
 العمل المسكونىالكن�سة الق�ط�ة و 
  �قلم األن�ا ب�شوى 

نفتاح على العمل اإل رائدة فى األرثوذكس�ة�ستنا الق�ط�ة كانت كن )١٣: ٤(أف "َوْحَداِن�َِّة اِإل�َمانِ من أجل "
مثلث الرحمات عهد فى  م١٩٤٨مجلس الكنائس العالمى لكن�ستنا عضو مؤسس ف. المسكونى فى عصرنا الحدیث

مجلس كنائس الشرق األوسط عضو مؤسس لو  ،والقد�س ال�ا�ا كیرلس السادس، ال�ا�ا یؤانس التاسع عشر
ال�ا�ا  قداسةو وهى إلى اآلن عضو عامل فى اإلثنین، ، مثلث الرحمات ال�ا�ا شنودة الثالثعهد فى  م١٩٧٤

ل المسیرة -أطال الرب ح�اته-الثانى تواضروس  . م٢٠١٣عام  وفى عهده تم إنشاء مجلس كنائس مصر ،�كمِّ
مثل الروم األرثوذكس والكاثول�ك واألنجل�كان مع أغلب الكنائس  علم�ة الهوت�ةحوارات أن لكن�ستنا إلى جانب 

 .)WARCس المصلحة (ئاإلتحاد العالمى للكناو 

 الكنائس الشق�قة فى العائلة األرثوذكس�ة الشرق�ة نامعو  ،فاقًا نتمنى بلوغهاآهناك أهدافًا من وراء العمل المسكونى و 
وقد  .للقد�سین المسلَّمسع�ًا نحو الوحدة الكنس�ة فى كل العالم على أساس اإل�مان الرسولى  ،وعددها ست كنائس

  :األهداف كما سوف نرى هذه الوصول إلى كثیر من فتح الطر�ق بهدف نجح العمل المسكونى فى 

 المسكوني العمل أهداف األول: ال�اب

فى  نفاجأأح�انًا الحق�قة أننا  .نق�ًا كما تسلمناهعل�ه  الحفاظالشهادة لإل�مان الذى تسلمناه من اآل�اء و  أوالً  
إستجدت على العقیدة المس�ح�ة لم �كن لها وجود فى  أفكار غر��ة�مع الكنائس األخرى والعالقات الحوارات 

، "تأل�ه ، "الزواج �غیر المؤمنین""خالص غیر المؤمنین" األفكار المبتدعة:. أمثال هذه العصور األولى للمس�ح�ة
"، س�امة المرأة فى الكهنوت" المس�ح وفدائه لل�شر�ة"، التقلیل من أهم�ة كفارة" اإلنسان"، "تأل�ه الطاقة اإلله�ة"،

غیرها و "السماح �اإلجهاض" و ،"التعیین السابق المزدوج"و "س�امة الشواذ جنس�اً "ٕاجراء الزواج المثلى"، و "قبول 
نقوم فى الحوارات مع ف .و�عضها فى العصر الحدیث �عضها عقائد نشأت فى القرون الوسطى للمس�ح�ة .الكثیر

ات �االتفاق. ومن اإلنجازات التار�خ�ة فى هذا المجال هو كتاب�ة وآ�ائ�ة مقنعةعلم�ة  �حاثالكنائس األخرى بتقد�م أ
مجامع  لىإالمرسلة  كن�سة)، ١٥(وعددهم حول طب�عة السید المس�ح مع الروم األرثوذكس  الكر�ستولوج�ة الرسم�ة

یونیو ( اتاالتفاق�هذه ورد فى  وقدمن كل من العائلتین). فقط كنائس  ٣ها ت(قبل هذه الكنائس للموافقة علیها
شخص "، وأنه "متجسدةلله الكلمة طب�عة واحدة "جنیف) أن فى  ١٩٩٠فى دیر األن�ا ب�شوى وسبتمبر  ١٩٨٩

إدانة كل من الهرطقة النسطور�ة تمت ، و "الذى یر�د و�عمل هو األقنوم الواحد للكلمة المتجسد"، وأن وحید" واحد
أ�ضًا و  .م٢٠١٤سنة مع األنجل�كان  الحوار الالهوتىفى اإلتفاق�ة الكر�ستولوج�ة  �اإلضافة إلى واألوطاخ�ة.

الروح م �قبلون فیها أن ٢٠١٥القدس حیث تم توق�ع إتفاق�ة تار�خ�ة عام  حول إنبثاق وعمل الروحمعهم االتفاق 
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، �عد أن كانوا فى الماضى �قولون مع التمییز بین الجوهر والطاقة من اآلب فقط�حسب الجوهر القدس منبثق 
 إن الروح القدس منبثق من اآلب واالبن؛ ألنهم كانوا أصًال ضمن الكن�سة الكاثول�ك�ة.

مثــل مفهــوم  ،ضــمن العائلــة األرثوذكســ�ة الشــرق�ة تصــح�ح فكــرة الكنــائس والشــعوب األخــرى عــن كن�ســتنا ثان�ــاً  
) إلخ. وقـد حدة المتحدةاول�س الو  (أصحاب الطب�عة الوحیدة monophysite ن أو مونوفیز�تو ال�عض عنا أننا أوطاخی

سـكندر�ة غ�طـة �طر�ـرك الـروم األرثـوذكس �األ أرسـل ٢٠٠٦ففـى عـام نجحت الحوارات فعًال فى بلوغ هـذا الهـدف. 
تـه إلـى األن�ـا ب�شـوى صـحح غ�طم، خطا�ـًا ١٩٩٠ئودوروس الثانى، بناء على االتفاق الكر�ستولوجى فى سبتمبر یث

 �معنـى monophysites ما ورد فى جر�ـدة األهـرام (و�كلـى) علـى لسـان غ�طتـه أننـا مـن أصـحاب الطب�عـة الوحیـدة ف�ه
وقتهـــا بتـــار�خ  وتـــم نشـــر الخطـــاب تـــههرطقفـــى كمـــا قـــال أوطـــاخى الهوتـــه  تـــه فـــىذابإبالمســـ�ح أننـــا نلغـــى ناســـوت 

: وعنوانــــــــــــــــــهعلــــــــــــــــــى موقــــــــــــــــــع المجمــــــــــــــــــع المقــــــــــــــــــدس ل�طر�رك�ــــــــــــــــــة األق�ــــــــــــــــــاط األرثــــــــــــــــــوذكس  ٢٦/٦/٢٠٠٦
www.theholysynod.copticpope.org/explan/engexplanatory.gif  

التـى نالـت إعجـاب وموافقـة كـل الكنـائس  ،م مع الكنائس األنجل�كان�ة٢٠١٤كتو�ر أاالتفاق�ة الكر�ستولج�ة فى وفى 
ــ ،وط�عــوه فــى ط�عــة فــاخرة ،اإلنجل�كان�ــة الكنــائس األرثوذكســ�ة  تجــاهر تــار�خى فــى الموقــف ع�ــارات تــدل علــى تغّی

ــرة الســا�عةورد  فقــد ،الشــرق�ة ــى الفق ــدة" مــا یلــى: "تعبیــر " ف ــة الوحی الــذى �ســتخدم  )monophysite(أصــحاب الطب�ع
�طر�ق الخطأ لوصف كر�ستولوج�ة الكنائس الشرق�ة هو مضلل وأ�ضًا مهین ألنه یتضمن األوطاخ�ة. األنجل�كان، 

ــة الواحــدةالــدقیق " تســاع المســكونى �ســتخدمون التعبیــرمــع اإل التعلــ�م لإلشــارة إلــى  )miaphysite(" أصــحاب الطب�ع
 الكنــائس بلقبهــا الرســمى هالخــاص �عائلــة الكنــائس األرثوذكســ�ة الشــرق�ة، كمــا أنهــم یلقبــون كــل مــن هــذ الكیرلســى

"األرثوذكس�ة الشرق�ة". إن تعل�م هذه العائلة من الكنائس �عترف ال �طب�عة وحیدة لكن �طب�عة واحدة متجسدة إله�ة 
 لكلمة الله. أن نقول "طب�عة وحیدة" یتضمن أن الطب�عة ال�شر�ة ذابت فى اإلله�ة كما عّلم أوطاخى." متحدة�شر�ة 

ف�عد أن تم توق�ع اإلتفاق�ة  World Alliance of Reformed Churchesأما االتحاد العالمى للكنائس المصلحة 
ر الكتاب المقدس و دتحاد أرسلوا رسالة إلى المقر الرئ�سى إل ١٩٩٤�ة معهم فى هولندا فى سبتمبر كر�ستولوجال

United Bible Societies  علمونهم فیها أن علیهم ف�ما �عد أن �عتبروا أن الكنائس ، ١٩٩٩ینایر  ١٨بتار�خ�
 تقلیدًا كر�ستولوج�ًا موّحدًا �شأن طب�عة المس�ح.معهم ألرثوذكس�ة الشرق�ة لها ا

 فى مجلس الكنائس العالمى برأینا فىمثًال حیث أننا نطالب  ،الدفاع عن الم�ادئ األخالق�ة المس�ح�ة ثالثاً  
 ،suicide "اإلنتحار"، same sex marriage"الزواج المثیل" مثل  �عض الموضوعات المثارة فى عصرنا الحالى

