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  األرثوذكسية الشرقية –اللجنة العاملية األنكليكانية 
  ٢٠٠٢تشرين الثاين  ١٠-٥أتشميازين، أرمينيا، 

  ٢٠١٤تشرين األول  ١٧-١٣االتّفاق الـُمراَجع يف القاهرة 
  

  ٣اخلريستولوجيا
  ّدمةاملق

، توّصل املنتدى الثاين ملمثّلي الكنائس األرثوذكسية الشرقية وكنائس ١٩٩٠يف عام 
مصر، إىل اإلعالن  -الشركة األنكليكانية اجملتمعني يف دير األنبا بيشوي يف وادي النطرون 

التايل: "إّن هللا كما أعلن عن ذاته يف حياة يسوع املسيح وتعليمه وآالمه وموته وقيامته 
لروح القدس أُعطي  ٠ه، يدعو شعبه إىل االحتاد بهوصعود وشعبه اخلاص الذي حييا 

سرها ً إلعالِن البشرى السارة إىل اخلليقة    "٠سلطا
وأشار االجتماع إىل أّن إبرام اتفاق خريستولوجي بني األرثوذكس الشرقيني والشركة 

 الدقيق الذي قام به ممثّلون األنكليكانية قد أصبح اآلن ممكًنا، على اعتبار العمل الالهويت
والذي أّدى إىل االتّفاقات املشرتكة  ١٩٧١و ١٩٦٤عن العائلتني األرثوذكسيتني بني عامي 

، والعمل الذي ّمت يف مداوالت برو أورينيت غري الرمسية، وكذلك ١٩٩٠و ١٩٨٩يف عاَمي 
ألرثوذكسية الشرقية بسبب التقاء اخلريستولوجيا بني كنائس الشركة األنكليكانية والكنائس ا

أضف إىل ذلك أيًضا االتفاق اخلريستولوجي بني املصلحني واألرثوذكس الشرقيني  ٠رخيًيا
  ٠)١٩٩٤أيلول  ١٣(دريربغن، هولندا، 

أرثوذكسية شرقية ُعقد يف أتشميازين،  –إن اجتماعنا األول كلجنة عاملية أنكليكانية 
جتماع اللجنة التحضريية يف ميدهورست، ، عقب ا٢٠٠٢تشرين الثاين  ١٠-٥أرمينيا، بني 

وتوّصل االجتماع إىل اتفاق مشرتك حول  .٢٠٠١متوز  ٣٠-٢٧أنكلرتا، من 
                                                 

ا اجمللة البطريركية نظرًا ألمهية الوثيقة ولفائدة قرّاء اللغة العربية. ٣  ترمجة غري رمسية أجر



 ٩١  املسكوين التقرير 

فُأرِسل النص إىل الكنائس املشاركة بعد هذا االجتماع وكذلك بعد  ٠اخلريستولوجيا
ع أما االجتما  .٢٠١٣تشرين األول  ٧-٣االجتماع الثاين لّلجنة يف وُكينغ، أنكلرتا، من 

، فنظر يف ٢٠١٤تشرين األول  ١٧-١٣مصر، من  -الثالث للجنة املنعقد يف القاهرة 
ت الواردة وأجرى تعديالت طفيفة على النص وكل هذا العمل ّمت بروح اخلدمة  ٠اإلجا
إّن عملنا يعرتف حبضور املسيح  ٠للمسيح القائم من املوت ولإلنسانية اليت جاء ليخّلصها

ريخ البشرية املأساوي ويعّرب عن الرجاء بقيام بشريٍة جديدة وعن يف وسط املتأّلمني يف 
وملا كانت إرادة الوحدة يف املسيح داخلًة  ٠رجاء اجملد، حني سنشرتك يف قداسة املسيح

فينا، كان لنا الشرف أن نعمل مًعا ونبحث ونتعاون من أجل َفهِم شخص يسوع املسيح 
  ٠)١/١يو ١(

