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 الدور الوطنىعشر:  بعسا
  6/6/7891فى جلسة   

قرر المجمع المقدس أن يشجع األقباط على تسجيل أصواتهم فى الجدداول 
نتخابدداب بددل يشددار ون نتخابيدد و وأن ال يذخددق األقبدداط موقبددا  سددلبيا  فددى االاال

جتمدداعى بطريقدد  سددليم و ومددن خدد ل القنددواب فددى أداد دور ددم الددوطنى واال
 الشرعي  للمجتمع.

 

  5/6/7881فى جلسة   
سدتمددار  اوافق قداسدد  البابدا وأعضداد المجمدع علدى أن يضداى بلدى بيدداناب 

نتخابيددد  أم ال  االعضويدددد  ال نسدددي  بيدددان جديدددد و دددوة  دددل للعضدددو بطاقددد  
  تماما  بهقا الموضوع وتوعي  من أجل المشار   الوطني  المطلوب .ا
 

  89/8/7881فى جلسة   
يهيبدون ب دل أبندائهم فدى شدتى المتاف داب دس المقوأعضاد المجمع رئيس 

 ستبتاد ليقوموا بواجبهم الوطنى.أن يق بوا جميعا  لإلدالد بذصواتهم يوم اال
 

  88/5/7888فى جلسة   
يهيددق قداسدد  البابددا وأتبددار ال نيسدد  ب ددل أبنددائهم فددى شددتى المتاف دداب أن 

م الددوطنى. يددق بوا جميعددا  لددإلدالد بذصددواتهم يددوم االسددتبتادو ليقومددوا بددواجبه
 تب  اهلل مصر و ل شعبها فى خير وس م.
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المكرسات عشر: مناث  
  85/5/7887فى جلسة 

مبدئيةةة لنصةةرف م فةة  قددرر المجمددع المقدددس الموافقدد  علددى ال ئتدد  بصددب  
قا أ( -71فةةةى ملرةةة    ةةة   تتددداأل األمدددر بلدددى تعدددديل نتيجددد  الممارسددد  اوا 

 دي ب فيما بعد.العملي  لخدم  الم رساب وخبرتها تعرض  قه التع
 
  71/6/7888فى جلسة   

بشددذن ت ددريس النسدداد وطقسدد  ومجدداالب  تقريددر لجندد  الرعايدد  والخدمدد  قددر 
 وتقرر ما يلىة ب(-71لم ف  معداًل باصملر      خدمتهن 

  فدددى طقدددس  نيسدددتنا القبطيددد  ال توجدددد را بددداب خادمدددابو بدددل شماسددداب
 م رساب.

 و  أو قيا وندد  بيبقيا ونددأو   يم ددن أن ت ددرلس المددرأ  فددى درجدد  أ نسطسدد
مددددع التتدددددقيراب ال  مددددد و بعددددددم خدمددددد  المدددددقب و أو القيدددددام بدددددذ  عمدددددل 

  هنوتىو وما يلى من التتقيراب.
  جتماعددداب النسددداد أو األطبدددالو اتقدددوم المدددرأ  بدددالتعليم فدددى ال نيسددد  فدددى

 وينبغى أن ال تعّلم الرجال فى ال نيس  تسق وصي  الرسول بولس.
  التاضدددددرين بقدددددراد  البصدددددولو وقلددددد  فدددددى  يقدددددوم ال دددددا ن أو الشمامسددددد

القداسدددداب الخاصدددد  بالرا بدددداب أو البنددددابو بق ال يجددددو  أن يقمددددن  ددددن 
 بالقراد .

  ت ريس البتياب ي ون بمعرف  أق أسقى ولديس أتدد ال هند  و دى ت درلس
 بالرشوماب وال توضع عليها اليد.
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 صددل  الم رسد  ال يتم ت ريسدها مثل الشمدامس  من الرجدال بعد صدد   ال
 فدى  القداس ألنها ال تخدم المقب .

  الم ت دداب الددوارد  فددى طقددس الم رسددابو  ددى جدد د ال يتجدد أ مددن  ددقا
 الطقس.

  يم دددن أن تعددداون الشماسددداب األق ال دددا ن فدددى العمدددادو دون أن يقمدددن
 بالتعميد طبعا .

 .يم ن أن تقوم المرأ  بتن يى صتن ال نيس  وليس الهي ل 
 لمسنابو والمتغربابو والخدماب األخدر   ما تقوم بخدماب أخر  مثل ا

 المق ور  فى التقريرو وليسب عم    هنوتيا .
   وافدددق المجمدددع علدددى التقريدددر المدددق ور بعدددد بجدددراد التعددددي ب البسددديط

 .علي 
 

  5/6/7881فى جلسة   
ن بوافق المجمدع على طقس مساعدد  الشماس  المقترحو وقال قداسدد  البابددا 

ت ددددريس أ نسطسدددداب ومسدددداعداب شمامسدددد  قواندددددين الرسددددل تتتددددد  عددددن 
لم ف  بةاصملر  وشماساب. وأن الطقس المعروض ال يخرأل عن المذلوى 

 ج(.-71    
 

  6/6/7889فى جلسة 
الثال  على طقس ت ريس  شنودهوافق المجمع المقدس برئاس  قداس  البابا 

الشماسدد  ال املدد  الددق  قّدمتدد  لجندد  الطقددوس بعددد بجددراد بعددض التعدددي ب 
بشددرط أن يوضددع فددى مقدمدد  الطقددس عبددار  أن اال ع قدد  للشماسدد  عليدد . 
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ال املدد  بط قددا  بخدمدد  المددقب ا وأن يرفددق بددالطقس تتديددد نددواتى خدددمتها 
لم فةةةة   شماسدددد   املدددد  مرتبطددددا  بددددنا طقددددس بقامدددد  الشماسدددد  ال املدددد  

 .(د-71باصملر      
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: الطقوس عشر سعات  
  89/5/7899فى جلسة 
 أن  ال ير  مانعا  بط قا  من بقام  سر الد واأل فدى  قرر المجمع المقدس

فتر  الخمسين المقدس و و قل  ت ريس ال نائس والمقاب و والشدرطونياب 
أ  قسددم  ال هندد  والشمامسدد و ألندد  لددم يددرد فددى قددوانين ال نيسدد  مددا يمنددع 

 تتبالنا بذفراح المسي  ال يمنع السياماب.ا قا األمر. و 
  ّد الرفاع للصوم األربعينى و قل  فى رفاع ح بال واأل فى يوم أتال يصر

 ح بال واأل في .باقى األصوامو أما سبب الرفاع فيصرّ 
  قدرر المجمدع المقددس أند  اال يجدو  أن يقدوم أ  شدخا علمدانى بعمدل

 جديد بدون علم المجمع المقدسو وموافقت و ومبار ت ا. سن سار
مددددن طلددددق قداسدددد  البابددددا أن يهددددتم المجمددددع المقدددددس ب صدددددار سن سددددار 

 بعداده.
 