فى  �حثوقد قدمنا إلخ. euthanasia " الموت الرح�مما �سمى بلقب "و ، addiction" و"اإلدمان ،abortion" اإلجهاض"و
د �أدلة كتاب�ة مؤ�َّ (التمییز األخالقى)  Moral Discernment �مجلس الكنائس العالمى �عنوان "لجنة اإل�مان والوحدة"

 .بهذه األمور لسماحاوضح رفضنا ی ،كل نقطة مثارةلمع شرح 
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 Global South of the Anglican Communion نصف الكرة الجنو�ى لألنجل�كانمجموعة وكما سوف نوضح فإن 
كنائس األنجل�كان فى وتجر�ه الكهنوت الذى تقننه  بفى رت "س�امة الشواذ جنس�اً "و "الزواج المثلى" ون رفضی

فى رفضهم لهذا الت�ار، وهم �عتزون �كنائسنا  هذه المجموعة ، ونحن ندعمأمر�كا وأورو�ا فى كنائسهمكندا و�عض 
التصدى لهذا وقد لجأوا إلینا لنعضدهم ونساعدهم فى  .األرثوذكس�ة الشرق�ة وخاصة الكن�سة الق�ط�ة األرثوذكس�ة

 .من أجل هذا الهدف نجل�كان�ةالكنائس األ معالعقائدى حوارنا  لذلك إستأنفنا، الت�ار الموجود فى كنائسهم

حدث أنه كانت هناك ن�ة  ،. كمثال لذلكأن تكون كن�ستنا �مثا�ة صمام أمان فى المحافل المسكون�ة را�عاً  
وهذه الكن�سة هى  ،إلدخال كن�سة المشرق األشور�ة ضمن الكنائس الممثلة فى مجلس كنائس الشرق األوسط

والقد�س تسب القد�س كیرلس الكبیر فى نفس الوقت و  د له،وتعیِّ  تقدس نسطور الهرطوقىكن�سة نسطور�ة 
فأرسلت الكن�سة الق�ط�ة األرثوذكس�ة مع الكن�سة السر�ان�ة وث�قة فى الجمع�ة  فى صلواتها.ساو�رس األنطاكى 

 �اإلنسحاب ناوهدد برفض إنضمام الكن�سة األشور�ة  للمجلس، ١٩٨٥العامة لمجلس كنائس الشرق األوسط عام 
عوا معهم إتفاق�ة كما قمنا بتحذیر الكن�سة الكاثول�ك�ة أ�ضًا منهم �عد أن وقّ  .إلى الیوم فتراجع المجلس

 فى لرغ�ةأما فى مجلس الكنائس العالمى فقد تصدینا �قوة ل .لمعرفتنا بهم أنهم مخادعون  ١٩٩٤عام  كر�ستولوج�ة
القبول دستور�ًا (أى االبن من شروط الهوت اإل�مان �إلغاء أن �كون فى  ١٩٩٨العامة فى هرارى عام  الجمع�ة

 .وطالبنا �التصو�ت وكسبناه Global Forumالدولى  كنسىالمنتدى الفى النظام األساسى) فى 

منذ عمل بروتوكول تم ، العر��ةإلى اللغة ما ال یتفق مع تراثنا فى ترجمة الكتاب المقدس  تصح�ح خامساً  
 Unitedاتحاد جمع�ات الكتاب المقدس �ین و (البیزنط�ة والشرق�ة) الكنائس األرثوذكس�ة عائلتى بین  ٢٠٠٧نوفمبر 

Bible Societies،  أخطاء  دقیقت من أجل ،بلغاته المختلفة قوم �ط�اعة الكتاب المقدستى تالوهى الهیئة الدول�ة
و�الرجوع إلى النصوص األصل�ة  األرثوذكسى تراثال�ما یتفق مع (ترجمة فان دا�ك) المشهورة الترجمة العر��ة 

األرثوذكس فى الدول التى �شكلون د تم االتفاق على أن یؤخذ برأى ق. و الكتاب�ة �اللغات العبر�ة واآلرام�ة والیونان�ة
ع�ارة  صح�حفمثًال تم ت .فى الشرق األوسطوتم تنفیذ ذلك فعًال  .�اللغة التى �ستخدمونها فیها غالب�ة المس�حیین

 ،كل خل�قة" حسب األصل الیونانى المولود قبل) إلى "كوسو تبروتو ) وهى �الیونان�ة (١٥: ١(كوة" كل خل�ق �كر"
 ،"أصل) تعنى "آرشى" ألن الكلمة الیونان�ة (َخِل�َقِة اللهِ  لُ أْص إلى " )١٤: ٣(رؤ  "َخِل�َقِة اللهِ  َبَداَءةُ ع�ارة " صح�حوت

 صح�حتكذلك و  .لوه�ة السید المس�حأضد اإل�مان � شهود یهوه جماعةها �ستغلّ وهى ع�ارات فى الترجمة العر��ة 
" وغیرها شف�ع" �معنى" سفیرإلى "حول العرش القائمین  ععن األر�عة وعشر�ن شف�" فى سفر الرؤ�ا شیختعبیر "

 .العدید. وذلك �عد تقد�م أ�حاث علم�ة مقنعة �النس�ة لهم

الحوارات الرسم�ة  كنتیجة لقبول نتائج، سر الز�جةحول فى مصر اإلتفاق�ة مع الروم األرثوذكس  ساً داس 
فى دیر األن�ا ب�شوى  ١٩٨٩بین الكن�سة األرثوذكس�ة والكنائس األرثوذكس�ة الشرق�ة فى یونیو الكر�ستولوج�ة 
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فى جنیف، فإن المجمعین المقدسین لكل من الكن�سة الق�ط�ة األرثوذكس�ة و�طر�رك�ة الروم  ١٩٩٠وفى سبتمبر 
المختلط (أى بین طرفین أحدهما من كنس�ة على قبول سر الز�جة �األسكندر�ة وسائر أفر�ق�ا قد إتفقا األرثوذكس 

من قداسة  ٢٠٠١.. وقد تم توق�ع هذا اإلتفاق الرعوى فى أبر�ل الذى یتم إجراؤه فى إحدى الكن�ستینغیر اآلخر) 
 �طر�رك األسكندر�ة وسائر أفر�ق�ا. ال�ا�ا شنودة الثالث �ا�ا اإلسكندر�ة وغ�طة ال�طر�رك �طرس السا�ع

ونتمنى أن  ،فى مجال التعاون بین الكنائس المختلفة نتمنى بلوغهاأ�ضًا أخرى فاقًا آإن للعمل المسكونى  سا�عاً  
التصدى  وأ�ضًا أن تندرج ضمن أجندة حواراتنا الثنائ�ة مع الكنائس األخرى وهى .تتبناها المحافل المسكون�ة

 .لتصدى لجماعات شهود یهوه والمورمون واألدفنتستاأ�ضًا و  ،والرد على نظر�اته الخادعة لإللحاد

 الشق�قة الشرق�ة األرثوذكس�ة الكنائس مع العالقة الثاني: ال�اب 

 وقداسـة ال�طر�ـرك مـار ،قداسـة ال�ا�ـا شـنودة الثالـث بـینبدیر األن�ا ب�شـوى فى مارس  ١٩٩٨عام عقد اللقاء األول 
رام األول كــــــاثول�كوس األرمــــــن آوالكــــــاثول�كوس  ،زكــــــا األول �طر�ــــــرك أنطاك�ــــــة للســــــر�ان األرثــــــوذكسأغنــــــاطیوس 

صدروا ب�انًا تار�خ�ـًا أ. وقد بهدف التصدى لمحاوالت خداع الكن�سة األشور�ة النسطور�ة األرثوذكس �أنتل�اس بلبنان
وتقو�ـــة هـــذه الوحـــدة، ورســـالتهم المشـــتركة فـــى ح�ـــاة  ســـتمرارإمشــتركًا لتأكیـــد وحـــدتهم فـــى اإل�مـــان، وحرصـــهم علـــى 

وتم االتفـاق علـى أن �كـون للـثالث كنـائس موقفـًا نحاء العالم، وشهادتهم المشتركة فى المنطقة. أشعو�هم فى كل 
دًا عقائد�ًا والهوت�ًا فى كل الحوارات الالهوت�ة  ثـة�عقـد لقـاء سـنوى فـى إحـدى الكنـائس الثالومنذ ذلـك التـار�خ  .موحَّ

فـى ضـ�افة  ٢٠١٥مـارس  ٢٠، ١٩�مصـر آخـر لقـاء عقـد . (تعطل �ضع سنوات ألسـ�اب صـح�ة) على التوالى
 الخاصة بهذا االجتماع.الثالث�ة نة الدائمة جلل اتإجتماع. كما تعقد قداسة ال�ا�ا األن�ا تواضروس الثانى

