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 مجمع كنیسة المشرق االشوریة الرسولیة المقدسة
 

 بیان ختامي
 

 سم االب واالبن والروح القدسبأ
  

دُ أَ بِھذَا یُ    )8: 15(یوخنا  تَُكونُوَن تَالَِمیِذيوَ  ةٍ َكثِیرالٍر اثَمالِ أَْن تَأْتُوا بآلب َمجَّ
 

ة الرسولیة المقدسة بھدایة وارشاد من الروح القدس التأم مجمع اباء كنیسة المشرق االشوری
برئاسة المطرافولیت الھند مار أبرم السامي األحترام والقائم مقام الكرسي البطریركي في مقر 

بمشاركة جمیع  2015حزیران  5الى  2دھوك في كوردستان العراق للفترة من  -ابرشیة نوھدرا 
 اعضاء المجمع من كل ابرشیات الكنیسة.

 
� على نعمھ وعطایاه الربانیة طالبین ارشاده وھدایتھ لیكون ر افتتح المجمع اعمالھ بصالة الشك

 بمستوى امال الكنیسة وابناءھا الذین شاركوا اباءھم الصالة من اجل الكنیسة المتالمة وشعبھا.
كما اقام المجمع المقدس الصالة على روح المثلث الرحمات البطریرك مثلث الرحمات مار دنخا 

رعایتھ االبویة ارسى تنظیم انعقاد المجامع السنھادیقیة للكنیسة بروح الرابع الذي وخالل سنوات 
 الشراكة والمحبة االخویة بین اعضائھ والتي اثمرت ثمارا صالحة في كرم الرب المقدس.

 
ناقش المجمع المقدس االوضاع الصعبة التي تمر بھا عموم منطقة الشرق األوسط، وبشكل  -1

ن لكنیسة المشرق والمسیحیة المشرقیة تاریخا وتجذرا خاص العراق وسوریا اللذان یمثال
وحضورا عمیقا اغنى المنطقة وشعوبھا المتمیزة بتنوعھا القومي والدیني والمذھبي والثقافي 
وانعكس في التعایش االیجابي والتكامل البناء لھذا التنوع لیثمر عطاءات حضاریة وارثا انسانیا 

 للبشریة.
ات التي یتعرض لھا ھذا التنوع الغني والتعایش المثمر بسبب ما تعیشھ وتوقف المجمع عند التھدید

المنطقة حالیا من اوضاع عدم االستقرار وتعبیراتھ في العنف الدموي والقتال الذي ازھق خسائر 
كبیرة في االرواح البریئة وتھجیر ونزوح المالیین من البشر داخل اوطانھم او دول الجوار 

لى الدمار الكبیر في البنى التحتیة واالقتصادیة والتراث الحضاري، مما واالغتراب، باالضافة ا
 یدفع المنطقة نحو المجھول.
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احترام بالمجمع المقدس وبوحي من الرسالة المسیحیة المؤمنة والمبشرة بالسالم والملتزمة  -2

القتال  كرامة االنسان بغض النظر عن ھویتھ ومعتقده وانتمائھ یؤكد موقف كنیسة المشرق بان
 والحروب لیست حلوال للمشاكل والخالفات بل وحده الحوار ھو الحل. 

من ھنا فان المجمع المقدس یدعو كافة االطراف المتنازعة والمتقاتلة الى الحوار والمصالحة 
الوطنیة وتغلیب قیمة االنسان على ایة قیمة اخرى، وتجاوز الخالفات واالختالفات التي تستغلھا 

 الم للتسلل وبث الفوضى والرعب والترھیب واالرھاب.قوى الشر والظ
 
كما یدعو المجمع المقدس المرجعیات السیاسیة الوطنیة ومؤسساتھ التشریعیة والتنفیذیة الى  -3

مراجعة شاملة لجذور االزمة من خالل مراجعة المنظومة الدستوریة والتشریعیة ومناھج التربیة 
یفیة واالعالمیة والمنابر والخطاب الدیني وغیرھا بما ینشر والتعلیم والمؤسسات التربویة والتثق
 ویعزز ثقافة التسامح وقبول االخر.