  71/6/7898فى جلسة   

 :تق   ما يلى
 ستخدام البعض ألتانا  أخر  أثناد دخول العروسين فى األ اليدل ن را  ال

سدتخدام التد ام ببلى ال نيس  قرر المجمع المقدس عدم السماح بدقل  واال
 األلتان ال نسي .

  فددى قسددم  صددوم الرسددل بددالخوالجى قددرر المجمددع تصددتي  عبددار  بددولس
 امتا الرسلا لتصير ابطرس وبولس الرسوالنا.وبطرس ا 
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  1/6/7881فى جلسة   
  عتمدددددابخصدددوا أوشددددي  الميدددداه والدددد روع واأل ويددد  فددددى بدددد د المهجددددر 

 ةالمجمع األوشي  تسق النا التالى
رق مياه األمطار واألنهارو وال روع والعشدقو  تبضل يا{ ةيقول ال ا ن

 .} قه السن و بار ها ونباب التقلو وأ وي  السمادو وثمراب األرض فى
طلبوا عن مياه األمطار واألنهارو وعن ال روع والعشق ا{ة يرد الشماس

ونباب التقلو وأ وي  السمادو وثمراب األرضو والشجرو وال رومو و ل 
شجر  مثمر  فى  ل المس ون و ل ى يبار ها المسي  بلهناو ويعولندا نتدن  

 .}ياناالبشرو ويعطى النجا  للتيوانو ويغبر لنا خطا
 

  قددددرر المجمددددع المقدددددس عدددددم التصددددري  بذ ددددل السددددم  يددددومى األربعدددداد
عتبار مددا مددن أصددوام الدرجدد  اوالجمعدد و فيمددا خدد  الخمسددين المقدسدد و ب

 األولىو وتقرر نشر  قا فى مجل  البطرير ي  )ال را  (.
 

  الددددق  أعدتددد  اللجنددد  الطقسددددي و  السن سدددارتدددم تو يدددع الجدددد د األول مدددن
مددن أعضدداد المجمددع األجدد د أن يرسددلوا مددا لددديهم وطلددق قداسدد  البابددا 

 من م ت اب وتعليقاب على  قا الج د.
 

  85/5/7887فى جلسة   
أوشددي  أخددر  فددى  يدد أقددر المجمددع أن تعطددى ألوشددي  الراقدددين أولويدد  قبددل أ

لتددد ام بلتدددن الصدد   علدددى المنتقلدددينو تتددى فدددى الخمسدددين المقدسدد  )مدددع اال
 شي  المرضى بقا سم  الوقب.الخمسين(و وال مانع من بضاف  أو 
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 71/6/7888 فى جلسة 
     نصمجمع نصمقدس ما يلى:

بدخدددال قربانددد  واتدددد  بلدددى الهي دددل لتقديسدددها فدددى القدددداس ا لهدددىو وال   .1
 يدخل  ير ا بلى الهي ل.

ال يوضدددع طبدددق قربدددان التمدددل علدددى المدددقب  تدددام   القربدددان  لددد و بدددل   .2
 توضع على المقب  قربان  واتد  فى الصيني .

ختيددار التمددلو ال ي تبدد  القربددان المتبقددى داخددل الهي ددلو بددل فددى اوبعددد   .3
 خورس الشمامس  مث  .

ال يدخل بلى الهي ل سو  خدام المقب  فقدطو تتدى مدن يريدد التصدوير   .4
يجددق أن ي ددون شماسددا  مرتددديا  م بددس الخدمدد  )فدد  الرجددال العلمددانيون وال 

 النساد مسموح لهم بدخول الهي ل(.
يرتددد  المتقدددم للسيدددام    ددا ن م بددس علمانيدد و بددل نقددوم يجدق أن ال   .5

بسيددددامت  شماسدددا   دددام  و ويلدددبس الثدددوق األسدددود  شدددماس م دددّرسو قبدددل أن 
 يلبس م بس ال هنوب.

ال يجو  لشماس أن يلبس التوني  قبل أن يرشمها ل  األق األسدقى أو   .6
 ال ا ن.

و ف  ا لهي   القبيتقداس من يلبس التوني  ينبغى أن ي ون فى خدم    .7
 يتر  القداس ألداد عمل آخر.

 يستتسن أن يرسم العرفاد ببصلتسين ويلبسوا التوني .  .8
و يقددرأ لدد  ال ددا ن تتليددل الخدددامو ويرشددم لدد  بعةة  الددق  يتضددر متددذخرا    .9

 التوني .
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جمعيدداب الشمامسدد  ال ائددر  لل نددائس يجددق أن تلتدد م بالن ددام الصددتي   .11
 فى خدم  الشماسي .

 لتوني  يجق أن يتناول من األسرار المقدس .  ل من يلبس ا .11
ال ددددا ن الجديددددد يرجددددع بلددددى شددددعب و ولددددقل  فموضددددوع أن تدددد لى معدددد   .12

ستقبال ال ا ن الجديد الق  مدورس فدى بعدض العصدور اال وج  فى طقس 
  ير مقبول.

ينبغددددى عدددددم بضدددداف  أسددددماد قديسددددين لمجمددددع القددددداس  يددددر المدوندددد   .13
ان بضدداف  قددديس ال نيسدد  المسدددما  أسددمام م بددالخوالجى المقدددسو مددع بم ددد

سدددم  أو القدددديس المشددددهور با يبارشدددي  علدددى أن ي ددددون معترفدددا  بقداسددددت  اب
 رسميا  من ال نيس .

 

  5/6/7881فى جلسة 
 ا )فددددى بدايدددد  أنددددافورا القددددديس متونضةةةةعا ن  لمدددد  ابقداسدددد  البابددددا  قددددال

باسددددددديليوس( تشدددددددمل  دددددددل الخليقددددددد . لدددددددقل  فهدددددددى أفضدددددددل مدددددددن  لمددددددد  
 ر المجمع المقدس االلت ام بالنا األفضل.وقر  ا.متونضعينا
  قددرر المجمددع  عدددم السددماح ألتددد بتغييددر ألبددا  الصددلواب الطقسددي و أو

. أو بدخددال تددرانيم بال بعدددد الرجددوع للمجمددع المقددددس ابضدداف  جديددد بليهددد
 وموافقت  على قل .

   قدرر المجمددع بضداف  عبددار  )أو فددى الجدو( بلددى أوشدي  المسددافرينو ل ثددر
 راب اآلن.السبر بالطائ

  ستخدام  لم  اقياما بدال  من انياما عن تراس القبر تينما اقرر المجمع
 تدثب القيام و وقل  فى لتن التو يع الخاا بالقيام .



654 

 

  طلددددق قداسدددد  البابدددددا دراسدددد  طقدددددس األرشددددى ببصدددددلتس وعرضدددد  علدددددى
 المجمع.

  فدى الدديرو مدع آبداد  السن سارجتماع بخصوا اقرر قداس  البابا عقد
طقسدددي  لمراجعددد  الشدددهور الث ثددد  األولدددى مدددن السن سدددار الدددق  اللجنددد  ال

 يصدره المجمع المقدس. ثم بصدار ا بمشيئ  الرق.
 