  ى اإلعالن التايل:وقد توّصلنا إىل االتفاق عل
  اتفاق مشرتك حول اخلريستولوجيا

ّن ربّنا وإهلنا وخمّلصنا يسوع املسيح هو ابن هللا الوحيد الذي، من أجلنا ومن  - ١ نعرتف 
ً يف ملء الزمان هلل االبن املتجسد، الكامل  ٠أجل خالصنا، جتّسد وصار إنسا ونؤمن 
سوته، املساوي لآلب  حبسب الهوته، واملساوي لنا حبسب يف الهوته والكامل يف 

ولذلك، نعرتف مبسيح واحد وابن واحٍد ورّب واحد  ٠فاالحتاد ّمت من طبيعتني ٠سوته
  )٠م٤٣٣(استناًدا إىل صيغة الوحدة 

ّن  - ٢ نستطيع أن نعرتف مًعا، حبسب تعليم أبينا املشرتك القديس كريلس اإلسكندري، 
 الفكر فقط، استمّر يف الوجود بدون انفصال أو انقسام أو طبيعتني خمتلفتني، ُمـميَّـــزتـني يف

  ٠تغيري أو تبلبل، يف الطبيعة الواحدة املتجسدة لكلمة هللا
ن العذراء هي والدة اإلله (ثيوطوكوس) ألّن  - ٣ نعرتف، وفًقا ملعىن االحتاد غري املتبلبل، 

، ومنذ حلظة احلبل وّحد به  ً سوً كامًال، بدون خطية، هللا الكلمة جتسد وصار إنسا
أّما الكالم عن الرب يف اإلجنيل والرسائل، فإنّنا مدركون أّن الالهوتيني فهموا  ٠أخذه منها

ه إىل  سبني إ ه إىل الشخص الواحد، ومّيزوا بعضه  سبني إ بعضه بشكّل عام 
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الوضيعة الطبيعتني، شارحني ما يناسب الطبيعة اإلهلية حبسب الهوت املسيح واألمور 
سوته (استناًدا إىل صيغة الوحدة    )٠م٤٣٣حبسب 

لنسبة إىل العبارات األربع اليت تصف سر االحتاد األقنومي: "بدون اختالط" (أو  - ٤
امتزاج أو تبلبل)، "بدون تغيري" (أو تبديل)، "بدون انفصال" و"بدون انقسام"، فإّن الذين 

م ال ينكرون احتادمها ِمّنا يتكّلمون عن الطبيعتني يف املسيح، ال ّ  ُخيطئون يف ذلك طاملا أ
غري املنفصل وغري املنقسم؛ وكذلك الذين مّنا يتكّلمون عن طبيعة واحدة متجسدة هلل 
م ال ينكرون استمرار وجود الالهوت والناسوت يف  ّ الكلمة ال ُخيطئون يف ذلك مبا أ

مبحدودية كل التعابري الالهوتية  وحنن نقرّ  ٠املسيح وجوًدا فّعاًال، بدون تغيري أو تبلبل
فنحن ال ميكننا أن حنيط أو  ٠واملصطلحات الفلسفية اليت تستخدمها أو قد استخدمتها

حنّد سرَّ َوْهِب هللا ذاته كامًال يف جتّسد هللا الكلمة الذي نسجد له ونعبده، حيث اّحتد 
    ٠الالهوت والناسوت اّحتاًدا سّرً يفوق الوصف وال يُنَطق به

تّتفق العائلتان على رفض التعليم الذي يفصل أو يقطع الطبيعة البشرية يف املسيح، أي  - ٥
النفس واجلسد، عن طبيعته اإلهلية أو يقّلل من اّحتاد الطبيعتني لينزله إىل مستوى االرتباط 
نّه اّحتاد شخصني، فيُنكر بذلك كون شخص يسوع املسيح شخًصا  وحيّدد االّحتاد 