 
ساة االنسانیة للمھجرین والنازحین متوجھا بالشكر واالمتنان الى حكومة توقف المجمع عند المأ -4

عن النازحین اقلیم كردستان العراق، وحكومة لبنان على رعایتھما وسعیھما لتخفیف اعباء االزمة 
والالجئین رغم محدودیة مواردھما االقتصادیة بالمقارنة مع حجم النازحین والالجئین 
واحتیاجاتھم، ومتوجھا بالشكر ایضا الى الكنائس والمنظمات االنسانیة الوطنیة واالقلیمیة والدولیة 

 متمنیا على المجتمع الدولي القیام بواجباتھ في ھذا المجال.منھا على مساھماتھا االنسانیة 
 
توجھ المجمع بالصالة من اجل المفقودین والرھائن واألسرى من العوائل واالطفال والشیوخ  -5

والنساء من كل االنتماءات وفي كل المناطق، وبشكل خاص أبناء كنیسة المشرق األشوریة من 
ین مار یوحنا ابراھیم ومار بولص الیازجي واالب جاك مراد منطقة الخابور في سوریا والمطران

وبقیة االكلیروس المخطوف، متمنیا لھم سالمة العودة، خاصة وانھم شخصیات وعوائل بریئة 
 مسالمة لیس لھم شان في الصراع الذي باتوا ضحیة لھ.

 
ك جدید لكرسي في الشأن الكنسي لكنیسة المشرق األشوریة، وتحدیدا بأنتخاب ورسامة بطریر -6

سالیق طیسفون الرسولي، فأن المجمع والتزاما منھ بوصیة الرب "لكي یكونوا كلھم واحدا" (یوحنا 
) وألجل منح المدى الزمني الكافي والمتوازن لحوار وتوحید شطري كنیسة المشرق 21: 17

 توقف قبل عدة بفرعیھا، المشرق االشوریة والشرقیة القدیمة، ومع اعادة ھذا الحوار الذي كان قد 
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القادم  2015ایلول  16سنوات، فأن المجمع ارتأى وباالجماع تاجیل انتخاب البطریرك الجدید الى 

، داعیا اكلیروس وابناء الكنیستین للصالة من اجل 2015ایلول  27وتتم الرسامة في یوم االحد 
وح القدس من بین انجاز توحید الكنیسة وانتخاب ورسامة البطریرك الجدید الذي یختاره الر

والذي تلتزم الكنیسة بذل كل مساعیھا ان  2015مطارنة واساقفة المجمع الذي سینعقد في ایلول 
 یكون مجمعا واحدا وموحدا من اجل مجد اسم الرب وصالح كنیستھ المقدسة وشعبھ المؤمن.

 
الكریمة یتوجھ المجمع بالشكر والتقدیر لحكومة اقلیم كردستان العراق على استضافتھا  -7

وتوفیرھا تسھیالت انعقاده والتعبیر عن التزامھا وحرصھا على دعم وجود شعبنا ومستقبلھ في 
 الوطن، وابداء استعدادھا الدائم لتلبیة مختلف احتیاجات الكنیسة.

 
یتوجھ المجمع بالشكر واألمتنان ألباء الكنائس الشقیقة الذین كانوا على تواصل مع اباء الكنیسة  -8

والذین اقاموا الصلوات من اجل المجمع واعمالھ، كما یتوجھ بالشكر واالمتنان ومجمعھا 
 الكلیروس ومؤمني الكنیسة في كل العالم لمرافقتھم المجمع في مرحلة التھیئة لھ وانعقاده بالصالة.

 
توجھ المجمع بالشكر الى غبطة المطرافولیت مار كیوركیس صلیوا رئیس ابرشیة العراق  - -9

سقف مار اسحق یوسف راعي ابرشیة نوھدرا واربیل الستضافتھما اباء المجمع ونیافة اال
 وتوفیرھما كل مستلزمات انعقاده، متمنیا لھما الصحة والرعایة الربانیة.

 
 نعمة ربنا یسوع المسیح تكون مع الجمیع، آمین.

 
 دھوك أقلیم كردستان العراق

       2015حزیران  5
 یسة المشرق اآلشوریةالمجمع المقدس لكن          
 
 
 
 
 
 