  79/6/7881فى جلسة   

اعتمد المجمع المقدس مجموع  النصوا الطقسي  )النصوا مرفق ( 
 و ىة
  (.18تعهد األسقى العام )ملتق رقم 
  (.19تعهد أسقى ا يبارشي  )ملتق رقم 
 (.21 ا ن الجديد )ملتق رقم تعهد ال 
  (.21طقس األرشى ببصلتس )ملتق رقم 
  (.22طقس األبصلتس )ملتق رقم 
  (.23طقس تعيين رئيس  جديد  لدير را باب )ملتق رقم 

 
  71/6/7885فى جلسة   
  قرر المجمع المقدس ما يلى )بناد على توصدياب لجند  الطقدوس وبعدد

 ة عدي ب التى طلبها قداس  البابا(الت
ستخدام ال تق الطقسي  التى تسدتخدم اال يجو  طبع أو بعاد  طبع و  -أ

 فى العباد  داخل ال نيس  بال بموافق  اللجن  المجمعي  الطقسي .
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أن يصددددلى مددددرد ابددددر تهم المقدسددددد ... ألدددد ا المسددددتقر فددددى ألتدددددان  -ق
 ستخدام فى  ل ال نائس.ال نيس  مع توتيد اال

عاد  طبع .وافق قداس  البابا على تصتي  القطما -أل  رس وا 
  ال وتيد  و تابيد  وتاريخيد  ينبغدى مراعاتهدا فدى رسدم  ا  أبر ب اللجن  أمور

نار لعدددرض الم ت ددداب ياأليقونددداب وتقتدددرح لجنددد  الطقدددوس بقامددد  سددديم
التددى ينبغددى أن يراعيهددا البنددانون األقبدداط تتددى ت ددون األيقوندداب مطابقدد  

 بل قل .لعقيد  ال نيس  وتاريخهاو وقد ق  
 

 7/6/7886 فى جلسة   
 -    نصمجمع نصمقدس نصق ن ن  نصتاصية:

 . تعتبر القلنسو   يا  رسميا  بالنسب  لألسقى فى الخدم 
  عتادوا ص   األواشى سرا  االت  المجمع أن  ثيرا  من اآلباد ال هن  قد

فدددى ختدددام طقدددس عشدددي  وبدددا رو واألواشدددى ال بدددار قبدددل صددد   الصدددل  
أن يعتقدددد الشدددعق أن  دددقه  بالقدددداس ا لهدددىو األمدددر الدددق  يخشدددى منددد 

الصددلواب قددد تددقفب مددن طقددس ال نيسدد  القبطيدد و  مددا أن اآلبدداد ال هندد  
قدددد صددداروا عرضددد  لنسددديان تب هدددم لهدددا عدددن  هدددر قلدددقو لدددقل  تقدددرر 
توصددي  اآلبدداد ال هندد  فددى ا يبارشددياب بمراعددا  ممارسدد   ددقه الصددلواب 

تسدق جهرا   لما أم ن قلد و وتبضديل الصد   جهدرا  علدى الصد   سدرا  
الطقس األصلى. علما  بذن بعض ا يبارشدياب منعدب صد تها سدرا  فدى 

 طقس العشي .
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  71/6/7881فى جلسة 
     نصمجمع نصمقدس ما يلى:

  نددددداطيوس   دددددا األول عيدددددواا البطريدددددر  بالتنبيددددد  علدددددى ق  دددددر مدددددار 
و ددو مددا سددبق أن  األنطددا ى فددى جميددع صددلواب الليتورجيدد  والقداسدداب.

 تباق ال نيستين.اتقرر فى عهود سابق  ب
  ال يجددو  ل ددا ن أن يمددارس المعموديدد  أو الميددرون أو مناولدد  المرضددى

 و و مبطر.
  يلت م جميع رجال ال هنوب فى ال نيس  بمصرو فى اقبول التوصي  بذن

صددلواتهم الطقسددي  بددنا الخددوالجى ال بيددر المقدددس طبعدد  القمددا عبددد 
مددع المقدددس عربددى( فيمددا عدددا مددا يقددره المج-المسددي  المسددعود  )قبطددى

مددن تعدددي ب. أمددا فددى بدد د المهجددر فيلت مددون بتوجيهدداب ال نيسدد  األم 
فيمددا يسدددتخدمون مددن ترجمددداب. فدددى  ددل بلدددد خددارجى يسدددتخدمون اللغددد  
التى تناسبهمو أما فى النا العربى والقبطى فيلت مون بما يلت م بد  فدى 

 .امصر
 وافدددق المجمدددع المقددددس أن ال تسدددتخدم عبدددار  افصدددل شدددريىا فدددى قدددراد  

األناجيل المقدس  واستقر األمر على أن ي قال ]فصل من بشار  ا نجيل 
لمعلمنا مار ... البشدير بر اتد  علدى جميعندا  وال ي قدال ابتسدق مدا دّون 

 معلمنا مار ... البشيرا.
   تستخدم عبار  اتقدماتناا بدال  من اضتاياناا فى الترجم  العربي  ألوشدي

 القرابين.
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  6/6/7889فى جلسة 
انعدم نسدذل    على بضاف  الطلب  التالي  ضمن طلب ف  نصمجمع نصمقدسون

أيها المسي  بلهنا ثّبب أساس ال نيس .. بلد ا وي دون نصدها ]نجاتدا  للطلبد  
 وعم   للمتتاجين .

 

  88/5/7888جلسة فى 
  وافددق المجمددع المقدددس علددى شددطق العبدداراب الددث   التاليدد  مددن طقددس

 فى الطلب ةالسجد  و ى فى الصلو  الثالث  
 .( اوأيضا  تتلها وتنقلها بلى قل  الموضعا1
( االقين فى الجتيم ألن لندا ع دم رجداد مدن أجدل انتد ل  دل الدقين فدى 2

 جميع اآلالم وا.
( األن لدديس المددوتى يبار وندد  يددارق وال الددقين فددى الجتدديم يعترفددون لدد  3

 ب ع نو بل نتن األتيادا.
فدددى الطلبددد  الثالثددد  فدددى طقدددس  وقدددد علدددق قداسددد  البابدددا علدددى مدددا تدددم شدددطب 

السددجد  بددذن النقدددل مددن الجتددديم بلددى البددردوس  دددو  يددر مم دددن بعددد بتمدددام 
نقدددل  دددان لونقدددل الدددقين نقلهدددم السددديد المسدددي  وقدددب بتمدددام البدددداد. فا والبدددداد

القددديم وال ينطبددق علددى مددا بعددد قلدد  فددى  العهددد ىمم نددا  فقددط بالنسددب  لقديسدد
 العهد الجديد.