، و�دأت خطوات االجتماع ل�شمل كل عائلة الكنائس األرثوذكس�ة غیر الخلقیدون�ةهذا هناك سعى جاد لتوس�ع و 
یت�ع الكن�سة السر�ان�ة  (قسمكل بین قسمى الكن�سة السر�ان�ة فى الهند احل المشیتم أن  ، لكننا ننتظرعمل�ة لذلك

 .عنها) إستقل قسم الثانىوال ،�أنطاك�ا

 إثیو��ا كن�سة 

 عمـل بروتوكـول رسـمى مشـترك تـمالكن�سة اإلثیو��ـة الشـق�قة و بین كن�ستنا الق�ط�ة األرثوذكس�ة فى مجال العالقات 
مسـاهمة فـى ال لمثـ تنا هنـاكتوسـ�ع أنشـطة خـدم وت�ادل ز�ارات بین اآل�اء �طاركة الكن�ستین، كمـا تـم م١٩٩٤عام 

 حیث تذهب قوافل طب�ة من القاهرة إلى أثیو��ا. خدمة المرضىفى راء من األثیو�یین وأ�ضًا قخدمة الف

 تر�ا�إر  كن�سة 

تر�ا �قام مثلث الرحمات ال�ا�ا شنودة الثالث �س�امة أول �طر�رك لكن�سة إر تر�ة �بخصوص عالقتنا مع الكن�سة اإلر 
م. كما قام ١٩٩٨مایو  بإسم "أبونا فیل�س األول" وذلك �عد توق�ع البروتوكول الرسمى مع هذه الكن�سة �القاهرة فى
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فى كن�ستنا أعلنت م. وقد ٢٠٠٤�س�امة وتجل�س ال�طر�رك الثالث "أبونا أنطونیوس األول" فى أسمرا فى أبر�ل 
عزل أبونا أنطونیوس األول ال توافق على أنها ال�ا�ا شنوده الثالث  قداسةبرئاسة  ٢٠٠٦المجمع المقدس یونیو 

تر�ا �ر إ"�فتاحى د�متر�وس" �الضغط على المجمع المقدس لكن�سة  ال�طر�ركىمدیر الدیوان ق�ام تر�ا و ��طر�رك إر 
�ق�ادة قداسة ال�ا�ا األن�ا تواضروس الثانى والزالت الكن�سة الق�ط�ة الشرعى.  هااألرثوذكس�ة فى عزل �طر�رك

 ٢٠٠٦ ینایر منذوضع تحت اإلقامة الجبر�ة  �عد أن ،إلى كرس�هیوس األول نتبذل المساعى إلعادة أبونا أنطو 
 .وال �قوم �مهامه ك�طر�رك

. الره�ــانأدیــرة عــن  أدیــرة مســتقلة للراه�ــاتتر�ــة علــى إیجــاد �وعلــى صــعید آخــر تشــجع الكن�ســة الق�ط�ــة الكن�ســة اإلر 
مجموعــة مـــن الراه�ـــات  �ـــالبرارى دیــر القد�ســـة دم�انـــة استضـــاف  الثالــث ةتحــت رعا�ـــة مثلــث الرحمـــات ال�ا�ــا شـــنودو 

الكثیر مـن األعمـال  نموتعلّ  ،على األنظمة الدیر�ة الق�ط�ة نحیث تعرف ،ةسن ةعشر إثنتى حوالى  نن منهاإستمرت إثنت
 نلیـنل مع قداسة ال�ا�ا األن�ـا تواضـروس الثـانى ن�عد لقائه�موافقة الكن�سة هناك، إلى إر�تر�ا  ن، ثم عدالره�ان�ة الیدو�ة

 و�قیت راه�ة أخرى إر�تر�ة حال�ًا �الدیر. .وتم ذلك �الفعل، للراه�اتمستقل من أجل تأس�س أول دیر  بركته الرسول�ة،

 المسكون�ة الحوارات الثالث: ال�اب 

 ،ى �سبب هرطقة نسطور وهرطقة أوطاخىإن الصراعات الكر�ستولوج�ة التى دارت فى القرن الخامس الم�الد
 م١٠٥٤م، وقد تال ذلك انقسام آخر بین الشرق والغرب سنة ٤٥١الكن�سة سنة  أدت إلى حدوث انقسام كبیر فى
سنة و ، �اإلنشقاق البروتستانتى م١٥٢١سنة عند الكاثول�ك ثم فى الغرب  ،على مسألة إنبثاق الروح القدس

واالنقسام بین توالت وتعددت أس�اب االختالف ثم . عن كن�سة روما نجلترا (األنجل�كان�ة)إنشقاق كن�سة إب م١٥٣٨
واستمر الحال إلى القرن الحالى حین بدأت الحركة المسكون�ة المعاصرة وتوسعت حتى شملت أغلب ، الكنائس

وكان من الحكمة أن تبدأ المسیرة المسكون�ة  .حتى منتصف القرن الخامس الم�الدىالكنائس التى تمتعت �الوحدة 
 .وهو االختالف حول طب�عة المس�ح دون�ةبدراسة ومعالجة أس�اب االنقسام الذى حدث فى خلقی

 الخلقیدون�ة الكنائس مع الحوار-١

 الحوارات غیر الرسم�ة -أ
 الدانمركفى أرهوس جامعة الحوار األول ب: بتدع�م من مجلس الكنائس العالمى حوارات غیر الرسم�ةعقدت 

م�احثات على ع�ارة الحضره خمسة عشر الهوت�ًا من كنائس العائلتین. تركزت م ١٩٦٤ أغسطس ١٥-١١
كما تم " واألقنوم الواحد المتجسد لله الكلمة ،الطب�عة الواحدة المتجسدة" المشترك كیرلس السكندرى  ألبا

الحوار ، و ١٩٦٧ بإنجلترا یولیو بر�ستولفى الثانى الحوار إعالن رفض هرطقة كًال من نسطور وأوطاخى. 
 .١٩٧١ ینایر ٢٣، ٢٢ س أ�ا�اأد�فى الرا�ع الحوار ، ١٩٧٠ أغسطس جنیففى الثالث 

 �ةالرسم اتالحوار -ب

٥ 
 



ــــف، سو�ســــر  ــــى شــــامبیزى بجنی ــــو عشــــر�ن كن�ســــة ، م١٩٨٥د�ســــمبر  ١٥-١٠ا االجتمــــاع األول ف حضــــره ممثل
 علم�ــة . قـرروا تشــكیل لجنــةكنــائس مـن الجانــب الالخلقیــدونى) ٦الجانـب الخلقیــدونى و كن�ســة مــن ١٤( أرثوذكسـ�ة

فرع�ـة مـن سـتة مـن الالهـوتیین (ثالثـة مـن كـل جانـب) إلعـداد نصـوص مشـتركة لعمـل اللجنـة  (ثیئولوج�ة) الهوت�ة
، وأعــدت مشــروع صــ�غة م١٩٨٧كورنثــوس عــام  وقــد إجتمعــت هــذه اللجنــة الالهوت�ــة الفرع�ــة أوًال فــى .المســتقبلى

 . إتفاق

ضـ�افة قداسـة ال�ا�ـا شـنودة الثالـث وفـى نها�ـة  فـى ،م١٩٨٩یون�ـة  ٢٤-٢٠االجتماع الثـانى بـدیر األن�ـا ب�شـوى 
ر عـن اإل�مــان المشـترك للكنــائس األرثوذكسـ�ة مــن عّبـ�مشــترك  رسـمىاالجتماعـات أصـدرت اللجنــة المشـتركة نــص 

  وتم إرساله إلى كل الكنائس األعضاء. العائلتین من جهة طب�عة السید المس�ح (الكر�ستولوجى).

 ،حــول طب�عــة الســید المســ�حتفــاق إنــص  أصــدرت اللجنــة المشــتركة، م١٩٩٠ االجتمــاع الثالــث بجنیــف �شــامبیزى 
 وذلـك إلسـتعادة الشـركة الكاملـة. ورفع الحروم ضـد آ�ـاء ومجـامع العـائلتین مبنـى علـى نـص االتفـاق الكر�سـتولوجى

توصــــ�ات بخصــــوص  كمــــا قامــــت اللجنــــة �عمــــل .وأرســــلت ذلــــك لســــلطات كنــــائس العــــائلتین للنظــــر وٕاتخــــاذ الــــالزم
  ضوعات الرعو�ة.المو 

لرفـع الحرومـات واسـتعادة الشـركة  ةالعمل�ـة المطلو�ـ الكنس�ة�حث اإلجـراءات ، م١٩٩٣االجتماع الرا�ع �شامبیزى 
 وتم توق�ع إتفاق مشترك �شأن ذلك وتم إرساله لكنائس العائلتین. الكنس�ة الكاملة بین العائلتین.

