  ـــــــق  مـــــــا أنـــــــھ ال يملـــــــك ا ن. أوال ـــــــ نقطتـــــــ أخطـــــــأ 

ـو أيمـان املجمـع  ـ أصـدارات املجمـع ألن مـا أُعلـن  رلس وممنـون بنـاء ع ن ك األسقف

همــــا أن املجمــــع الــــذي كونــــھ لــــ ن فقــــط. وثان ــــاذين األســــقف س أيمــــان  س لــــھ كلــــھ ولــــ

ســقط حرمانيــة أي أســقف.  وبعــد املناقشــة وتــداول األراء،  ُ صــفة قانونيــة ليحــرم او 

ره كأنھ لم يكن. رلس وممنون وأعت ن ك   رفض املجمع القرار بحرمانية األسقف

ــ اليــوم التــا  امســةو جلســة ا ي ل عقــد املجمــع املســكو نــاليوس  أ (برئاســة يوب

 (
ً
ــ لــدعوة يوحنــا أســقف أروشــليم أيضــا نــاك دا عــة (ولــم يكــن  األنطــاكي للمــرة الرا

ـــروف الضـــال  ي أو محبـــة ا ـــ محبـــة امليـــل الثـــا جلســـة  ـــذه ا لـــذلك) ولكـــن كانـــت 

ضـــور  ـــذا املتصـــلف ورفـــض ا  
ً
ســـتجيب أيضـــا ب. ولـــم  ـــ أيـــن يـــذ علـــم ا الـــذي ال 

كم بقطعھ مـن الشـركة املقدسـة  غرور أحمق. ولم يجد املجمع أي وسيلة سوى ا

سية. وأضاف القحسب الق ن الك ا.وان   رار ا القرارات السابق أتخاذ

عة)وبعد ذلك بأيام قليلة  ن (سادسـة وسـا رت ن أخ ي جلست  عقد املجمع املسكو

ن   ملناقشــة مجموعــة قـــوان
ً
ــرص وأيضـــا ســة ق ــ كن ســية حـــدثت  لة ك ملناقشــة مشــ

ا.   تنظيمية جديدة أضيفت ا القرارات السابق أصدار