 يل عبار  ا قه القبائ ا لتصير اوالتقدمابا.قرر المجمع المقدس تعد 
  وافدددق المجمدددع المقددددس أيضدددا  علدددى توصدددي  لجنددد  الطقدددوس بعددددم نشدددر

 بتو  فى  تق تول الطقس ال نسى قبل اعتماد المجمع المقدس لها.
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  وافق المجمع على ما تدم بيضدات  فدى تقريدر لجند  الطقدوس عدن طقدس
 قس  ما يلىةعيد دخول السيد المسي  بلى الهي ل في ون الط

بعدددد قدددراد  بنجيدددل القدددداس قبطيدددا  وعربيدددا  تلدددى البشدددار  فدددى سدددتر تريدددر 
أبددديض ويسددددير ال ددددا ن بوجهدددد  وأمامددد  الشمامسدددد  بالشددددموع ثددددم ال هندددد  
بالمجددددددامرو ويطوفددددددون بدددددد  الهي ددددددل ثدددددد   مددددددراب و ددددددم يرتلددددددون لتددددددن 

;galilea nte nieqnoc   بلتنهددا بالندداقوس وبعددد قلدد  يقددى ال ددا ن
ل ويددذتى ال هندد  ويقدددمون البخددور لإلنجيددل ثددم يقّبلوندد . علددى بدداق الهي دد

 .وبعد قل  تقال الع   ومرد بنجيل القداس بلتن البرح
ة يتمددددل ال ددددا ن ا نجيددددل  مددددا تمددددل سددددمعان ال ددددا ن السدددديد مالرظةةةةة

المسددي  و ددو طبددلو يددوم دخولدد  الهي ددلو ألن ا نجيددل  لمدد  اهللو يمثّددل 
ال هند  البخدور لإلنجيدل ت ريمدا   السيد المسدي   لمد  اهلل المتجسددو ويقددم

 ل .
 

  طقس س  نصزونج 
بنددداد علدددى ت ليدددى المجمدددع المقددددس فدددى الجلسددد  السدددابق و بددد جراد دراسددد  
تبصدددديلي  عددددن طقدددددس عقددددد األمددددد  و وع قتدددد  بطقدددددس ا  ليددددل وصددددد   
الخطوب  فى  نيسدتنا القبطيد و مدع بجدراد مقارند  لدنبس الطقدس فدى  ندائس 

 قرق ال نائس الرسولي  القديم  بلينا.الروم األرثوق سو بصبتها أ
وبعددددد بتدددد  طقددددس الدددد واأل القددددديم فددددى المخطوطدددداب القبطيدددد و والطقددددس 

 اليونانى القديم والمستمرو باللغتين اليوناني  والعربي و اتض  ما يلىة
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ا الد واأل ع بةونا  دو فدى الترجمد  الدقيقد  اعقةد نممةال أن ما يسدمى ا (1
بالقبطيدددد (و و ددددى  ARHB بأ يةةةةباليونانيدددد و و ARRABWNA أ نبورةةةةا)

 الخطب  فى المبهوم التراثى القديم.
أن الخطبدددد  بوضددددعها التددددالىو قددددد قددددام بصدددديا تها القمددددا فيلوثدددداوس  (2
بددرا يمو وقلدد  بعددد أن قددام البابددا  يددرلس الرابددع )وتددقا تددقوه البابددا  يددرلس ب

 الخامس( بضم صلواب طقس عربون ال واأل بلى صلواب طقس ا  ليل.
 واأل التراثيددد  عندددد ال نيسددد  اليونانيددد و لددديس بهدددا بن صدددلواب عربدددون الددد (3

قراد  بولسو وال فصل من ا نجيلو بل تتر   أساسدا  علدى مبار د  خداتمى 
لباسدددهما للخطيبدددينو وتبدددديلهماو مدددع بعدددض صدددلواب  الخطبددد  )الددددبلتين(و وا 

 أخر   عربون لل واأل. 
بذن يسبق طقس ا  ليلو طقس عربدون الد واأل      نصمجمع نصمقدسلهقا 

)عقد األم  (و بتي  يتضمنة رشوماب الدبلتينو وص   الش رو وطلبد  
خاصددد  بعربدددون الددد واألو وصددد   مبار ددد  الثيددداقو ولتدددن االتلددد  الروتيددد ا 
لبدداس الدددبلتين للعروسددين بيددد ال ددا ن ولدديس بيددد العروسددين. ثددم تبدددأ بعددد  وا 

 ل .بقل  صلواب طقس ا  ليلو بقراد  فصل البولس من أفسس.. 
 ى طقس ع بون نصزونج لعقد نممال (، ونإلكليل نصمقةدس كمةا وبه ن يج

 يلى:
لهندددا ومخلصدددنا يسدددوع المسدددي و مشدددرع -1 الرشدددوماب الث ثددد ة باسدددم ربندددا وا 

شدددددريع  ال مدددددالو وواضدددددع نددددداموس األفضدددددال نعقدددددد  واأل االبدددددن المبدددددار  
 ل .باألرثوق سى.. 
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ال واألو ص   الش ر وبعد ا أرباع ناقوس المناسب و وفيها ربع خاا ب-2
 ويرفع البخور.

ثدددم يقدددول  دددقه الصددد   لعربدددون الددد واأل )عقدددد األمددد  ( وعنددددما يدددق ر -3
 العريس ومعينت  يرشم  ل منهما فى جبهت  مثال الصليق.

ايددا اهلل الددق  جبددل ا نسددان بيديدد  وتددده وأعطدداه المددرأ  عونددا  وقددو  لدد و أنددب 
ومعينتدددد (  أيضددددا  اآلن يددددا سدددديدنا  ددددن وسدددديطا  لهددددقين العروسددددين )العددددريس

صددلهما بعربددون الشددر  و وأعطهمددا ع مدد  اتصددالهماو لي ونددا بذلبدد  واتددد  
أنددددا أتر دددد   أعطيدددد  ل مددددا. سدددد مى بربدددداط المتبدددد و بق تقددددول لهمددددا سدددد مى

مع ما. فذنب س منا جميعا . نرسدل لد  بلدى فدوق المجدد وال رامد  مدع ابند  
لى د ر الد و   ر آمينا. الوتيد والروح القدس المتيى اآلن و ل أوان وا 

ة اأيهدا السديد الدرق يسدوع المسدي  بلهندا الدق  نصصالة على ثياب نصع س-4
 ل . ويقال بعد قل  لتن االتل  الروتي ا.ب ين السماد بالنجوم.. 

تقال اتدى شدور ا و اتدين أومشدبا ويقدرأ البدولس الخداا با  ليدل )مدن -5
واآلن قددد أفسدس(. ويسدتمر طقدس ا  ليدل  المعتداد بلدى أن ي قدال مدا يلدىة ا

تضددرتما فددى  ددقه السدداع  المبار دد  قدددام  ي ددل رق الصددباموبو ومقبتدد  
المقدسو وجمعت ما  قه ال يج  المبار   وا  ليل الم درمو فعلدى  دقا الرسدم 

مرأ  واتد  بطهدر ونقداو و او قه الشريع و   قا اتخق سائر اآلباد المممنون 
يجدددداد الخلددددى. فيجددددق علي مددددا أن يعددددرى بع ضدددد ما تددددق لطلددددق القريدددد  وا 

بعددضو ويخضددع  ددل من مددا لصدداتب . ولددي ن  ددل من مددا أمينددا  نتددو اآلخددر 
 قددول معلمنددا بددولس الرسددولة الدديس للمددرأ  تسددلط علددى جسددد ا بددل للرجددلو 

 (.4ة 7 و1و قل  الرجل أيضا  ليس ل  تسلط على جسده بل للمرأ ا )
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 ثم تستمر صلواب ا  ليل  المعتاد.
يال  نصمقت رةة فةى طقةس نصع بةون نصمجمع نصمقدس على نصتعةد ونف و د 

لنص ى أطلة  عليةا نصةبعس نسة  عقةد نممةال ( وفةى وصةية عقةد نصةزونج 
 نصتى تقال فى صلون  نإلكليل..