رؤســاء الكنــائس غالب�ــة �عمــل ز�ــارات لالرئ�ســین المشــاركین قــام  و�نــاء علــى تكلیــف اللجنــة �عــد االجتمــاع الرا�ــعو
ــــذین وافقــــوا علــــى اإلتفاق�ــــة إال أن  .تســــهیل قبولهــــابهــــدف لشــــرح االتفاق�ــــة الالهوت�ــــة  حــــول العــــالماألرثوذكســــ�ة  ال

 ة كنائسـنا. أمـا مـن جانـب عائلـثـالث كنـائس فقـط مـن خمـس عشـر كن�سـةالكر�ستولوج�ة من الجانب الخلقیدونى 
  د وافقت ثالث كنائس منها كن�ستنا.قالالخلقیدون�ة فالشرق�ة األرثوذكس�ة 

الثالث قداسة ال�طر�رك المسكونى �ارثلماوس �القسطنطین�ة، ودار حوار  ةزار قداسة ال�ا�ا شنود ٢٠٠٢فى عام 
سع�ًا نحو الوحدة فعال حول العالقة بین العائلتین األرثوذكسیتین، ونتائج الحوار الالهوتى، وك�ف�ة تفعیله، 

الذى طلبته هذه كما تم االتفاق على مفهوم إنشاء لجنة العالقات مع الكن�سة الروس�ة األرثوذكس�ة األرثوذكس�ة. 
 بهدف قبول نتائج الحوار الالهوتى بین العائلتین.الكن�سة من كن�ستنا 

 فى أثینا �الیونان  ٢٠١٤لقاء نوفمبر 

�عد توقف طو�ل للحوار مع كنائس عائلة الروم األرثوذكس لظروف مرض ووفاة الرئ�س المشارك عنهم المطران 
دعوة من المطران عمانوئیل  ٢٠١٤أكتو�ر  ٢٣بتار�خ  لى الكنائس األرثوذكس�ة الشرق�ةإ وصلتداماسكینوس، 

ك أن الحوار الالهوتى الثنائى بین الكنائس إنه إعتقادنا المشتر للجنة الحوار جاء فیها "الجدید الرئ�س المشارك 
" وطالب األرثوذكس�ة والكنائس الشرق�ة القد�مة ل�س فقط هو الحوار المفضل للتقلیدین لكنه أ�ضًا األكثر أهم�ة
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اللقاء فى أثینا �الیونان من و�الفعل تم  مندو�ین ممیز�ن من كال التقلیدین الكنسیین. �ضرورة عقد لقاء �حضره
حیث قدم األن�ا ب�شوى الرئ�س المشارك للحوار تفسیرًا لإلتفاق�ة الكر�ستولوج�ة األولى  ٢٠١٤مبر نوف ٢٥-٢٤

ز على الوضع الكر�ستولوجى وركّ . ١٩٨٩للحوار الرسمى التار�خى بین العائلتین الذى عقد فى دیر األن�ا ب�شوى 
أن "كال  ١٩٩٠اللجنة المشتركة فى شامبیزى عام  ألبینا المشترك القد�س كیرلس السكندرى، واقت�س من إتفاق�ة

العائلتین حافظتا دائمًا بإخالص على نفس اإل�مان الكر�ستولوجى األرثوذكسى األصیل". أما المطران عمانوئیل 
مشترك القد�س كیرلس السكندرى والتقلید الد على القبول المشترك للتعل�م الكر�ستولوجى الخاص �أبینا فقد أكّ 

ات منتظمة بین رئاسات الكنائس وفئات الشعب ءقرون األولى للمس�ح�ة.. وٕاقترح لقا ةلمشترك فى الخمس�ائى ااآل
وأصدروا  المختلفة من عائلتى كنائسنا.. وفى ضوء ما قدمه الرئ�سان المشاركان، ت�ع ذلك نقاش مثمر ومكثف.

 ب�انًا مشتركًا یتضمن تساؤالت �عض الكنائس حول االتفاقات السا�قة.

مع عائلتي الكنائس األرثوذكس�ة سع�ًا نحو الوحدة  ى ضوء ما تم وما استجد؛ اتضح أهم�ة استمرار الحواروف
  الكنس�ة بینها وإلزالة كل ما �عطل هذا الهدف.

 الروس�ة الكن�سة مع عالقاتال

 وســطالشــرق األ  فــىاألرثوذكســ�ة الشــرق�ة  بــین الكنــائسجتمــاع للجنــة التحضــیر�ة للعالقــات اتــم عقــد فــى موســكو 
  .٢٠٠١مارس  ٢١-١٩ فىالكن�سة الروس�ة األرثوذكس�ة و 

قداســـة أل�كســـى الثـــانى  فـــى ضـــ�افة ٢٠٠١ســـبتمبر  ٥-٣مـــن  بـــین الكن�ســـتین للجنـــة العالقـــات اللقـــاء األولعقـــد 
بهــدف تعمیــق روا�ــط التعــاون والعمــل علــى إزالــة العوائــق أمــام قبــول االتفاقــات الالهوت�ــة الرســم�ة  ،�طر�ــرك موســكو

  .التى تم توق�عها بین العائلتین األرثوذكسیتین
 حــولودار الحــوار  �مركــز مــار مــرقس �مدینــة نصــر. ٢٠٠٤د�ســمبر  ١٧-١٣فــى الفتــرة مــن  اللقــاء الثــانىعقــد 

إضـافة  علـىق فـوات .، وكر�ستولوج�ة القد�س سـاو�رس األنطـاكىم٤٥١ خلقیدون�ةمجمع القد�س ال�ا�ا د�سقوروس و 
التـــى بـــرزت فـــى ورقـــة أحـــد  اإلنســـان �االتحـــاد األقنـــومى �ـــالروح القـــدس ه�ـــبنـــد جدیـــد فـــى الحـــوار حـــول قضـــ�ة تأل

 الالهوتیین الروس. وهو ما ال تقبله كنائسنا األرثوذكس�ة الشرق�ة فى عقیدتها.
لجنـة العالقـات الكنسـ�ة إلـى المجمـع  علـى توصـ�ة٢٠٠٥/ ١٨/٦بتار�خ  فى جلسته المقدسوقد وافق المجمع 

لتقر�ر االهتمام بدراسة وتأكیـد شـروحات قداسـة ال�ا�ـا شـنوده الثالـث التـى تـرفض عقیـدة تأل�ـه اإلنسـان، ومنهـا 
 اتحاد اإلنسان �الالهوت اتحادًا أقنوم�ًا.

ــاء الثالــثعقــد  الحــوار حــول كر�ســتولوج�ة القــد�س ســاو�رس  ٕاســتكملو  ٢٠٠٥د�ســمبر  ١٦-١٢ فــى أنتل�ــاس اللق
  .. وقد تم تقد�م أوراق �حث�ة من الجانبینحول الطاقة اإلله�ة والطاقة ال�شر�ة للمس�حدار حوار و  .األنطاكى
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 مشكلة جدیدة مع الكنائس الخلقیدون�ة
عقیدة مجامع فى القسطنطین�ة  ةفى ثالثبدأ عندهم منذ القرن الرا�ع عشر  روم األرثوذكسإكتشفنا أن كنائس ال

. فقد فوجئنا �كتاب مترجم إلى اللغة العر��ة معهم تأل�ه الطاقة لذلك یلزم إضافة هذا البند إلى بنود الحوار الالهوتى
وردت یوس بجبل آثوس، هو جوارجیوس كا�سان�س رئ�س دیر جوارج هكات� ،األردنفى بور دبواسطة األب إبراه�م 
 ف�ه الع�ارات التال�ة:

 "إن قدرات الله هى قدرات إله�ة، إن هذه القدرات هى الله بدون أن تكون جوهره، إنها الله لذلك تؤله اإلنسان،
لو أن قدرات الله لم تكن إله�ة ولم تكن قدرات غیر مخلوقة عندها سوف لن تكون الله وعندها هذه القدرات 

  ١مع الله أو سوف لن تؤلهنا".سوف لن توحدنا 

هى الخط الفاصل بین الخالق  هى إله �عد الله إن كل�ة القداسة تأتى �عد الثالوث األقدس م�اشرة،"
عندما یرون هذا النور  ال�شر المتألهینهو قدرة إله�ة وأن  أن نور النعمة اإلله�ة غیر المخلوق "  ٢".والمخلوق 

یرون فى داخلهم هذا النور غیر والمخلوق هذا هو مجد الله  خبرة التألهأعلى درجات كونهم قد وصلوا إلى 
الكن�سة جمعاء وعلى مدى ثالث مجامع فى القسطنطین�ة ناصرت القد�س غر�غور�وس وأ�ضًا . ولمعانه..
. الذى التألهوعلمت أن الح�اة �المس�ح ل�ست فقط تهذیب اإلنسان أخالق�ًا ولكن لها هدف أسمى وهو  �االلماس

 ٣".االشتراك فى مجد الله ورؤ�ة الله واالشتراك فى نعمته واالشتراك فى نوره غیر المخلوق �عنى 

أدخل هذا المفهوم مع �عض  ،القرن الرا�ع عشرون�كى فى لرئ�س أساقفة تسا ،وقد اكتشفنا أن جر�جورى �االماس
مجامع كبیرة فى القسطنطین�ة  ةثالث ناصرتوقد كس البیزنطیین قد�سین. ذآ�اء جبل آثوس الذین �عتبرهم األرثو 

. تهبتأل�ه الطاقة وتم االعتراف الرسمى �قداسجر�جورى �االماس  تعل�م ١٣٥١و ١٣٤٧و ١٣٤١فى السنوات
 �الفعل. قائمة عندهممدرسة  وه، �الطاقة اإلله�ة مع تأل�ه الطاقة"تأل�ه اإلنسان" �اإلتحاد مفهوم إن 

هذه  وجودالحوار الالهوتى بین العائلتین األرثوذكسیتین �عدما إكتشفنا  وهذا یجعل من الضرورى إستئناف
البدعة المزدوجة فى تأل�ه الطاقة اإلله�ة وتأل�ه اإلنسان بإتحاده بهذه الطاقة أو �االتحاد األقنومى للمس�حیین 

عرفة رأى كنائس و�لزم م �الروح القدس الذى حل على الكن�سة، وتقد�س جر�جورى �االماس فى كنائس العائلة.
 هذه العائلة الرسمى المعاصر فى كل من هذین األمر�ن.

