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 األرثوذكسية الشرقية –األنكليكانية  دوليةاللجنة ال
 ٢٠١٧اّتفاق مشرتك، 

 انبثاق الروح القدس وعمله*
 

 املقّدمة
عملها وأجنزت شرقية الرثوذكسية األ –نكليكانية األ دوليةاللجنة ، استأنفت ال٢٠١٣يف عام 
إىل السلطات املسؤولة يف الكنائس اتّفاقًا مشرتًكا حول اخلريستولوجيا، قّدمته  ٢٠١٤يف عام 

. وحبسب أجندة احلوار فيه وإجراء ما يلزم األرثوذكسية الشرقية ويف الشركة األنكليكانية للنظر
 باشرتْ القسطنطيين، ف-يف قانون اإلميان النيقاوي أّصلةاملّتفق عليها، تناولت اللجنة مسائل مت

ويف  .٢٠١٣يف وُكينغ، أنكلرتا، ها على الفهم الالهويت للروح القدس، عملَ  يف الوقت عينه
حول الروح أّوليًّا أ�ت اللجنة اتّفاقًا مصر،  - القاهرةمركز مار مرقس يف جتماع املنعقد يف اال

يف تشرين  استكمالهو ذلك تعديل  . ّمث جرى: "انبثاق الروح القدس"األولالقسم  ،القدس
بدأ هناك ويلز. و  –يف مكتبة كالدستون، هاردن املنعقد ، خالل االجتماع ٢٠١٥األول 

، ٢٠١٦ل ُأِجنز يف تشرين األوّ ف : "إرسال الروح القدس يف الزمن"الثاينالعمل على القسم 
لبنان. وقامت  –خالل االجتماع املنعقد يف كاثوليكوسية األرمن بيت كيليكيا، أنطلياس 

ل والثاين، ، جبمع القسمني األوّ ٢٠١٧إيرلندا، يف تشرين األول  –اللجنة امللتئمة يف دبلن 
 .كاملةلتأليف وحدة مت

و فهم الروح القدس كأقنوم أزيل من أقانيم إّن األساس املّتفق عليه يف هذا العمل، ه
 الثالوث األقدس، يعمل يف العامل والزمن، ويقّدس حياة املؤمنني.  
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 ١٤٣  املسكوين التقرير 

 القسم األّول: انبثاق الروح القدس

تضّمن ال ي ،٣٨١ القسطنطيين -ي لقانون اإلميان النيقاو  ياألصل النصّ  أنّ  قرّ ن -١
، لكن فقط من (Filioque)نبثاق الروح القدس من اآلب واالبن اتشري إىل  العبارة اليت

من جانب واحد بواسطة الكنيسة ىف  هذه العبارة متّ إقحام  اآلب. ونعرتف أبنّ 
 .ليكاينكالتقليد األنثها توار ف، ، بدون سلطة جممع مسكوينالغرب الالتيين

 ، فإنّ "Filioque واالبن"ت إىل إضافة عبارة أدّ  نا نفهم الظروف التارخيية اليترغم أنّ  -٢
هذه اإلضافة مبعىن اإلرسالية الزمنية للروح  تفّسرا عمومً  يةليكانكاألن الكنائس

 .إىل العامل واسطة االبن،ل من اآلب من خالل االبن وبالقدس، املرسَ 
 قصد، يُ ١املقّدسة األسفارستند إىل ، املالقسطنطيين-يقانون اإلميان النيقاو  نقبل أنّ  -٣

الكنائس األرثوذكسية  للروح القدس. لذلك، فإنّ  نبثاق األزيلاالالداللة على  به
تقّوض الرتتيب يف ا خطأ أل�ّ " هي Filioque واالبن"إضافة عبارة  الشرقية تعترب أنّ 

بن والروح اللكال ادور اآلب كينبوع وسبب وأصل تثري تساؤالت حول الثالوث، و 
 صورةب درَجٍ مُ  مبثابة "حشوٍ  "واالبن" عبارة ريى أنّ ف ليكاينكالتقليد األنأّما القدس. 