 
   71/6/8111فى جلسة 
 أن ي ددون الربددع الخدداا باآلبدداد الرسددل سددبعين   ةة   نصمجمةةع نصمقةةدس

 ثنين وسبعين رسوال .اوليس 
   نيسددت و فقددد أشددار قداسدد  البابددا بشددذن وسدديل  تثبيددب ال ددا ن العددام علددى

بدددذن  دددقا األمدددر ال يتتددداأل بلدددى طقدددس خددداا وي بدددى أن يصددددر نيافددد  
 األسقى قرارا  بقل . 

 
  8/6/8117فى جلسة 
 الثالدد  أن يددتم  شددنودهطلددق قداسدد  البابددا  ورد فددى تقريددر لجندد  الطقددوس

تددددق ير األتبددددار أعضدددداد المجمددددع المقدددددس بددددذن قددددرار المجمددددع السددددابق 
)بجلسددد  س أوشددي  الراقددددين فددى أيدددام الخماسددين صدددوره بخصددوا طقددد

 دددان  دددو السدددماح بدددذن تقدددال أوشدددي  الراقددددين فدددى أيدددام  (25/5/1991
الخمسددين فددى تددال وجددود جثمددان المتددوفى فددى تالدد  الصدد   عليدد  فددى 
ال نيس  وال مانع مدن أن تقدال معهدا أوشدي  المرضدى تسدق المعتداد فدى 

ذوشددي  الراقدددين فددى تلدد  أيددام الخماسددين. وأن قلدد  ال يعنددى التصددري  ب
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األيدددام فدددى ال دددروى العاديددد  ألنندددا فدددى الخماسدددين نتتبدددل بقيامددد  السددديد 
 المسي  من األمواب واألواشى دائما  تتناسق مع طقس المناسباب.

   فددى أ    ةةارون نإليمةةانمةةن  ةة   نصمجمةةع نصمقةةدس عةةد  رةة   أجةةزن
تتغيدر  . أما األلتان فهى التدىبما فى قل  أسبوع اآلالم وقب من السن 

ألن  -الثالد  شدنودهتسدبما أشدار قداسد  البابدا - تسق المناسب . وقلد 
قانون ا يمان األرثوق سى الدق  وضدع  اآلبداد فدى المجدامع المسد وني  
 ال يجو  شطق أ  ج د من   نوع من التنوع الطقسى فى المناسباب.

 
   88/6/8118فى جلسة 

 ةمجمع نصمقدسأ  ها نصالتى  لجن  الطقوس التالي  عرضب توصياب
توصى اللجن  بالتعدي ب التالي  فى بعض ع اب طقس البصخ   -1

المقدس و بتي  تتبق مع التسليم الرسولى فى عدم مناول   ير التائبينو 
وقل  بتقى العباراب التى تشير بلى تناول يهوقا من جسد الرق ودم و 

 و و الشئ الق  يتعارض أيضا  مع تعليم ا نجيل.
 ب  ى  ما يلىةو قه العبارا

"مرقًا كما تتقى عبار ة  فى ع   الساع  التادي  عشر  من يوم الث ثادة
 .نسترقا " صا  صيهو ن نص ى أسل  نص ب عردما تراول مرا بغي 

"مثل يهو ن، مرا مكتوب تتقى عبار   وفى ع   با ر الخميس ال بيرة
 نصمجد". صما تراول نصخبز دخلا نصشيطان، فسل   ب
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 قه العبار  قد أشارب بلى التقدم من التناول المقدسو فيما ورد علما  بذن 
قبلها وبعد ا فى الع  . وتوضع فاصل  بعد عبار  اوال ي ن أتدنا شريرا ا 

 بدال  من النقط .
توصى اللجن  بتقى ما ورد فى البيان ال ائن بقطمارس البصخ   -2

عا  بذن السيد المقدس و السابق لطقس يوم الجمع  الع يم و ويعطى انطبا
المسي   ان يتتر  بالجسد بعد موت  التقيقى على الصليق جسديا . 
وبالر م من تسن ني   اتق البيانو ور بت  فى ببرا  أن الرق يسوع 
المسي   و تى ال يموبو بتسق ال وت و ف ن  قه العبار  تتعارض مع 
 االعتقاد بالموب ال امل التقيقى للرق بتسق الجسدو و و أمر ال م

  تمام البدادة
اومما يبر ن على عدم موت  أن  لما طعن  أتد الجنود خرأل من جنب  ماد 
ودمو ع م  على أن  تى ولن يموب. وجاد فى تاري  ال نيس  الق  أخق 
عن التقاليد القديم و أن يوسى ونيقوديموسو لما شرعا فى تتنيط السيدو 

المخلوقاب تموب  أمس  يوسى يده وقالة  قه اليد الع يم  التى  ونب
وأنا أتنطها. فبت  المسي  عيني و وتبسم فى وجه و فصرخ عند قل  

ولقل   يوسى قائ   قدوس اهللو قدوس القو و قدوس التى الق  ال يموب.
 التسبت  بين ترنيماتهاا. هقد رتبب ال نيس   ق

البقر  من البيان تينما يعاد طبع القطماروس يراعى عدم  هوبعد تقى  ق
 فى الطبعاب الجديد . وجود ا

و وعلى صجرة خاصة صم نجعة طقس نصمعموديةقامب اللجن  بت وين  -3
وج  الخصوا بالن ر بلى صيا   طقس يناسق المنضمين من 
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وقال قداس  البابا سوى نتاف  على الطقس القديم  الطوائى األخر .
ير فهو بالنسب  للمولود من أبوين يبالنسب  لغير المممنين. أما التغ
 وس بدراس  ما يم ن أن يقال فى  لمسيتيين. وطالق قداست  لجن  الطق

نوع من أنواع العمادة عماد  ير المممنينو عماد المقبلين من الطوائى 
 المسيتي  األخر و عماد األطبال المولودين من عائل  أرثوق سي .

 
  71/6/8111فى جلسة 

 قوس:    نصمجمع نصمقدس ما يلى برا  على توصيا  صجرة نصط
ضرور  متابع  الطبعاب الجديد و ل ى يراعى فيها االلت ام بقراراب  -1

 المجمع المقدس فى النصوا الخاص  باألمور الطقسي . 
التذ يد على أن  ينبغى االلت ام بقرار المجمع المقدس السابق بتاري   -2

والخاا بذخق تصري  من اللجن  المجمعي  للطقوسو قبل  11/6/1995
 ال تق الطقسي .بعاد  طبع 

فى تال  بقام  القداس ال يرلسى  ام   ينبغى االلت ام بترتيب   -3
 األصلى.

