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 البيان الختامي للمجمع السونهادوسي الثالث

 برئاسة قداسة البطريرك مار كيوركيس الثالث صليوا

 بطريرك كنيسة المشرق اآلشورية في العالم

 

الثالث برئاسووة قداسووة البطريرك مار كيوركيس المقدس بهداية الروح القدس انعقد المجمع السووونهادوسووي 

الثالث صليوا بطريرك كنيسة المشرق اآلشورية في العالم في كنيسة مار يوحنا المعمدان في عينكاوة في 

 .2019أيار  18-13من قليم كوردستان العراق أربيل بإ

 حضر المجمع السونهادوسي المقدس أصحاب الغبطة والنيافة التالية أسماؤهم:

 غبطة مار أبرم موكن مطران الهند     -1

 مطران أستراليا ونيوزيالند ولبنانغبطة مار ميلس زيا      -2
 نيافة مار أبرم خامس أسقف غرب أميركا     -3
 نيافة مار عمانوئيل يوسف أسقف كندا     -4

 أوراهم أسقف أوروبا ععبديشونيافة مار      -5
 نيافة مار أبرم نثنييل أسقف سوريا     -6

 نيافة مار اسحق يوسف أسقف نوهدرا وروسيا     -7
 نيافة مار آوا روئيل أسقف كاليفورنيا وسكرتير المجمع السونهادوسي المقدس     -8

 نيافة مار يوخنا يوسف أسقف الهند     -9
 الهند أسقفأوكن قورياقوس نيافة مار  -10
 راننيافة مار نرساي بنيامين أسقف اي -11

 نيافة مار بولص بنيامين أسقف شرق أمريكا -12
 نيافة مار أبرس يوخنا أسقف أربيل والمعاون البطريركي -13

 نيافة مار بنيامين إيليا أسقف فيكتوريا ونيوزيلند -14
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 المقدمة

انعقد  ، وبهداية الروح القدس ومشووووووويئته المقدسوووووووة ، وبنعمة ابنه الوحيداعتماداً على معونة الرب اآلب

المجمع السوووونهادوسوووي المقدس الثالث برئاسوووة قداسوووة البطريرك مار كيوركيس الثالث صوووليوا بطريرك 

، الجالس على الكرسووي المقدس لسووالق وقطيسووفون ووريث البشووارة كنيسووة المشوورق اآلشووورية في العالم

ي من الرسوول اشثنين ، ومار أّدي ومار مارالرسووولية لمار توما الرسووول أحد تالميم المسوويي اشثني عشوور

 ، المين ُعرفوا بمتلممي الشرق ومؤسسي كنيسة المشرق وتراثها.والسبعين

، تناول المجمع السووووونهادوسووووي المقدس موضوووووعاة عدة ماة صوووولة بحياة المؤمنين الكنسووووية والروحيّة

لمسووويحية اإليمان واألخالق اوتحديداً في العالم المعاصووور حيث تزداد المخاطر والصوووراعاة في مواجهة 

، وكهنة الكنيسوووووة كرباي روحيين لمؤمني ، وشووووودد على كافة أحبار الكنيسوووووة كرعاة ألبرشوووووياتهمالحقيقية

، من كل عواصوووف الكنيسوووة المقدسوووة أن يبملوا قصوووارح جهدهم لحماية رعية المسووويي المين فداهم بدمه

 التعاليم اشلهية لالنجيل المقدس.الحاضر ضد 

ففي العهد القديم أمر الرّب القداسة والحياة المسيحية النقية. قوية المؤمنين في إن هدف الكنيسة العام هو ت

، وفي العهد الجديد يدلنا ربنا ومخلصوووونا يسوووووع 44:11"  تكونون قديسووووين ، ألني أنا قدوس"  الالويين 

ا أن أباكم المي في " كونوا أنتم كاملين كم، كيف نكون أبناي هللا بالنعمة ابن هللا الوحيد والمتجسد ،المسيي

لة حيّة يمان أمثاكتملوا باإل، لملك تتخم كنيسووة الرب من القديسووين المين 48:5السوومواواة هو كامل" متى 

ثانية على  وسوووامية لقخالق الروحية ألبناي الكنيسوووة ليقتدوا بهم. لقد أكد المجمع السوووونهادوسوووي المقدس

، المؤمنين المين اكتملوا باإليمان في هما العالم ، ومنهم اثنان من األحبار األحبة المين أمثلة القديسووين هم 

، بل بسويرتهم الروحية أيضوا والتي تدعو المؤمنين اليوم إلى الحياة في رعايتهم الكنسوية فحسوبلم يعملوا 

 الكاملة في اإليمان.