هذا ما أّدى إىل و . ٢"قانوينيفتقر إىل تسويغ قانون اإلميان، و  ىف نصّ قانونّية غري 
ليكان، كبني األرثوذكس واألن لحوار الالهويت، ل١٩٧٦عام املشرتك فاق موسكو اتّ 
. قانون اإلميانيف  قحام العبارةإىل عدم مالءمة إ ، أشارتفاقات أخرى اتليةتّ إىل او 

                                                 
 .٢٦:١٥يو   ١

2 H. M. Waddams (ed.), Anglo-Russian Theological Conference, Moscow, July 1956 
(London: Faith Press, 1958), 93.  يطالب مجيع ٣الفقرة  ٣٥، يف القرار ١٩٧٨إّن مؤمتر المبث" ،

وعلى  ؛من القانون النيقاوي واالبنالكنائس األعضاء يف الشركة األنكليكانية بوجوب النظر يف إلغاء عبارة 
اللجنة العقيدية املشرتكة بني األنكليكان واألرثوذكس مساعدهتا، من خالل اجمللس األنكليكاين 

أّي  ة، وعليها أن تكون مسؤولة عنة املعنيّ هليئات اجملمعيعلى اعرض املسائل الالهوتية  يفاالستشاري، 
مع كنائس أخرى من التقليد الغريب." ضروريّ  تشاور  
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 واالبنعبارة أّن " ، يقبل األنكليكان١٩٧٦وبناًء على اتّفاق موسكو املشرتك عام 
  . ٣"ىف قانون اإلميانُتدرَج ال جيب أن 

) οὐσία(تشري إىل جوهر  اليت) θεολογία( ياغ: الثيولو  التالَينينيستويَ املمنّيز بني حنن  -٤
 يتال، (οικονομία) التدبري يأ –؛ واإليكونوميا يف الثالوثالعالقات الداخلية هللا و 

نبثاق بني االّيز نا من، فإنّ وابلتايل .ابلعاملته عالقو ) هللا ἐνέργεια(أفعال شري إىل ت
 ،للروح القدس من اآلب وحده، وإرسال الروح القدس يوم اخلمسني من اآلب األزيلّ 

 .االبنمن خالل 
ن عن عالقة بني الروح القدس واآلب من و يساآلابء القدّ ه إذا ما تكّلم فق أنّ حنن نتّ  -٥

من ) ἐκπορεύεταιينبثق (الروح القدس أبّن  قولون إطالقًاال يفإّ�م  ،٤بنخالل اال
زال  ه كان والما أنّ ك  االبن زال خيصّ  الروح القدس كان وال"بن أو من خالله: اال

ا عن االبن؛ ه ليس غريبً ه ينبثق من اآلب، إال أنّ ه على الرغم من أنّ اآلب؛ ألنّ  خيصّ 
يعلن اآلابء القديسون  فعندما ٥."ما لآلب، كما عّلمنا الرب نفسه بن له كلّ اال ألنّ 
 قأو يتدفّ  (πρόεισι) ه �يت، أو أنّ ٦"بنآلب واالمن ا"الروح القدس هو  أنّ 

(προϰεῖται)   م يقصدون اإلرسالية الزمنية للروح القدس. يففإ�ّ  ،٧كليهمامن 
ُدِين ألَنَُّه " :من االبننال ظهورًا من اآلب وي لٌ الروح القدس مرسَ التدبري،  َذاَك ُميَجِّ

                                                 
3  Anglican–Orthodox Dialogue: The Moscow Agreed Statement (London: SPCK, 1977), 
87–8. 

 ;Basil of Caesarea, De Spiritu Sancto 18,45("من خالل االبن، الروح القدس مرتبط ابآلب"   ٤
Eng. trans.: Basil the Great, On the Holy Spirit, trans. David Anderson, Crestwood, NY: St 

Vladimir’s Seminary Press, 2001, 72 ؛ "الواحد (أي االبن) هو مباشرًة من األّول، واآلخر (أي(
 Gregory of Nyssa, Ad Ablabium, in" (الروح) هو من خالل الواحد الذي هو مباشرًة من األّول

Fridericus Mueller, ed., Gregorii Nysseni opera, vol. 3.1: Gregorii Nysseni opera dogmatica 
minora, Leiden: Brill, 1958, 56 ؛ "(الروح القدس) هو روح هللا اآلب كما هو روح االبن، وهو �يت(