 

، ٢٠٠٨التأله هدف ح�اة اإلنسان، تألیف األرشمندر�ت جیورجیوس كا�سان�س رئ�س دیر غر�غور�وس/ جبل أثوس، ترجمة األب د. إبراه�م خلیل دبور،  ١ 
 .٣٧، ٣٦صفحة 

 .٢٦نفس المرجع صفحة  ٢ 
  �النص اآلتى: ٢٠٠٦ نجلیزى الصادر من أدیرة جبل آثوس عامفى ط�عة الكتاب �النص اإل ٤٥وهى على صفحة  .٤٢، ٤١نفس المرجع صفحة  ٣ 

 “To continue, in three great Synods at Constantinople the whole Church justified St. Gregory Palamas.” 

                                                           



 �ةالكاثول�ك الكن�سة مع الحوار-٢

م، ١٩٧١ فــىعــن طر�ـق مؤسســة بــرو أور�نتـى (مــن أجـل الشــرق) �فیینـا �النمســا عقـدت عــدة مـداوالت غیــر رسـم�ة 
، إلــى أن التــى مـرت بهــا الكن�ســةتوقفــت نتیجـة للظــروف ثــم  م.١٩٧٩فـى مــارسفــى القــاهرة ثـم م، ١٩٧٦م، ١٩٧٣

 .هاتم إستئنافحیث  ١٩٨٥فى سنة شنوده الثالث قداسة ال�ا�ا  عاد
خطـــاب إلـــى قداســـة ال�ا�ـــا شـــنودة الثالـــث طال�ـــًا فـــك  Wille Brandsالكاردینـــال فیلـــى برانـــد  أرســـل ١٩٨٦فـــى عـــام ف

أوًال والوصـول إلـى  یلزمـه وحـدة اإل�مـان فك الحرماناتالمجمع المقدس لكن�ستنا أن فكان رأى الحرمانات القد�مة، 
: الطب�عة والطب�عتین فى المس�ح، إنبثاق الـروح القـدس، وفى مقدمتها ل فى الخالفات اإل�مان�ة بین الكن�ستینوحل

ك�ــان الكن�ســة الق�ط�ــة الكاثول�ك�ــة فــى ، غیــر المــؤمنینالــزواج المخــتلط مــع  المطهــر، الحبــل �ــال دنــس، الغفرانــات،
، المتــزوجین الكهنــة، الزنــى الطــالق لعلــة خــتالف �شــأنها مثــل:اوتوجــد أمــور أو نقــاط أخــرى جانب�ــة یوجــد . مصــر

ســة لیف إلیهــا نقطــة أخــرى فــى جأضــ وقــد خدمــة المــرأة.، ســر المیــرون (موعــد منحــه)، المناولــة األولــى، األصــوام
وتـم إرسـال خطـاب رسـمى بـذلك  وهـى "خـالص غیـر المـؤمنین" ٢٨/٥/١٩٨٨�خ ر المجمع المقدس لكن�ستنا بتـا

 .إلى الفات�كان
 :بخط یده ةوهى النص الكر�ستولوجى الذى وضعه قداسة ال�ا�ا شنودالنقطة األولى  ىالتركیز عل تمو 

"نـؤمن أن ر�نـا وٕالهنـا ومخلصــنا �سـوع المسـ�ح الكلمـة المتجســد هـو كامـل فـى الهوتــه وكامـل فـى ناسـوته. وأنــه 
متـزاج وال تغییـر وال تشـو�ش (تـداخل)، وأن الهوتـه لـم �فتـرق اخـتالط وال ابـدون  جعل ناسوته واحدًا مع الهوتـه

 من ناسوته لحظة واحدة وال طرفة عین.
�لوفى نفس الوقت نحرم   ".كل من نسطور وأوطاخى ةعئك

 لقــاءفـى  )بنـاًء علـى رغ�ـة الكاثول�ـك (�عـد إجـراء تعـدیل علـى الع�ـارة األخیــرة قـد تـم قبـول هـذا الـنص مـن الجــانبینو 
فى دیر األن�ا ب�شوى، وفـى نـوفمبر م ١٩٩٠ فى أبر�ل :اتلقاءعدة  عقدثم  .بدیر األن�ا ب�شوى  ١٩٨٨فبرایر سنة 

انبثـاق "وال فى موضوع  "المطهر"ال فى موضوع  إلى اتفاق یتم التوصللم لكن  ،١٩٩٢، وأ�ضًا فى أبر�ل ١٩٩١
مصــر، �مارســون االســتالل عــن طر�ــق الخــدمات االجتماع�ــة  أن الكاثول�ــك فــىلــوحظ وقتهــا . كمــا "الــروح القــدس

 .١٩٧٣یتعــارض مــع وعــد ال�ا�ــا بــولس الســادس ســنة  ممــاواإلی�ارشــ�ات الجدیــدة التــى ینشــئونها، وأدیــرة الراه�ــات، 
 م.١٩٩٢توقف عام و فضعف الحوار 

الفات�كــان فــى شــهر د�ســمبر  دعــوة إلــى كنــائس العائلــة األرثوذكســ�ة الشــرق�ة، لعقــد لجنــة تحضــیر�ة فــى تــم إرســال
بـــین عائلـــة الكنـــائس األرثوذكســـ�ة الشـــرق�ة، والكن�ســـة لحـــوار الهـــوتى رســـمى دولـــى  لوضـــع جـــدول أعمـــال ٢٠٠٢

، وتـــم وضـــع جـــدول أعمـــال ٢٠٠٣ینـــایر  ٢٩–٢٧رومـــا  فـــى اللجنـــة التحضـــیر�ة انعقـــدتو ، الكاثول�ك�ـــة الرومان�ـــة
الحــوار، یتضــمن أهــم الخالفــات الالهوت�ــة بــین الطــرفین، ومــن ضــمنها عقائــد الكاثول�ــك فــى: طب�عــة الســید المســ�ح 

۹ 
 



(و�خاصة �عد االتفاق�ات بین روما والكن�سة األشـور�ة)، وانبثـاق الـروح القـدس مـن اآلب واالبـن، والمطهـر، والحبـل 
ق�امــة الســیدة العــذراء �الجســد، وصــعودها إلــى الســماء، والخالفــة الرســول�ة، والســلطة والرئاســة الكنســ�ة، �ــال دنــس، و 
، المســـكون�ة وعـــددها، والمضـــامین العقائد�ـــة، والز�جـــات الكنســـ�ة المختلطـــة، وعـــدم الســـماح �ـــالطالق لعلـــة الزنـــاوالمجـــامع 

وقـد أختیـر األن�ـا  نـائس الشـرق�ة التـى لهـا شـركة مـع رومـا.وخالص غیر المؤمنین، والحرمانات، ومعنى كن�سة شـق�قة، والك
 كاسبر عن الكن�سة الكاثول�ك�ة.فالتر ب�شوى رئ�سًا مشاركًا عن الكنائس األرثوذكس�ة الشرق�ة والكاردینال 

ق�مة هامة وأ�حاث تقدم فیها أوراق  بین الكنائس األرثوذكس�ة الشرق�ة والكن�سة الكاثول�ك�ة تعقد لقاءات سنو�ة
 "هارسالتطب�عة الكن�سة وتكو�نها و " تین هامتین األولى عنص�اغة وث�قرها اثممن كان  ومداوالتوتقوم حوارات 

ولكن تضمنت  ".ممارسة الشركة فى ح�اة الكن�سة األولى وتأثیره على سعینا للوصول للشركة الیوم"والثان�ة عن 
وهى واردة فى أجندة الحوار الرسم�ة  الحوار �شأنهاإستمرار نقاط محددة للخالف یلزم كل وث�قة أن هناك 

قبول معمود�ة " و"رئاسة �ا�ا روما"، و"الزواج �غیر المؤمنین"، و"خالص غیر المؤمنینالمعتمدة مثل موضوع "
 ".الهراطقة

ینایر  ٢٩-٢٦فى روما  الثانى، ٢٠٠٤ینایر  ٣٠-٢٧فى مركز مار مرقس �مدینة نصر  األول عقد اللقاء
 ٢٧فى سور�ا  خامسال، ٢٠٠٧ینایر  ٢٨فى روما  الرا�ع، ٢٠٠٦ ینایر ٣٠-٢٧فى إتشم�از�ن  الثالث، ٢٠٠٥