وسووي المقدس على أهمية نشوور اإلنجيل المقدس كما أمريسوووع التالميم " هكما كما شوودد  المجمع السووونهاد

واإلنجيل بشووووارة  ،19:28امهبوا وتلمموا جميع األمم وعمدوهم باسووووم اآلب واشبن والروح القدس" متى 

، لملك يتوجب الفرح للعالم كله هو قانون إلهي وروحي يبلغ اإلنسووووووان في كافة األزمنة إلى ملكوة الرب

ى الكنيسوووة أن تبدأ منم سووونين الطفولة وتزيد البرامس الكنسوووية والروحية لقطفال في األبرشوووياة لبمر عل

، بل ، ليس لالسوووتماع إلى كلمة الرب فحسوووب، وكملك الشوووباب المين لهم دور فعالهمكلمة الرب في قلوب

 ً ، ويسووعدنا ة شووباب الكنيسووة، لملك أكد المجمع السووونهادوسووي المقدس على أهمية مؤتمرالمعايشووتها يوميا

أن ينعقد اشجتماع العالمي المي يجمع ممثلي شوووووووباب الكنيسوووووووة في العالم على أر  بالد الرافدين التي 

 الرسولية.تأسسة فيها كنيستنا 

على أهمية األخالق المسوويحية الحسوونة للمؤمنين بتعاليم الرب ختاماً يؤكد المجمع السووونهادوسووي المقدس 

، فعندما نتبع وصوووووووايا الرب ونعي  وفقاً ، وفي الحياة اليومية ألبناي وبناة الكنيسوووووووةفي كتابه المقدس

البشوورية شووبهاً للرب. ثمة تسوواؤشة كثيرة لتعاليمه سوويكون لنا فرح روحي حقيقي ويتجلى كمال الطبيعة 

سة لقخالق المسيحية سة اليوم عن الطريق المقد هوم العائلة ، ومن ضمنها الحفاظ على مفلدح أبناي الكني

التي تضووووم الوالدين واألوشد ثمار اشتحاد المقدس بين الرجل والمرأة اللمين ناش بركة الرب في كنيسووووته 

، كما ورد في سووووفر التكوين ، كما هو النظام المقدس والثابة المي خلقه الرب اشله خالق الكونالمقدسووووة

ام المي وضووووعه الرب اإلله وقوانين اإلنجيل حيث يجب على أبناي الكنيسووووة الحفاظ على هما السوووور والنظ

دعو أبناي الكنيسوووة للبحث في الموضووووعاة الممكورة آنفاً والتي وتعاليم كنيسوووة المسووويي المقدسوووة. لملك ن

نؤكدها في المجمع المقدس ليكونوا فعالين في تنفيم إرادة الرب يسووووع المسووويي من أجل خالص نفوسوووهم 

 وحياتهم األبدية آمين.



3 
 

 أساقفة األبرشياةرسامة  -أ
بتقسووويم أبرشوووية أوروبا إلى  2016للمجمع السوووونهادوسوووي المقدس لعام  1 -تنفيماً للقرار هـووووووووو  -1

" والتي تشوومل  أبرشووية غرب أوروبا تأسوويس "، قّرر المجمع السووونهادوسووي المقدس أبرشوويتين

في مدينة لندن  المملكة المتحدة وفرنسوا وبلجيكا والنمسوا وهولندا واليونان ويكون مقرها األسوقفي

ويكون مقرها  وتسووووومى األبرشوووووية الثانية " أبرشوووووية اسوووووكندنافيا وألمانيا " ، في المملكة المتحدة

 األسقفي في مدينة ستوكهولم في مملكة السويد برعاية نيافة األسقف مار عوديشو أوراهم.

تير لنيل ، المي اخقّرر المجمع السووووونهادوسووووي المقدس رسووووامة األركمياقون نرسوووواي يوخانيس -2

، ليكونا أسقفاً لقبرشية الجديدة " أبرشية غرب أوروبا " وستتم رسامته في مدينة درجة األسقفية

 .2019أيار  26سدني األسترالية بتاريخ 

ب اسووحق تمرس ليكون أسووقفاً على أبرشووية بغداد قّرر المجمع السووونهادوسووي المقدس اختيار األ -3

تشوورين  3مدينة بغداد وسووتتم رسووامته في مدينة بتاريخ وأوكرانيا وجورجيا ومقرها األسووقفي في 

 .2019الثاني 

مار اسووحق قّرر المجمع السووونهادوسووي المقدس أن تتبع أبرشووية الموصوول إلدارة نيافة األسووقف  -4

 .يوخنا يوسف وأبرشية كركوك إلدارة نيافة األسقف مار أبرس

 

 نظام تطويب القديسين في الكنيسة  -ب
قّرر المجمع السووووونهادوسووووي المقدس تطويب نظام تطويب القديسووووين المعتمد في الكنيسووووة بناي على 

( قديسووووووواً في تقويم 1945-1878المثلث الرحماة مار أويمالك طيمثاوس مطران ماشبار والهند )

، وتطويب المثلث كنيسووووة المشوووورق اآلشووووورية رسوووومياً ويكون تمكار  في األول من أيار من كل عام

سة المشرق اآلشورية 1977-1893طران مار يوسف خنانيشو ) الرحماة الم ساً في تقويم كني ( قدي

 رسمياً ويكون تمكار  في األحد الثاني من شهر تموز كل عام.