)προχεόμενον ،أي من اآلب من خالل االبن" () جوهر�ًّ من كليهماCyril of Alexandria, De 
adoratione in spiritu et veritate 1, PG 68, 148.( 

5 Cyril of Alexandria, Apologia XII anathematismorum contra Theodoretum (PG 76, 433). 
6 Epiphanius, Ancoratus 9 (PG 43, 32). 
7 Cyril of Alexandria, Thesaurus de sancta et consubstantiali trinitate 34 (PG 75, 585); De 
fide sanctae et individuae Trinitatis (PG 77, 105–22). 



 ١٤٥  املسكوين التقرير 

الروح القدس ؛ "إّن ٩"الكلمة ويُرَسل ويُعطى منشرِق هو يُ ". ٨"َ�ُْخُذ ِممَّا ِيل َوُخيِْربُُكمْ 
معه  يالبن الذاب )ἤρτηταιتعّلق (على اخلليقة، ي رياتاخليفيض َدْفُق كّل منه  يالذ

  ١٠يُدَرك بدون انفصال."
 بواسطةاألشياء  كلّ  (κτίζει)اآلب "يعمل ابخلليقة، ثالوث األقدس عالقة ال يف -٦

ى سمّ يُ اخلليقة و يطال من هللا  (ἐνέργεια)فعٍل  كلّ . "١١"الروح القدس الكلمة يف
من  (πρόεισι)�يت من اآلب و (ἀφορμάται) أصلهله  اختالف إدراكنا له،حبسب 

  ١٢."الروح القدس يف (τελειοῡται) لكمَّ يُ خالل االبن و 

 القسم الثاين: إرسال الروح القدس يف الزمن
ينطق يف الكنيسة ويُعطيها  ،١٣نؤّكد أّن الروح القدس اْلُمرَسل من الرب يسوع املسيح -٧

احلياة، وكما نعرتف مًعا يف قانون اإلميان، جيعلها "واحدة، مقّدسة، جامعة 
 ورسولية".

 
 "واحدة"

نؤّكد أّن الروح القدس جيعل الكنيسة واحدًة، مّتحدًة ابملسيح، من خالل العماد  -٨
، ١٥لروح. املعمودية وهي الوالدة اجلديدة إىل احلياة اب١٤املقّدس ابسم الثالوث

                                                 
 .١٤:١٦يو   ٨

9 Athanasius, Epistola ad Serapionem 1.20; Eng. trans. Khaled Anatolios, Athanasius, The 
Early Church Fathers (New York: Routledge, 2002), 220. 
10 Gregory of Nyssa, Letter to Peter 4; Eng. trans. John Behr, The Nicene Faith 2 
(Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary Press, 2004), 419. 
11 PG 26, 623; St Athanasius, Third Letter to Serapion, chapter 28, Eng. trans. C. R. B. 
Shapland, The Letters of Saint Athanasius Concerning the Holy Spirit, 134–5. 
12 PG 45, 125; Gregory of Nyssa, ‘On “Not Three Gods” to Ablabius’, in Philip Schaff, ed., 
Nicene and Post-Nicene Fathers, series 2, vol. V (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1978), 334. 

 .٧:١٦راجع يو   ١٣
 .١٩:٢٨راجع مت   ١٤
 . ٦:٧؛ ٤:٦رو   ١٥
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تستوجب االعرتاف ابإلميان الواحد الرسويل. لذلك، فوحدة الكنيسة، أي شركة 
مجيع الكنائس احملّلية اليت تعرتف ابإلميان الواحد ابملسيح، تتحّقق ابلروح القدس 

َجَسٌد َواِحٌد، َوُروٌح َواِحٌد، َكَما ُدِعيُتْم أَْيضًا ِيف الذي يسكن يف الذين يؤمنون: "
َلٌه َوآٌب َواِحٌد إ، َربٌّ َواِحٌد، ِإميَاٌن َواِحٌد، َمْعُموِديٌَّة َواِحَدةٌ  َوِتُكُم اْلَواِحِد.َرَجاِء َدعْ 