، ٢٠١٠ینایر  ٣١-٢٧فى لبنان  السا�ع ،٢٠٠٩ینایر  ٣٠-٢٦فى روما  السادس ،٢٠٠٨فبرایر  ٢–ینایر
 ٢٧-٢٣روما  فى العاشر، ٢٠١٢ ینایر ٢١-١٧فى إثیو��ا  التاسع، ٢٠١١ینایر  ٢٨-٢٥فى روما  الثامن
، ٢٠١٥ینایر   ٣١حتى  ٢٤فى روما من  الثانى عشر ،٢٠١٤ ینایر ٢٨فى الهند  الحادى عشر، ٢٠١٣ینایر 

قداسة ال�ا�ا  فى ض�افة، ٢٠١٦فبرایر  ٦-ینایر  ٣١فى مركز مار مرقس �مدینة نصر، القاهرة،  الثالث عشر
ینایر  ٢٨-٢٢فى روما  الرا�ع عشر، األن�ا ب�شوى  دیربإستقبلهم إستق�اًال حارًا فى مقره  الذىتواضروس الثانى 

٢٠١٧. 
 : وراق التال�ةاأل األثر  بلغوكان لها أفى هذه اللقاءات من أهم األوراق ال�حث�ة التى قدمتها كن�ستنا 

كیف عّبرت  كیف فهمت الكنائس قبول المجامع المسكون�ة؟ وجهة نظر الكن�سة الق�ط�ة األرثوذكس�ة فى:"
من الذى ، الوظ�فة ال�طرس�ة" –" هل أعطیت روما دورًا خاصًا؟ قرون األولى؟ ةالكنائس عن شركتها فى الخمس

 – "اإلستشهاد كعنصر للشركة والتواصل" –" من وجهة نظر الكن�سة الق�ط�ة األرثوذكس�ة أسس كن�سة روما
من الكتاب المقدس وأقوال  خالص غیر المؤمنین وغیر المعمدین" – اإلستهالل�ة" األسرار" – "األنافورا واللیتورج�ة"

  ".اإلفخارست�ا الهوت�ًا وكتاب�اً " –" آ�اء الكن�سة األولى
 وث�قة مؤتمر األساقفة الكاثول�ك فى إنجلترا وو�لز فى ورد قد أن نشیر إلى أنه  ماقفى هذا الم یجدر بنا

ین�غى أن نتوقع الدقة الكاملة فى الكتاب المقدس سواء من الناح�ة �قولون فیها "ال ع�ارة  م٢٠٠٥وٕاسكتلندا عام 
عت�ار المیل الجنسى انادى نفس األساقفة �و  التار�خ�ة أو العلم�ة" وأن العهد القد�م �ه أمور غیر كاملة ومرحل�ة.

۱۰ 
 



ئ�س أساقفة دبلن أن المثلى أمرًا مقبوًال ول�س خط�ة، مادام لم یتحول هذا المیل إلى ممارسات فعل�ة، �عدها أعلن ر 
فقام األن�ا ب�شوى مفوضًا من ال�طاركة الثالث للكنائس  الشذوذ الجنسى ال �منع من الس�امة الكهنوت�ة.

كاسبر، مفوضًا من  رد الكاردینال فالتر وقدشرق�ة فى الشرق األوسط بإرسال خطاب إلى �ا�ا روما، الاألرثوذكس�ة 
أن الكتاب  كن�سة الكاثول�ك�ة �حسب المجمع الفات�كانى الثانى تؤمن:أن ال مؤكداً  ،ال�ا�ا بندكت السادس عشر

المقدس كما هو موحى �ه من الله، و�عترف �ه كتعل�م ثابت، یخلص، بدون خطأ للحق الذى أراد الله أن �ضعه 
 �أن ممارسة الجنس�ة المثل�ة خروج على الطب�عة وخاطئة و�جب التمییز بین ممارسةو  فى األسفار المقدسة.

الجنس المثلى والمیل إلى الجنس المثلى ولكن المیل نحو الجنس المثلى یجب التغلب عل�ه قبل الس�امة فى 
 درجات الكهنوت.

 دعوة كن�ستنا لحضور إجتماعات مجمع أساقفة الكاثول�ك كضیف أخوى 
التحد�ات �عنوان " ثالث جمع�ة عامة فوق العادةالكاثول�ك وهو  مجمع األساقفةإنعقد  ٢٠١٤أكتو�ر  ١٩-٥فى 

تواضروس الثانى األن�ا ب�شوى للحضور بدعوة  إنتدب قداسة ال�ا�ا األن�اقد و " فى مجال الت�شیر األسرةالرعو�ة فى 
 .رسم�ة ، وقام بإلقاء كلمة fraternal delegateمن الفات�كان كضیف أخوى 

برئاسة �ا�ا روما فى  لكاثول�كلألساقفة ا )العادى(م إنعقد المجمع الرا�ع عشر ٢٠١٥أكتو�ر  ٢٥-٤فى و 
حیث إلتقى األن�ا ب�شوى للحضور بدعوة من الفات�كان  أ�ضاً  تواضروس الثانى وٕانتدب قداسة ال�ا�ا األن�ا. الفات�كان

 .رسم�ة وألقى كلمة�ا�ا اإلسكندر�ة وهدا�ا �ال�ا�ا فرنس�س الثانى وقّدم له تح�ات 
 األنجل�كان مع الحوار-٣

سـ�امة النسـاء فـى الكهنـوت، وتعـدد  ١٩٨٨للكنائس األنجل�كان�ـة المنعقـد فـى كـانتر�رى  Lambethمؤتمر المبث أقر 
ال�ا�ــا شــنودة الثالــث مــذكرة �عنــوان "رأى  قداســة وقــد قــدم الزوجــات فــى أفر�ق�ــا، والــدفاع عــن حقــوق الشــواذ جنســ�ًا.
 . ١٩٩٨المبث  بتقد�مها رسم�ًا فى مؤتمر الكن�سة األرثوذكس�ة فى كهنوت المرأة" قام األن�ا ب�شوى 

ألقـى ف�ـه و حـث نقـاط التالقـى ونقـاط الخـالف. تـم ف�ـه �م فى دیر األن�ا ب�شوى ١٩٩٠مارس  ١٨-١٢فى لقاء عقد 
 .أى طب�عة السید المس�ح الكر�ستولوجىوعن  ،قداسة ال�ا�ا شنودة الثالث محاضرتین عن موضوعات الخالف

بـین الكنـائس األرثوذكسـ�ة  رفع الحوار إلـى لجنـة رسـم�ةتم األنجل�كان�ة  ائسالكنو�ناء على طلب  ٢٠٠١فى عام 
یولیــو  ٣٠-٢٧میدهیرســت، بــإنجلترا،  Midhurstلجنــة تحضــیر�ة فــى  ٕانعقــدتو  ،الشــرق�ة و�ــین الكنــائس اإلنجل�كان�ــة

یلـزم إجـراء حـوار  ، وضعت خطة عمل وجدول أعمال، تضمن كـل النقـاط الهامـة، والخالفـات الخطیـرة التـى٢٠٠١
قــرارات حــول قبــول كر�ســتولوج�ة الكنــائس اآلشــور�ة، األمــر مــن مــؤتمرات "المبــث"  تهمــا أصــدر منهــا أ�ضــًا �شــأنها، 

 الذى نرفضه.

۱۱ 
 



فى إتشم�از�ن  ةالشرق� �ةرثوذكسكنائس األللجنة الرسم�ة الدول�ة للحوار بین األنجل�كان وال االجتماع األول عقد
 جدول األعمالوصدر عنه إتفاق�ة كر�ستولوج�ة للدراسة. وف�ه تأكد ، ٢٠٠٢نوفمبر  ١٠-٥المقدسة �أرمین�ا من 

Agenda  :ب) األسفار المقدسة والتقلید: أ) السلطة فى الكن�سة، إنبثاق الروح القدس، الكر�ستولوج�ةكما یلى ،
. ثم د) األساقفة، المجامع، ج) معنى الحرم-٣، تفسیر خلقیدون�ة-٢، عدد المجامع-١ :المجامع المسكون�ة

فى السلطة  :إرسال�ة الكن�سة، collegialityوالسلطة المتساو�ة  primacyالرئاسة ، معنى "عائلة" فى الكنائس: كنس�ات
، التعاون الرعوى بین األنجل�كان واألرثوذكس الشرقیین، خالص غیر المؤمنین، االقتناص، الكنس�ة والمهجر

التطور التار�خى لتقد�م . ثم األسرار: مكانة المرأة فى الكن�سة والمجتمع، الحقوق اإلنسان�ة، السالم والعدل
من �مكنه أن یخدم ، تعل�م الكنائس: المعمود�ة المقدسة واإلفخارست�ا المقدسة، الممارسة اللیتورج�ة حتى أ�امنا هذه

تعدد الزوجات ، المطلقین إعادة تزو�جو�تضمن:  الزواج المقدس، معنى "معمود�ة واحدة لمغفرة الخطا�ا"، األسرار
فهم األسقف�ة : تتضمنو الس�امات الكهنوت�ة ، الز�جات المختلطة مع غیر المؤمنین، كنتیجة الحت�اج رعوى 