 نشر تعاليم الكنيسة  -ج

في مدينة سوودني األسووترالية بمؤازرة قّرر المجمع السووونهادوسووي المقدس تأسوويس كلية نصوويبين الالهوتية 

أيضواً ، ويمكن ألبناي الكنيسوة من العامة ة وإرسوال طالب الكهنوة وخاصوة في بالد الغربأحبار الكنيسو

 التسجيل والدراسة في هم  الكلية.

  كهنة الكنيسة  -د

المجمع السوووونهادوسوووي المقدس بإمعان موضووووع الكهنة الموقوفين بقرار المجمع السوووونهادوسوووي ناق  

، قرر المجمع ، وبروح الرحمة األبويةلعلة تركهم ألبرشوووووياتهم بدون موافقة مسوووووبقة 2015المقدس لعام 

التي  السوووونهادوسوووي المقدس أن يعفو عنهم من تاريخ هما القرار وتبقى من صوووالحياة أسوووقف األبرشوووية

، كما أكد المجمع السووونهادوسووي على ضوورورة عدم ترك يتواجدون فيها تكليفهم بالمهام الكنسووية أو عدمه

الكهنة ألبرشياتهم بدون موافقة مسبقة خاصة في الشرق األوسط وفقاً للقانون الكنسي لئال تبقى كنائسهم 

 بدون خدمة كنسية.

 شبيبة الكنيسة -هـ 

المي يجمع ممثلي شووووووباب  2020مقدس أن ينعقد اشجتماع العالمي لعام قرر المجمع السووووووونهادوسووووووي ال

 ف مار أبرس باشعداد لهما اشجتماع.الكنيسة في العالم ، ويقوم نيافة األسق
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 القوانين الكنسية –و 

شكيل لجنة لبحث واعداد  -1 سونهادوسي المقدس نيافة األسقف مار بولص بنيامين ت كلّف المجمع ال

 القوانين السونهادوسية لكنيستنا بطريقة معاصرة في مدة أقصاها خمس سنواة.جمع 
ا مهمة تجديد القوانين العامة س زيكلّف المجمع السووووونهادوسووووي المقدس غبطة المطران مار ميل -2

( في مدة أقصوواها عام واحد وترسوول إلى المجمع 1986ألبرشووياة كنيسووتنا في الغرب )دسووتور 

 السونهادوسي إلقرارها.

 النظام الكنسي –ز 

إلى اللغة اآلشووووووورية المجمع السووووووونهادوسووووووي المقدس على النظر في ترجمة القداس أوصووووووى  -1

، وتحال إلى اللجنة المحققة برئاسوووووة نيافة أعدها نيافة األسوووووقف مار آوا روئيل المعاصووووورة التي

 األسقف مار اسحق يوسف للمصادقة في المجمع السونهادوسي المقدس القادم.

مجمع السوووونهادوسوووي المقدس أن تعد اللجنة الطقسوووية برئاسوووة نيافة األسوووقف مار آوا أوصوووى ال -2

روئيل نظام القداس مع الشوووووووروحاة بغر  توحيد القداس في أنحاي العالم بنظام موحد ويحال 

في مدة أقصاها ثالثة أشهر ليصادق إلى اللجنة المحققة برئاسة نيافة األسقف مار اسحق يوسف 

 لسونهادوسي المقدس القادم.عليه في المجمع ا

أوصوووى المجمع السوووونهادوسوووي المقدس بترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة اآلشوووورية المعاصووورة  -3

وكلف نيافة األسووقف مار اسووحق يوسووف بها ليصووادق عليها في المجمع السووونهادوسووي المقدس 

 القادم.

 األخالق والحياة المسيحية –ط 

، والمعضالة التي تواجه األخالق والحياة المسيحيةالمجمع السونهادوسي المقدس بإمعان موضوع ناق  

 ً ، وتحديداً موضوع الزواج المقدس كأحد أسس الحياة المسيحية المؤسس على التعاليم أبناي الكنيسة يوميا

 وشهوة كنيسة المشرق اآلشورية.اإللهية 

نيافة األسووقف مار أبرس يوخنا بمهمة ، كلف القياة كنيسووتنا المقدسووةوبهدف التأكيد للمؤمنين بتعاليم وأخ

 دراسة هم  القضايا إلعداد بيان كنسي رسمي يوضي موقف الكنيسة منها.

 

نا، اسقف   الجزيل الى نيافة اشسقف مار أبرس يوخفي الختام، يقدم المجمع المقدس للكنيسة شكر

ينودس المقدس الثالث، تحة رئاسة قداسة هما الس يراة المهيئة لعقداشبرشية، على كل التحض

 البطريرك.

 

 نعمة ربنا يسوع المسيي ومحبة هللا اشب وشركة الروح القدس تكون معكم الى اشبد، آمين.
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