، الَِّذي َعَلى اْلُكلِّ َواِبْلُكلِّ َوِيف ُكلُِّكمْ    ١٦".لِْلُكلِّ
إّن الروح احمليي يضمن وحدانية جسد املسيح، أي الكنيسة. بدون الروح، يصبح  -٩

من خالل عمل الروح، يشرتك املؤمنون أبسرار الكنيسة، اجلسد بدون حياة. 
وس. فالروح القدس يربط وابلتايل، يف عطّية احلياة األبدية اليت يهبها الثالوث القدّ 

) السالم واحملّبة. إنّه يتيح κοινωνίαاملؤمنني املعّمدين سويًّة مع الرب يف شركة (
الكائنة داخل الثالوث واملوصوفة بتعبري وحدة شعب هللا على مثال صورة شركة احملبة 

"εριχώρησιςπ لذلك يناشد مار بولس الكنيسة "احلفاظ على وحدانية الروح ."
. فكما أّن هللا واحد يف اآلب واالبن والروح القدس، كذلك أيًضا ١٧برابط السالم"

س هو الكنيسة، يف كل تنوّع تقاليدها الغنية، حتفظ وحدة اإلميان. إّن الثالوث األقد
املثال األعلى للوحدة املسيحية. فاإلميان ابلثالوث الواحد يف اجلوهر يربطنا ابحملبة جتاه 

 .١٨بعضنا البعض، يف حركٍة حنو الوحدة املنظورة اليت صّلى ربّنا من أجلها
 

 "مقّدسة"
ة وأسرار الكنيسة ويكّملها، نؤّكد أّن الروح القدس يقّدس حياة املؤمنني الشخصيّ  -١٠

. يف الكنيسة، بكو�ا جسد املسيح، ينال املؤمنون ١٩ الكون أبسرهوهو يعمل يف

                                                 
 .٦-٤:٤أف   ١٦
 . ٣:٤أف   ١٧
 .١١:١٧راجع يو   ١٨

19 Basil of Caesarea, De Spiritu Sancto, 16,38; 20,51. 
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، ألّن طبيعة الكنيسة حتديًدا هي أن تكون، ٢٠تطهريًا وتقديًسا وتربيرًا بواسطة الروح
. وتظهر القداسة، وهي عطّية الروح، ٢١حبسب دعوهتا اإلهلية، "مقّدسة وبال عيب"

ّدة من املسيح نفسه، منبُعها وحدُة . فإّن قداسة الكنيسة املستم٢٢ضمن مثار الروح
احلياة  الكنيسة مع املسيح بال انفصام. الكنيسة مقّدسة ألّن هللا قّدوس. وبشأن

ة، بواسطة عمل الكنيسة مدعّوة لتتشارك قداسة هللا وحياة امللكوت األبديّ والقداسة، 
. إّن طبيعة الكنيسة املقّدسة ٢٤. فالروح حيّث املؤمنني على أن يصّلوا لآلب٢٣الروح

نفسها تعين اّحتاد احلقائق السموية واألرضية يف شركة القّديسني. فضًال عن ذلك، 
فإنّه حبسب تعليم الكنيسة املسيحية األوىل، ُتوصف الكنيسة ابملقّدسة يف قوانني 

فيها بشخص  اإلميان ألّ�ا خمتارة من هللا، وألنّه سبق فأعّدها ملرياٍث جميد، وألنّه حيلّ 
الروح القدس. إّن قداسة الكنيسة ال تتوّقف على فضائل أعضائها، وال تقوُِّضها 

 ن أمجعني: "تعال أيها الروح القدس وجّدد وجه األرض!"وهم املصّلو سقطاهُتم، 
 

 "جامعة"
، ولذلك فهو َمصدُر ٢٦وحيّرر� ٢٥نؤّكد أّن الروح القدس يرشد� إىل مجيع احلقّ  -١١

خمتلفة، حتت  حملّيةٍ  الكنيسة املوجودة يف أحناء العامل، يف أشكالٍ وضمانُة جامعّيِة 
الرب الواحد يسوع املسيح، يف نطاق املكان والزمان. والروح القدس أيًضا يوّحد 
الكنيسة األرضية مع السموية، كما يُعَلن عن ذلك يف التذكارات والطقوس اليت 