. أسرار أخرى: مسحة المرضى، سر التو�ة واالعتراف، التثبیت ،س�امة المرأة فى الكهنوت، والقس�س�ة والشماس�ة
 .الس�امة فى الكهنوت، وفى فى العلمانیین: الشذوذ الجنسى
 ٢لسبب س�امة أسقف شاذ "جین رو�نسون" فى  )٢٠٠٣نوفمبر  ٢–أكتو�ر ٢٩إنجلترا ( لقاء الثانىلتأجل إنعقاد ا

اجتمع و�ناء على ذلك مر�ك�ة فى وال�ة نیوهام�شایر. فى الكن�سة األسقف�ة �الوال�ات المتحدة األ ٢٠٠٣نوفمبر 
، ٣/٩/٢٠٠٣ة �المقر ال�ابوى، �األن�ا رو�س، �القاهرة، یوم األر�عاء فى جلسة طارئلكن�ستنا المجمع المقدس 

قداسة ال�ا�ا رؤساء  دعاكما  استنادًا إلى تعل�م الكتاب المقدس �عهد�ه. ،على ذلك، احتجاجًا �اً رسم اً صدر ب�انوأ
  .مصر، إلى اجتماع إلصدار ب�ان مشترك، برفض س�امة الشواذ جنس�ًا، وزواج الشواذ. وقد تم ذلك الكنائس فى

تنزان�ا  –فى دار السالم  global south وقد انعقد لقاء لرؤساء جم�ع الكنائس اإلنجل�كان�ة بنصف الكرة الجنو�ى
، لتحدید ٢٠٠٧سبتمبر  ٣٠�حد أقصى صدر ب�انًا تحذیر�ًا لكن�سة الوال�ات المتحدة أو  ١٩/٢/٢٠٠٧بتار�خ 

س�امة الشواذ فى الكهنوت حتى لكنهم إستمروا فى  موقفهم من س�امة األساقفة الشواذ ومن م�اركة الزواج المثلى.
وقد انتخبت الكن�سة األسقف�ة فى  و�ج الجنس المثیل.ز الكنائس األنجل�كان�ة فى كندا بت امتوق ،إلى درجة األسقف�ة

ة األمر�ك�ة رئ�سة لألساقفة قامت �قطع أسقفین من الذین قاوموا هذا التوجه المضاد لتعل�م الكتاب الوال�ات المتحد
 المقدس فى هذه الكن�سة. 

 أبر�ل ٢٣-١٩فى سنغافورة  الجنو�ىعقد مؤتمر موّسع لنصف الكرة  conservative األساقفة المحافظون  قرر
 فظین من �الد أخرى ذات ثقافة غر��ة.اأفر�ق�ا وأس�ا و�عض األساقفة المح �حضره ممثلو كنائسهم فى، ٢٠١٠

أسقف ملبورن  ل ر�ان�افة األن�ا سو  تهانتدب قداسفووصلت دعوة لقداسة ال�ا�ا شنوده الثالث لحضور هذا المؤتمر، 
الزواج حسب  أكد المجتمعون فى ب�انهم الختامى على أنو  .وٕالقاء كلمة عن رؤ�ة الكن�سة الق�ط�ة للحضور
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قرروا أنهم لن �حضروا أى اجتماعات للكنائس األنجل�كان�ة واألسقف�ة تحضره و مرأة إ الكتاب المقدس هو بین رجل و 
 كنائس أمر�كا الشمال�ة. 

حضره األن�ا ب�شوى  ٢٠١٦أكتو�ر  ٣األخیر فى مصر فى مجموعة نصف الكرة الجنو�ى قد تم عقد إجتماع 
ضروس الثانى وقد ألقى كلمة شجعهم فیها على التمسك بوصا�ا الكتاب المقدس، بتفو�ض من قداسة ال�ا�ا توا

 قاموا هم بدورهم بنشرها.
 ٢٠١٣أكتو�ر  ٧-٣ الثانى فعقد اللقاء الرسمىكما ذكرنا تم إستئنافه �عد عشر سنوات أما �النس�ة للحوار فقد 

  filioqueإنبثاق الروح القدس والفیلیوكفى بیت سانت كولوم�ا، ووكنج، إنجلترا، وتمت مناقشة أوراق �شأن 
 ).٢٠٠٢االتفاق الكر�ستولوجى ( شروع(واإلبن)، وأ�ضًا م

، فى مركز مار مرقس �القاهرة، مصر. حیث أكملت اللجنة ٢٠١٤أكتو�ر  ١٧-١٣فى  الثالث اللقاءعقد ثم 
الحظات التى وصلت من بإتشم�از�ن فى ضوء الم ٢٠٠٢عملها فى مراجعة نص اإلتفاق�ة الكر�ستولوج�ة لعام 

الكنائس األعضاء. ووّقع الرئ�سان المشاركان (األن�ا ب�شوى عن الكنائس األرثوذكس�ة الشرق�ة، والدكتور جیوفروى 
 . وتم إرساله إلى سلطات الكنائس التخاذ القرار المناسب رو�ل عن األنجل�كان) على النص �عد تنق�حه

 عملها اللجنة أكملت حیث و�لز. هاردو�ن، جالدستون، مكت�ة فى ٢٠١٥ كتو�رأ ١٠-٥ فى الرا�ع اللقاء عقد
 الن�قاوى  اإل�مان قانون  إلى أض�فت التى "واإلبن" ع�ارة حذف على بإتفاق القدس"، الروح "إنبثاق موضوع على

 القدس، روحال بإنبثاق الخاصة اإلتفاق�ة على ناالمشارك ئ�سانالر  عوقَّ  وقد الالتینى. الغر�ى التقلید فى القسطنطینى
 .القدس الروح حول الحوار من (أ) الجزء هى التى
فى كاثول�كوس�ة األرمن �كیل�ك�ا، أنتل�اس، لبنان. وقد استمرت  ٢٠١٦أكتو�ر  ٢٩-٢٤فى  اللقاء الخامسعقد 

 ب)الجزء ( فى الكن�سة وتم توق�ععن عمل الروح القدس وهى من االتفاق�ة (ب) الدراسة على الجزء الثانى 
 .وأرسلت االتفاق�ة حول الروح القدس لسلطات الكنائس التخاذ القرار المناسب

 أخرى  حوارات-٤
فى دیر األن�ا ب�شوى، ولقاء ثانى  ١٩٩٣: كان لنا لقاء معهم فى مایو WARC االتحاد العالمى للكنائس المصلحة

ف�ه أن  ذكر، ١٩٩٧ كیراال �الهندفى تم ف�ه توق�ع إتفاق�ة كر�ستولوج�ة، ثم لقاء  ١٩٩٤فى نذرالند فى سبتمبر 
مع رى أن الكتاب المقدس كتاب �شرى و�حوى، من خالل فهم اإلنسان له، كالم الله، یهذه الكنائس ال�عض فى 

أمر�كا عقدت عدة لقاءات �عد ذلك فى  رفض االعتراف �أن الوحى �عصم الكاتب من الخطأ فى نص الكتاب.
 .٢٠٠١بلبنان ینایر  أنتل�اس، وفى ٢٠٠٠، وفى أسكتلندا ینایر ١٩٩٩ینایر  معرة صیدنا�ا ، وفى١٩٩٨ینایر 

إتضح لنا أن األشور�ین هم نساطرة �قدسون نسطور مع دیودور الطرسوسى وثیؤدور : األشور�ةالمشرق كن�سة 
تظاهرهم �الموافقة على اإل�مان السل�م فى . �الرغم من الكبیر عامود الدین ئون القد�س كیرلسطِّ الم�سو�ستى و�خ

فى دیر األن�ا ب�شوى، إال أنهم الزالوا ال�ا�ا شنوده الثالث  قداسة�ق�ادة وحضور الحوار الذى أجرته معهم كن�ستنا 
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وقد  ین فى المس�ح.شخصیدافعون عن نسطور وتعل�مه الفاسد فى رفض تسم�ة العذراء "والدة اإلله" واالعتقاد �
�عنوان "حروم القد�س نسطور اإلثنى  إثنى عشر حرماً  ٢٠٠٥موقع كن�ستهم الرسمى فى ینایر عام  نشروا على

عشر ضد كیرلس". وفى الحرم األول ورد أن من �قول أن المس�ح "إله حق�قى" وأن العذراء مر�م هى "والدة اإلله" 
 �كن محرومًا. وهذا یدل أن معتقدهم النسطورى هو معتقد غیر مس�حى.لف

 المسكون�ة المحافل-ب 
 مجلس الكنائس العالمى-١

فى مدینة  لهإنعقدت الجمع�ة العموم�ة األولى  حینما ١٩٤٨تأسس مجلس الكناس العالمى �صفة رسم�ة سنة 
ولم  ،دولة ٤٤كن�سة بروتستانت�ة وأرثوذكس�ة من  ١٤٧عضوًا رسم�ًا، �مّثلون  ٣٥١ احضره ،أمستردام فى هولندا
. وقد أقر المجتمعون دستور المجلس، وأعلنوا عن رغبتهم وٕالتزامهم ككنائس ة المجلسعضو� یدخل الكاثول�ك فى