لذات: "يسوع املسيح هو هو، أمًسا واليوم وإىل األبد" (عب  واحًدا، شخص هللا الكلمة 
لشكل عينه، يّتفق اجلانبان على رفض التعليم الذي خيلط الطبيعة البشرية يف  ٠)٨/ ١٣ و

لطبيعة اإلهلية حبيث تكون األوىل ُمبتلعًة يف الثانية وتتالشى عن الوجود بناًء على  ٠املسيح 
  ٠طقتني النسطورية واألوطاخية مًعاذلك، حنرم اهلر 

يف التقليــــد األنكليكــــاين، يف القــــرن الســــادس عشــــر، تشــــهد البنــــود التاســــعة والثالثــــون  -٦
يؤّكــد البنــد الثــاين أّن "طبيعتــني  ٠علــى صــوابية هــذه االهتمامــات ريتشــارد هــوكروالالهــويت 

 ٠ال ينقسـم أبـًدا" ّمتني وكاملتني، أي الالهوت والناسوت، اجتمعتـا مًعـا يف شـخص واحـد
علـى أمهيـة  هـوكر، القسـم اخلـامس، يشـّدد أحكام النظـام الكنسـيويف الكتاب اخلامس من 

ســـــّر شـــــخص املســـــيح: "لـــــيس يف مقـــــدور اإلنســـــان التعبـــــري بشـــــكل كامـــــٍل أو إدراك كيفيـــــة 
تّفــاق  ٠التجســد" "يف املســيح، كانــت حقيقــة هللا وحقيقــة اجلــوهر البشــري التــام أمــرًا ُمثبتًــا 



 ٩٣  املسكوين التقرير 

إن الكنيســـة أصـــابت بنبـــذها أّي  هـــوكرويقـــول  ٠، يف كـــل العـــامل، حـــّىت جمـــيء نســـطور"مّ 
انقســام يف شــخص املســيح: "املســيح شــخٌص إهلــي وبشــري مًعــا، لكنّــه لــيس شخصــني يف 

ألنّــه ابــن هللا شخصــًيا،  إهلــيّ شــخٍص واحــد، وال كليهمــا يف معــىن واحــد، بــل هــو شــخٌص 
"ُيستشف من هنا، على عكس (قول)  ٠)٣/ ٥٢ حكامأألّن له طبيعة بين البشر" ( بشريٌّ و

ّن الــذي ُولِــد مـن العــذراء لــيس سـوى ابــن هللا، والــذي تعّمـد هــو ابــن هللا، والــذي  نسـطور، 
ُحكــم عليــه هــو ابــن هللا، والــذي ُصــلب هــو ابــن هللا ولــيس شخًصــا آخــر؛ هــذه النقطــة يف 

ي وحـدها ركيـزة كـل مـا نـؤمن بـه اإلميان املسيحي، أي االستحقاق غـري احملـدود البـن هللا، هـ
ّمل فيه كإنساٍن حبسـب إمياننـا / ٥٢ أحكـام" (٠جلهة احلياة واخلالص الذي قام به املسيح أو 

مهيـة تشـديد القـديس كـريلس علـى  هـوكر) مثّ يف درسه لتعليم القـديس كـريلس، يتمّسـك ٣
ـــًذا كـــّل تفســـري أوطـــ ب اخي هلـــذه وحـــدة الالهـــوت والناســـوت يف شـــخص املســـيح الواحـــد، 

ييـده للكـالم: "إّن طبيعتيـه  هوكريقتبس  ٠الوحدة من رسـالة كـريلس إىل نسـطور مـع إبـداء 
إن  ٠قــد اجتمعتــا إحــدامها مــع األخــرى ومهــا قريبتــان جــًدا، لكــن مــن دون تبلبــل وال انفصــام