فى تال  اختيار بعض األج اد من القداس ال يرلسى أثناد الص    -4
بالقداس الباسيلىو فيم ن أن تذتى  قه األج اد تسق ترتيق القداس 

 الباسيلى.
اقى شئون خدم  الم رساب تو يع  تق تجمع الئت  الم رساب مع ب -5

وطقس ت ريس الم رس  ومساعد  الشماس  والشماس  بتسق ما أقره 
 الثال  أطال الرق تيات . شنودهالمجمع المقدس فى عهد قداس  البابا 
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   88/5/8111فى جلسة  
 ونف  نصمجمع على نصتوصيا  ونصتصريرا  نصتاصية:

 ةفى كتاب صقان خميس نصعهد أواًل:
لقان خميس العهدا بعض ال لماب التى تتتاأل بلى وردب فى  تاق ا

 تصتي  )تدقيق( مثلة
 اب را لم  .. و ادعى السيد المسي  اب ر  ل خليق  97 بت فى ص -1

 ة فعل الوالد  (prototokos) –تسق اللغ  اليوناني -صتتها 
 tikto))  + (protos)   أ  سابق( أ  السابق فى الوالد– 

 ."نصموصود  بل كل خليقة"ون العبار  فت 
"صيس هو نختطافًا ما روي  صتصي  أيضا  عبار ة  97 بت وفى ص -2

 ."ص  ترسب مساونت  هلل أبي  نختطافًا"وصّتتهاة و مساويًا هلل أبي "
ونص وح وأبي  الصال   ررو عبار ة ال ى نصرخ  115 بت وفى ص -3

 ا.قائلين.. يا أبانا الق  فى السمواب نصقدس
وصتتها أن  ال يليق أن نخاطق األقانيم الث ث  بص   يا أبانا ثم نقول 

بن فى صيغ  المخاطق والغائق فى نهايتها ابالمسي  يسوع ربناا في ون اال
صكى معا ... واألص  أن نقول  ما  و معتاد فى مقدم  الص   الرباني  ا

 ..ا.رص خ ررو أبي  نصصاصح  ائلين
 ةي ون   قاأن يتم التصتي  ل على
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 89، 81تصويب صفرة 
 صقان خميس نصعهد

لم تتسق مساوات  هلل أبي  
 ختطافا .ا

Mpekeqrek]wpi ` n\ucoc  `mV; 
pekiwt   ̀nou\wlem   an   pe. 

 قبل  مولودبن اليسوع المسي  اال
  ل خليق .

Ihc?   Pxc?   `p]hri  
vhetaumacf  'ajwf  
`ncwnt niben. 

 عهدصقان خميس نص 715صة 
جعلنا مستتقين البنو  ل ى او 

نصرخ نتو أبي  الصال  
 قائلينة

Ouo\    `ariten  `nem`p]a  
`n;met]hri> eqrenw]  `e`\rhi 
oube pekiwt  `ǹagaqoc  enjw  
`mmoc. 

 ًا:  دنس أعياد نصميالد ونصغطاس ونصقيامة:ريثا
نوع  ضرور  أن ي ون توقيب التناول على األقل بعد منتصى الليل تسق

 التوقيب المتبع.
 ًا: فى مسرة نصم ضى ونمكاصيل:ثاصث

لت ام ال ا ن بقصر استخدام  يب مست  المرضى لرشم اضرور  
المرضىو وي ون قل  بالرشم بيد ال ا نو دون أن يضاى بلي  أ   يوب 

 أخر  أو عطور أو تنوطو ألن  قا خاا بت وين  يب الميرون.
اليل  و  يب  يتون عاد  مخصا أن ي ون ال يب المستخدم فى األ و 

 لهقا الغرض أو  يب أبو المسيس.
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 :نصتاصيةنصمجمع على طلبا  وتوصيا  صجرة شئون نإليبا شيا   ونف 
  أ مي  ق ر أسماد الراقدين جهرا  فى الترتيم بالقداس فى تق اراب

ن  ان  نا  وقب تقال بقي  األسماد  الثال  واألربعين والسن  األولى. وا 
ال فتقال سرا .المطلوب   و وا 

   أ مي  االلت ام بقراد  السن سار فى األيام التى ينا فيها طقس ال نيس
 على قل .

   79/6/8115فى جلسة  
 يجر  مراجعتها. نإلبصلمودية نصكيهكيةق ر فى الجلس  أن 

 نصطقوس وهى كما يلى: وت   بول توصيا  صجرة
ي  عن ال واأل توصى اللجن  بتذ يد ما يبهم من قول السيد المس -1

(و والق  6ة 19المسيتى عموما و أن ما جمع  اهلل ال يبرق  بنسان )مب 
قصد ب  أن ال واأل المسيتى البد أن يتل في  الروح القدس ليوّتد 
ال وجينو بصور  ال يم ن للبشر أن يبصمو او طالما  و  واأل صتي و 

ا ي ون وال يتل فصم  بال لعل  ال ناو أو تر  ا يمان المسيتى. وبهق
الروح القدس  و الق  يتل ويجمع طرفى ال واأل سواد  ان قل  فى 
طقس عقد ال يج  األولى أو الثاني . و قا ما يمارس فع   أننا نصلى 
ص   عربون ال واأل برشومات  الث ث  قبل طقس  ل من ال يج  األولى 

 والثاني .
)الق   توصى نصلجرة بض  ط ح نصساعة نصتاسعة من أرد نصشعارين -2

وجده نياف  األنبا  يرلس أفامينا فى مخطوط( بعد تنقي  لغت  العربي  فى 
 الطبعاب الجديد  لطقس البصخ  ومتابع  تنبيق قل .
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بم نعاة أن تكون صلون  نصساعة نصتاسعة ونصساعة توصى اللجن   -3
و نصرادية عش  من أرد نصشعارين مع صلون  صيلة نإلثرين من نصبصخة

 تدو تي  أن أتد الشعانين  و عيد سيد   بير.أ  فى مساد األ
 ىمديح عيدتوصى اللجن  بقبول اقتراح تغيير العباراب التالي  فى  -4

 وتطبيق قل  فى الطبعاب الجديد  لل تق الطقسي ة نصصليب
 أن ي هر صليب  )با يمان(  لما أراد المل  الديان

 شير  نا  أوبى أستافروس  تسان دبر تدبيرا  با 
 ر  لم  )با يمان( الموجود  فى البقر  الثاني  بلى  لم  ابالعيانا.تتغي
فى عيد الرسل   كصوصوجية نصقديسين بط س وبوصسبخصوا  -5

( بلى niarxh  mmaqhthcتوصى اللجن  بتغيير عبار  ارمساد ت ميقا )
 ارسوال ربنا يسوع المسي ا.