وجدیر �الذكر أن الكن�سة الق�ط�ة األرثوذكس�ة قد مثّلها القمص  للعمل المشترك والتعاون لخدمة السید المس�ح.
 .وأ�ضًا فى اللجنة التنفیذ�ة للمجلس فى هذا االجتماع ومنذ ذلك الحین لنا مقعد فى اللجنة المركز�ة إبراه�م لوقا

رثوذكس األغیر من  %٧٥هى  مجلس الكنائس العالمىالعضو�ة فى ما یجدر ذكره فى هذا المجال فهو أن 
�كون رأى األغلب�ة هو لغیر األرثوذكس. مما جعل  تصو�تعند إجراء أى لذلك فإنه . رثوذكسمن األ %٢٥و

لمحت كما أ�عض الكنائس األرثوذكس�ة مثل كن�سة جورج�ا وكن�سة بلغار�ا تنسحب من مجلس الكنائس العالمى، 
ال�ا�ا قداسة . جم�عاً تنسحب. فصممنا أن �كون لنا دور كأرثوذكس وٕاال إنسحبنا وف سأ�ضًا كن�سة روس�ا �أنها 

 special ىالخاصة �الحضور األرثوذكس  اللجنةجد�ة نتائج عمل  تظهرجل االنسحاب إلى أن أ الثالثشنودة 

commission on orthodox participation قرار �اإلجماعلن �كون الما وصلنا أل. و consensus  وال كن�ستنا لم تنسحب
بلغار�ا �سبب الت�ار كن�سة رج�ا و جو كن�سة روس�ا وهكذا كل الكنائس األرثوذكس�ة من العائلتین ماعدا كن�سة 

عملنا لمدة ثالث سنوات كلجنة عن الحضور وقد الشعبى فى البلدین ضد العضو�ة فى مجلس الكنائس العالمى. 
لمدة خمس سنوات  Steering Committeeلجنة موجهة  صارتثم  commission on orthodox participation األرثوذكسى

من  والمطران نار�ج أل�مز�انفیها األن�ا ب�شوى عائلة الكنائس األرثوذكس�ة الشرق�ة ) مثل ٢٠٠٦-١٩٩٨(
 لجنة دائمة لإلجماع والتعاون  إلى  steering committeeموجهةت من لجنة تحولثم  كاثول�كوس�ة األرمن بلبنان.

Permanent Committee for Consensus and Collaboration. فى الجمع�ة العامة فى . و آلنهذه اللجنة مستمرة إلى ا
  هذه اللجنة مع �اقى الكنائس من عائلتنا. كور�ا بدأ ت�ادل العضو�ة فى�بوسان 

منذ الجمع�ة العامـة هـرارى  نائس األرثوذكس�ة الشرق�ةالك هو ممثل أما �النس�ة للجنة اإل�مان والنظام فاألن�ا ب�شوى 
 .Faith and Order Permanent Committeeلجنة الدائمة ال فىأ�ضًا و   Faith and Order Commissionفى ١٩٩٨
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 مجلس كنائس الشرق األوسط-٢
من: لمجلس كنائس الشرق األوسط وتتكون الجمع�ة العموم�ة �ضم كل الكنائس الموجودة فى الشرق األوسط. 

 معتتكون اللجنة التنفیذ�ة من: رؤساء العائالت . و األمین العام معمندو�ى الكنائس  ، معرؤساء العائالت األر�عة
أمناء  ٣ مع تتكون األمانة العامة من: األمین العامو  األمین العام.مع ن) یعضاء إحت�اطیأ  ٨عضو أساسى ( ٢٠

 .(أرثوذكس شرقیین وأرثوذكس بیزنطیین وكاثول�ك وٕانجیلیین) عمومین مشاركین �مثلون العائالت األر�ع
ولمجلس كنائس الشرق األوسط دور هام فى إغاثة الالجئین وفى الحفاظ على الحضور المس�حى فى الشرق 

 ط.ساألو 
 مجلس كنائس مصر-٣

ات عدة سنوات وتم توق�ع وث�قة إنشائه ور وافق مثلث الرحمات ال�ا�ا شنوده الثالث على فكرة تكو�نه ودامت المشا
ائ�ة المرقس�ة �القاهرة فى عهد و�حضور قداسة ال�ا�ا األن�ا تواضروس فى الكاتدر م ٢٠١٣فبرایر  ١٨رسم�ًا یوم 

 والكن�سة ،ك�واألق�اط الكاثول ،والروم األرثوذكس ،كنائس أو طوائف وهى الق�ط�ة األرثوذكس�ة ٥الثانى و�ضم 
 والطائفة اإلنجیل�ة. ،األنج�كان�ة

 الرعو�ة الز�ارات-ج 
الكنائس الق�ط�ة األرثوذكس�ة فى جم�ع أنحاء المسكونة مع وجود جال�ة ق�ط�ة وكهنة قائمین على  إن إنتشار

الد المهجر، كل هذا یجعل لكن�ستنا وس�امة أساقفة ل�، �اإلضافة إلى تكو�ن العدید من اإلی�ارش�ات ةخدمال
 حضور و�جعل إل�ماننا شهادة فى كل األرض.

إلى �قوة وتؤدى  ،یذهب إل�هلها �الغ األثر فى كل مكان دائمًا ما �كون فسكندر�ة ا�ا األأما الز�ارات الرعو�ة ل�
كما رأینا رحالت مثلث الرحمات ال�ا�ا شنودة الثالث إلى كل قارات العالم  تفعیل دور كن�ستنا فى العمل المسكونى.

قداسة ال�ا�ا األن�ا  ةز�ار فى  لمسناه ماكذلك . و ألهداف رعو�ة ومسكون�ة ووطن�ةرحلة  ١٠٤ بلغ عددها تقر��ًا والتى
 م،١٩٧٣فى نفس موعد ز�ارة ال�ا�ا شنودة الثالث عام  ١٠/٥/٢٠١٣ فى للفات�كانالتار�خ�ة تواضروس الثانى 

حیث جعل هذا الیوم �مثا�ة عید تحتفل ف�ه الكن�ستان كعالمة للمح�ة التى تر�ط بینهما. وأ�ضًا ز�ارة قداسته 
وكذلك وٕاعادة ت�ادل الز�ارات والحوارات.  ،بین الكن�ستینتم تفعیل لجنة العالقات  حیث ٢٨/١٠/٢٠١٤لروس�ا 

ألردن وا لصالة جناز مطرانها الراحل، ٢٧/١١/٢٠١٥وأورشل�م  ،٢٧/٩/٢٠١٥ إثیو��اإلى  �الغة األثرز�ارات ال
 الرعو�ة إلى أمر�كا وكندا وأورو�ا. العدیدة ، �اإلضافة إلى الز�ارات ٤/٩/٢٠١٦

 خاتمة 
َوَمْعِرَفِة اْبِن اللِه. ِإَلى ِإْنَساٍن َكاِمٍل. ِإَلى  َوْحَداِن�َِّة اِإل�َمانِ ِإَلى َأْن َنْنَتِهَي َجِم�ُعَنا ِإَلى "�قول معلمنا بولس الرسول: 

تسح�ًال ألن . إننا نرى وحدان�ة اإل�مان فى األفق ال�عید لكن األمر ل�س م)١٣: ٤فأ( "ِقَ�اِس َقاَمِة ِمْلِء اْلَمِس�حِ 
َفَماَذا َ�ُكوُن اْقِتَ�اُلُهْم ِإالَّ َحَ�اًة ِمَن َألنَُّه ِإْن َكاَن َرْفُضُهْم ُهَو ُمَصاَلَحَة اْلَعاَلِم معلمنا بولس الرسول �قول عن الیهود: "

۱٥ 
 



َوَهَكَذا . ِإَلى َأْن َیْدُخَل ِمْلُؤ اُألَممِ ِالْسَراِئیَل  َأنَّ اْلَقَساَوَة َقْد َحَصَلْت ُجْزِئّ�اً �ضًا "أ. وقال )١٥: ١١(رو" اَألْمَواِت 
. ومن المعروف أن إ�مان الیهود سوف �سبق عصر اإلرتداد ونها�ة )٢٦، ٢٥: ١١(رو  "َسَیْخُلُص َجِم�ُع ِإْسَراِئیلَ 

العالم، ومن أهم نتائجه عودة وحدة الكن�سة واضمحالل البدع والهرطقات ووجود سالم فى العالم و�خاصة فى 
وَر َبَرَكًة ِفي األوسط. تحق�قًا لوعد الرب فى سفر إشع�اء " الشرق  ِفي َذِلَك اْلَیْوِم َ�ُكوُن ِإْسَراِئیُل ُثْلثًا ِلِمْصَر َوَألشُّ

وُر َوِمیَراِثي ِإْسَراِئیلُ ِبَها ُیَ�اِرُك َربُّ اْلُجُنوِد َقاِئًال:  اَألْرِض. ، ٢٤: ١٩(إش " ُمَ�اَرٌك َشْعِبي ِمْصُر َوَعَمُل َیَديَّ َأشُّ
٢٥.( 

۱٦ 
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