                                                 
 .١١:٦كو ١راجع   ٢٠
 .٢٧:٥أف   ٢١
 .٢٣-٢٢:٥راجع غال   ٢٢
 .٧:١يو ١؛ ١٧:٢راجع عب   ٢٣
 .١٥:٨راجع رو   ٢٤
 .١٣:١٦راجع يو   ٢٥
 .٣٢:٨راجع يو   ٢٦
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 الذي نّتحد فيه ابلعبادة اليت يف تقيمها الكنيسة، ال سّيما يف االحتفال اإلفخارسيتّ 
 .٢٧السماء

هذه العالمات اجلامعة والكونّية اليت متّيز الكنيسة اجلامعة تظهر يف أشكال خاّصة  -١٢
وحمّلية، كما تبّني ذلك تواريُخ كنائسنا يف كلتا العائلتني. هكذا فإّن اجملامع اإلقليمّية 

يؤّهل هذه األشكال احمللّية اليت  واحمللّية هي جزٌء من كلٍّ أكرب. إّن الروح القدس
تّتخذها جامعّية الكنيسة أن تصبح مًعا أعظم من جمموع أجزائها، أي جامعًة، 
إبظهاِر وحدِة اإلميان من خالل العمل اجملمعي املسكوين. يف الوقت عينه، إّن الروح 
القدس الذي يعّزز األشكال الظاهرة األرضية للكنيسة، يؤّهلها أن تصبح عالمًة 

مكاٍن وزمان. وابلتايل، فإّن الروح  للوليمة السموية املعّدة جلميع الشعوب، يف كلّ 
القدس هو مصدُر وضمانُة التعبِري الزمّين عن األزّيل والتعبِري احملّلي عن اجلامع، وهذا 

 هو فهمنا جلامعّية الكنيسة. 
يـَُهوِديٌّ َوَال  العلى هذا النحو، خيلق الروح القدس بشريًة جديدًة ليس فيها: " -١٣

يعًا َواِحٌد ِيف اْلَمِسيِح  . لَْيَس ذََكٌر َوأُنـَْثى، ألَنَُّكْم مجَِ يُوَ�ِينٌّ. لَْيَس َعْبٌد َوَال ُحرٌّ
 ٢٨"َيُسوَع.

 
 "رسولّية"

نؤّكد أنّه كما أّن اآلب أرسل االبن للخالص إىل العامل، يف التجّسد، كذلك يف الفرتة  -١٤
ه، أرسل اآلب الروح إىل العامل من أجل تقديس نظام اليت تلْت قيامَة الرب وصعود

، إىل حني جميء الرب الثاين ابجملد. إّن العنصرة هي عطية احلياة اجلديدة ٢٩اخلليقة
اليت وهبها هللا للعامل يف صورة الكنيسة، جسد املسيح. ويف كّل يوٍم جديٍد، يتابع 

مل مشيئة هللا على األرض  الروح القدس دعوَة الصالة الرابنية وما أتمر به بشأن ع

                                                 
 .٩:٧راجع رؤ   ٢٧
 .٢٨:٣غال   ٢٨
 .۸راجع رو   ۲۹



 ١٤٩  املسكوين التقرير 

كما هي يف السماء، وبذلك فإنّه يوّحد شهادة األنبياء والرسل مع الرجاء النهيوي. 
إّن مهّمة الكنيسة الرسولية جتمع بني التلمذة النبوية ضمن حيويّة االلتزام اإلهلي، 

 وجتاوب الشهادة الشخصية يف العامل.
داهتا، بكو�ا متأّصلة يف التقليد تدّل على أصل الكنيسة ومعتق رسوليةإن كلمة  -١٥

الرسويل احلي وُتواِصُلُه، أي تقليد الرسل الذين بّشروا بيسوع املسيح املصلوب والقائم 
من املوت. من خالل عمل الروح القدس، حتفظ الكنيسة أبمانٍة وتواِصُل تبشَري 