 
   71/6/8116فى جلسة 

وهى كما صجرة نصطقوس نم بعة صمقدس على توصيا  ننصمجمع  ونف 
 يلى:
أمشير و ى نبسها  8فى قراد  عيد دخول السيد المسي  للهي ل  -1

طوب  جاد فى الطبعاب التالي  من  6قراداب بنجيل عيد الختان 
اوأنب أيضا  يجو  فى  ةالقطمارس أن سمعان الشي  قال للسيد  العقراد

ليونانى والترجم  ( وبالبت  فى األصل ا2ة35نبس  سيى الش ا )لو 
 القبطي  لألناجيل األربع  لم ترد  لم  الش   قه. لقل  توصى اللجن ة
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بذن تتقى  لم  )الش ( ويراعى قل  فى الطبعاب الجديد  لتصير اآلي  
 ا.وأر  أيضًا يجوز فى رفس  سي  ما يلى ا

توصى  (11ة11 اتور بنجيل الراعى الصال  )يو 6فى قراداب  -2
ا بتسق يكون صه  رياة ويكون صه  أفضلالنا ايصير  اللجن  بذن

النا اليونانى والقبطى والعربى فى الترجم  البيروتي  وليس ا ما ي ون 
 ل م أفضلا تسق النا الموجود اآلن بالترجم  العربي  للقطمارس.

جاد فى مقدم  قطمارس الصوم ال بير أن األسبوع األول في   و  -3
 فى التاشي .أسبوع  رقل.  ما ورد فى المتن و 

بتقى  قا ال  م أينما ورد فى ال تق الطقسي  لعدم  وتوصى نصلجرة
 صتت  بالنسب  لتعاليم ال نيس  القبطي .

ناقشب اللجن  ما ورد فى السن سار عن  هور رئيس جند الرق  -4
( وما يل م من تصتي  ما ورد فى 15-5ة13ليشوع بن نون )يش

ت  الق  قامب ب  لجن  ا يمان السن سار بهقا الشذنو ووافقب على الب
والتعليم والتشريع تول أن رئيس جند الرق الق   هر ليشوع ابن نون 

(  و أتد  هوراب السيد المسي  فى العهد القديم وليس 15-13ة 5)يش
 و الم   ميخائيل  ما ورد فى السن سار ويل م تصتي  قل  فى 

أّ د قداس  البابا   و وافق المجمع المقدس على  قا التصتي السن سار. وقد
فى الجلس  على وجوق تصتي  بعض األخطاد الموجود  فى السن سار 

 وأننا نريد طبع  خالي  من األخطاد.
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   86/5/8111جلسة فى 
 و ى  ما يلىة نصمجمع توصيا  صجرة نصطقوس  بل
 ع   القديس يوتنا ق بى البم من يوم الث ثاد من البصخ   نقل

ار ع   من الع اب الق بي  مناسب  يواخت والمقدس  بلى يوم الخميس
للساع  التادي  عشر من يوم الث ثاد )عن مجئ الرق الثانى 

 .(والدينون 
  نصموصود فى التو يع النا العربىة  151فى شهر  يه  مرد الم مور"

 من نآلب  بل كل نصدهو  أتى وتجسد من نصع  ن "
 ةتبقى العبار   ما  ى نصرف نصقبطى فى

 pimici   ebol   qen  Viwt  qajwou  nniewn  throu  
 يوران فى بطن فى التو يع  151ة مرد الم مور فى صو  يوران"

 نصرو  كمثال نصمسيح فى نصقب  ثالثة أيا ".
  بالنسب  للمد  ما بين عيد الصعود وعيد العنصر ة ت ون دور  أيقونتى

س( داخل القيام  والصعود يوميا  )فى األيام التى يصلى فيها القدا
الهي ل )بث   دوراب( بلى يوم عيد العنصر  تي  ت ون الدور  فى 

 ص   رفع بخور با ر فقط.
 
   6/6/8118جلسة فى 

 أ   نصمجمع توصيا  صجرة نصشئون نصطقسية وهى:
منع الصلواب الطقسي   ير المعروف  فى الخوالجى أن يقولها األق -1

 قداس.األسقى أو األق ال ا ن بصوب عالى أثناد ال
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تصتي  بعض األخطاد الموجود  فى السن سار القديم مثل ما يقال -2
فى عيد صعود جسد السيد  العقراد أن جسد ا قد جلس عن يمين السيد 

 المسي  فى السماد.
ة رتى عبا ةا و ى جالس  عن يمينة امن عبا ةابتداد  شطق السطور 

ثنتى عشر ا منهااجا ب  من عبا ةو وأيضا  قامب المل   عن يمين المل اا
 . قه أم اا رتى عبا ة سن ا

و قل  بضاف  ما تتت  خط من ال لماب مع شطق  لم  اعندا فى العبار  
من نياتتهاو وافق تضوره  وقبولم ي ن توما الرسول تاضرا  التالي ة ا

جسد ا الطا ر مع الم ئ    فى رمياوقب دفنهاو فرأ   عند الهند
 ا.صاعدين ب 

ق شطق الهجوم على القديس البابا ثاوفيلس والقديس فى الدفنار مطلو -3
ببيبانيوس ومرفق بملى الجلس  النا األصلى والبقراب المطلوق شطبها 

 ة ما يلى من واقع الدفنار
( النا اآلدام 31تتب اليوم السادس عشر من شهر توب )صبت  

  تتى عبار الم يتتمل العدو تعاليم  المتيي ا يشطق من بداي  عبار ة 
 .ام نبب رئيس ال هن اث

بقا ( من بداي  عبار  ا32يشطق من النا الواطس لنبس اليوم )صبت  
 .ما ق رب األتعاق التى جلبتها علي ا تتى عبار  القد أت نب قلبىا

فى اليوم السابع عشر من شهر  اتور يشطق من النا الواطس 
 ا افلم يتتمل العدو. أن يضطهد من قبل( من بداي  عبار ة 134)صبت  

 .ا بلى معرف  التقا تتى عبار 
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( يشطق من النا 439فى اليوم الثانى عشر من شهر بشنس )صبت  
اوأمرب بنبى  تتى عبار اب ب المل   بقو  ع يم ا اآلدام من بداي  عبار ة 

 رئيس ال نيس ا.
( من بداي  عبار ة 441فى نبس اليوم يشطق من النا الواطس )صبت  

  .ا تتى عبار  ابلى معرف  التقافلم يتتمل العدو فى قات ا
 ( تتتاأل الترجم  بلى تصتي ة11ة 53فى دالل أسبوع اآلالم )اش -4

قا ما أسلمتم قوات م اأما الرق فشاد أن يشبي  من الجراح النا الموجود  وا 
 ا.فستر  نبوس م  رعا  ع ّه  ثير قبيت  عن الخطي 

نص ب فس  بأن  أما" والنا الصتي  المطلوق طباعت  ونشره فى الدالل 
يسرقا باصرزن، إن جعل رفسا  بيرة إث  ي ى رساًل تطول أياما ومس ة 

 .انص ب بيده ترجح
علما  بذن النا الصتي  يتبق مع النا العبر  لمخطوط  قمران 
الم تشب  تديثا  والم توب  فى القرن الثانى قبل المي د. و قل  مع 

تى خطها اليهود فى النصوا العبري  األتد  لهقا السبر الع يم ال
 القرون التالي  للمي د.