فاجلسد مل يصبح هللا بل بقي جسًدا، رغم أنّه قد صـار جسـد  ٠التحامهما مل يلِغ اختالفهما
    ٠وإىل اليوم، ما زال األنكليكان يعتربون هذا التقليد قاعدًة هلم ٠)٢/ ٥٣ أحكام" (هللا
إّن مصطلح "مونوفيزيت" الذي اسُتخِدم خطًأ لوصف خريستولوجية الكنائس  - ٧

 ٠األرثوذكسية الشرقية، هو مصطلح ُمضّل وُمسيء يف آن ألنّه يشري إىل اهلرطقة األوطاخية
م شأن مجيع املسكونة، اللفظة الدقيقة "ميافيزيت" للداللة فاألنكليكان يستخدمون،  شأ

على التعليم الكريلسي لعائلة الكنائس األرثوذكسية الشرقية، بل ويدعون كل كنيسة من 
مسها الرمسي: "األرثوذكس الشرقيون" فتعليم هذه العائلة ال يعرتف بطبيعة  ٠هذه الكنائس 

فالقول "طبيعة وحيدة" يعين  ٠إنسانية هلل الكلمة-ةوحيدة، بل بطبيعة واحدة مّتحدة إهلي
  ٠أّن الطبيعة البشرية ابُتلعت يف الهوت الكلمة، كما عّلم أوطيخا

ا  - ٨ ا وقّو نّتفق على أّن هللا الكلمة جتّسد بتوحيده طبيعته اإلهلية غري املخلوقة مع إراد
ا الطبيعي ا وقّو إّن وحدة الطبيعتني هي وحدٌة  ٠ةالطبيعية، بطبيعة بشرية خملوقة مع إراد

لفكر فقط يف عقلنا ٠طبيعية وأقنومية وحقيقية وكاملة فالذي يريد  ٠والطبيعتان ُمتيَّزان 
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رادته الشخصية الواحدة يف التقليد األرمين، يف  ٠ويفعل هو دائًما أقنوم الكلمة املتجسد 
وي (شينورايل): "ال نعتقد أّن اإلرادة اإلهلية  القرن الثاين عشر، كتب القديس نرسيس الطو

وال نعتقد أيًضا أّن إرادة الطبيعة الواحدة كانت  ٠تعارض اإلرادة البشرية وال العكس
ً إهلية عندما أراد أن يظهر قدرته  متناقضة يف أوقات خمتلفة، حبيث كانت اإلرادة أحيا

ً بشرية، عندما أراد أن يظهر االتضاع البشري  " ٠اإلهلية، وأحيا
إّن الوحدة التاّمة لّالهوت والناسوت يف الكلمة املتجّسد ضرورية خلالص اجلنس  - ٩

البشري: "ألنّه هكذا أحّب هللا العامل حىت بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به 
)  و"إّن هللا كان يف املسيح مصاحلًا العامل لنفسه" ١٦/ ٣بل تكون له احلياة األبدية " (يو 

، منّزًها متاًما عن اخلطيئة، لكي يغّري  ٠)١٩/ ٥كو ٢( ً لقد أخلى ابن هللا ذاته وصار إنسا
هذا هو اإلجنيل الذي حنن مدعّوون لعيشه والتبشري  ٠طبيعتنا الساقطة إىل صورة قداسته

   ٠به
إنّنا نقّدم هذا االتّفاق اّلذي ّمتت مراجعته إىل السلطات املسؤولة يف الكنائس  -١٠

   ٠شرقية والسلطات املسؤولة يف الشركة األنكليكانية للنظر فيه وإجراء ما يلزماألرثوذكسية ال
  

  نيافة املطران بيشوي      احملرتم الدكتور جوفري ُروويل 
  عن األرثوذكس الشرقيني رئيس اللجنة املشارك    رئيس اللجنة املشارك عن األنكليكان

  
 ٢٠١٤تشرين األول  ١٥يف ُوقِّع يف القاهرة، 
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