إميا�ا  الرسل الذين أرسلهم يسوع وتعليَمهم. من هنا، ُتسّمى الكنيسة رسولية ألنّ 
مؤّسس على اعرتاف الرسّل ككّل، وهذا ما صار ُيشار إليه الحًقا بقانون اإلميان أو 
قاعدة اإلميان. إّن إميان الرسل ومهّمتهم مسّلمان عرب األجيال إىل الكنيسة. فحينما 
يُرَسم أساقفة جدد ضمن املصاّف األسقفية، يُعتربون خلفاًء للرسل. لذلك 

 .٣٠التارخيي هم عالمُة رسولّية الكنيسة ككّل وضمانُتها فاألساقفة يف التسلسل
) الروح القدس. فمنذ ἐνέργειαإّن التسلسل الرسويل ال ينفصل عن ِفعِل أو عمل ( -١٦

. وّجه الروح إرسالية ٣٣والرسل ٣٢ونطق ابألنبياء ٣١األزمنة األوىل، عّني الروح خّداًما
. والروح القدس يواصل تسليم السمات ٣٥، ُمعطًيا الرسل قّوًة للشهادة٣٤الكنيسة

الثابتة اخلاّصة بكنيسة الرسل، جمّدًدا إىل كّل جيل: ابلكتاب املقدس واألسرار، 

                                                 
لوا بوضوح يف "لذلك، ففي استطاعة اجلميع، يف كل كنيسة، الذين قد يرغبون أن يدركوا احلق، أن يتأمّ   ٣٠

تقليد الرسل املوجود يف كل العامل... هذا التقليد الذي تستمّده الكنيسة من الرسل وهذا اإلميان املكروز به 
 ، الكتاب الثالث، الفصلضد اهلراطقةللناس، وصل إىل عصر� بواسطة تسلسل األساقفة." (إيريناوس، 

 ).٢-١الثالث، 
 .٤و ٢:١٣راجع أع   ٣١
 .٢١:١بط ٢؛ ٣٦:١٢؛ مر ٢:٢راجع حز   ٣٢
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 )٢٠١٨( ٥٦ البطريركية اجمللة ١٥٠

ابلشهادة واملسؤوليات اخلدمية، ابلشركة اْلُمعَرب عنها يف الصالة واحلب والفرح 
ني الكنائس، واألمل، إبعالن اإلجنيل، خبدمة احملتاجني إىل النعمة والرأفة، وابلوحدة ب

 حمّلًيا ومسكونيًّا. 
 

 اخلامتة
إّن الكتاب املقّدس يعّرب عن الروح القدس ابحلركة، مّصورًا إ�ه حيو�ًّ ابملاء والنار  -١٧

والريح. والروح القدس ينطق يف الكنيسة وينقلها من ميدان الراحة الداخلية إىل 
ضمن فهٍم خالصّي  ميدان االلتزام اخلارجي. يعمل الروح القدس كقّوة ديناميكية

 متغّري. للذاكرة، كما يتبّني يف سالف التاريخ، ويرشد إىل مسؤولية مستقبلية يف عاملٍ 
يف عاٍمل من النزوح القسري والوصول القلق، يف عامل من احلركة املتسارعة، يف عامل من  -١٨

التشرذم الناجم عن احلروب واالستشهاد بشجاعة، الروح القدس املعّزي يسمو على 
ان واملكان، ومع ذلك يسكن كليهما. هذا الروح نفسه ُمرَسل ليسند الضعفاء الزم

ويشّددهم حّىت يصريوا أقو�ء، والوضعاء حّىت يتشّجعوا، والفقراء حّىت يتعّزوا ويتباركوا 
األشياء جديدًة  يف عاٍمل مرتدٍّ، تصونه عناية هللا الثالوث ونعمته، هللا الذي جيعل كلّ 

 واحملّبة.  يف اإلميان والرجاء
إنّنا نقّدم هذا االتّفاق إىل السلطات املسؤولة يف الكنائس األرثوذكسية الشرقية  -١٩

   ٠والسلطات املسؤولة يف الشركة األنكليكانية للنظر فيه وإجراء ما يلزم
 

 بيشوي األنبانيافة             غريغوري كامريوناحملرتم    
 عن األرثوذكس الشرقيني اللجنة املشارك رئيس   األنكليكانرئيس اللجنة املشارك عن 

 
 ٢٠١٧تشرين األول  ٢٦، يف دبلنُوقِّع يف 
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