االتتبال بدخول السيد المسي  بلى أرض مصر بقا تد  فى -5
القيام  وألتان العيد فى  نالخماسين تقرأ قراداب الخماسين ول ن تقال ألتا

 المرداب ويشار بلي  فى الع  .
بخصوا ص   السجد ة تتم ص   السجد  األولى بالطقس البرايتى -6
بتداد  من مرد ا نجيلو والسجد  الثاني  تبدأ بالبرايتى وتصير سنو  وا

 الثالث  تصلى بالطقس السنو .
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   88/5/8171جلسة فى  
ة ال  ورال أو خورس للبناب فى القداس ا يلىم    نصمجمع نصمقدس 

 ا لهى والصلواب الليتورجي .
 ةىتم  نصمونفقة على توصيا  صجرة نصشئون نصطقسية وهى كما يل 
منع بلباس البناب الصغيراب أو البتياب أو الشاباب  يا  خاصا  فى -1

صلواب القداسابو أو أن يقبوا على  يئ  خورس فى مقدم  النساد لترتيل 
األلتان فى عموم الصلواب الليتورجيا مع بم اني  مشار    ل الشعق بما 

مامس  فيهم النساد فى المرداب الخاص  بالشعق مع المرتلين وخورس الش
 بدون تميي  لهن.

عدم تشاب      وراالب الترنيم واأللتان بم بس الشمامس  أو ال هن  -2
 أو األساقب  الطقسي .

اال تباد بذن أيقون  االبانطو راتورا فقط  ى التى توضع فى تضن -3
 اآلق فى الهي ل األوسط.  

الجنا  العام فى أتد الشعانين يصلى بعد نهاي  القداس مباشر  -4
 بالطقس السنو  فقط.

 خميس العهدة-5
التو يع فى يوم خميس العهد ي ون سنو  وتنقل صلواب الساع   -أ

 التادي  عشر بلى ما قبل بصخ  المساد.
القرابينا وعبار  اني  نبوس  ه ها من عبار  ابار  ه هتشطق  لم  ا -ق

 الراقدينا من قسم  خميس العهد.
  ا ما فتتت  للا اليمينا بعبار  ص   الجنا  )الطلب (ة تبديل عبار -6

 ا ما فتتت  ألنبس األبرارا.
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 : اإليمان والتعليم والتشريع عشرون
 

 نصسروى مؤتم  نصعقيدة نم ثو كسية
الثال  تقوم  شنودهب رشاد وتتب رعاي  صاتق القداس  والغبط  البابا 

من لجن  ا يمان والتعليم والتشريع بعقد ممتمر سنو  لقياداب الخدم  
 جميع ا يبارشياب. 

دميان  بالبرار  يوم   فى دير القديس 1998وقد عقد اللقاد األول عام 
النشاط البروتستانتى المعاصر و يبي  مواجه  اتول  1/11/1998

 .االتسلل البروتستانتى داخل ال نيس 
القاع  المرقسي  فى عقد اللقاد الثانى فى القا ر  فى 1999فى عام 
 .(فقط )ل نائس القا ر  وضواتيها يساألنبا رو منطق  

 عقد اللقاد الثال  فى القا ر  فى  نيس  مار مرقس بشبرا 2111فى عام 
 .(فقط )ل نائس القا ر  وضواتيها

 

بتاري  برآم بالع ق بالبيوم أدير األنبا فى الرابع  عقد اللقاد 2111فى عام 
 بعنوان اأما نتن فلنا ف ر المسي ا.  17-19/9/2111

 

من برآم بالع ق بالبيوم أدير األنبا فى الخامس  عقد اللقاد 2112ام فى ع
(. و ان 7ة 2بعنوان امقدما  فى التعليم نقاو ا )تى  2/11/2112 –31/9

مخصصا  لمواجه  بدع  األدفنتسب السبتيين. وتتد  في  قداس  البابا 
 video conferenceالثال  من القا ر  عن طريق البيديو  ونبرنس  شنوده

ألول مر  داخل مصر تول نقاو  التعليم وأعقق المتاضر  فرص  توار 
 مع التاضرين.
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ن  ينبغى أن يستبيد أ بر عدد فى جلس  المجمع المقدس بقال قداس  البابا 
مم ن من  لماب الممتمر مثل بصدار  تق تتو   قه ال لماب أو شرائط 

والتعليم والتشريع تسجيل  اسيب أو فيديو وقد ورد فى تقرير لجن  ا يمان 
الممتمر اآلباد ال هن  والم رسين والخدام تضور أن  سوى يدعى بلى 

 والم رساب والخادماب.   
 

فى برآم بالع ق بالبيوم أدير األنبا فى السادس  عقد اللقاد 2113فى عام 
بعنوان ارق واتد بيمان واتد  و2113سبتمبر  25-21المد  بين 

تاضر في  قداس  البابا بالبيديو  ونبرنس (. و 5ة 4معمودي  واتد ا )أى 
 ى للوتد  ال نسي  وأجاق على أسئل  التاضرين.ستول المبهوم األرثوق 

 

برآم بالع ق بالبيوم فى المد  أدير األنبا فى السابع اللقاد عقد  2114فى عام 
 بعنوان اأرثوق س تقا  وأيضا  بنجيليونا. و2114سبتمبر  31-26من 

 لبابا عن سماب التبسير األرثوق سى لل تاق المقدس.وتاضر في  قداس  ا
 

فى برآم بالع ق بالبيوم أدير األنبا فى الثامن عقد اللقاد  2115فى عام 
بعنوان االتتدياب ا يماني  والعقائدي   و2115سبتمبر  15-11المد  بين 

المعاصر ا. وتاضر في  قداس  البابا عن الخ ا فى المبهوم 
 األرثوق سى.

 

فى برآم بالع ق بالبيوم أدير األنبا فى التاسع عقد اللقاد  2116ام فى ع
يو 1بعنوان اال تصدقوا  ل روحا ) و2116سبتمبر  21-18المد  بين 

 (.1ة 4



611 

 

فى برآم بالع ق بالبيوم أدير األنبا فى العاشر اللقاد عقد  2117فى عام 
ى بعنوان اال نيس ... بين الماض و2117سبتمبر  21-17المد  بين 

 والتاضر والمستقبلا.
برآم بالع ق بالبيوم أدير األنبا فى التاد  عشر عقد اللقاد  2118فى عام 

 بعنوان االروح القدسا. و2118سبتمبر  25-22فى المد  بين 
برآم بالع ق بالبيوم أدير األنبا فى الثانى عشر عقد اللقاد  2119فى عام 

امتاوالب الغ و ان بعنو  و2119بر أ تو  1-سبتمبر 28فى المد  بين 
  يى نواجه (ا. –أبعاده  –الطائبى )أنواع  

برآم بالع ق بالبيوم أدير األنبا فى الثال  عشر عقد اللقاد  2111فى عام 
بعنوان اعقيدتنا األرثوق سي   و2111سبتمبر  23-21فى المد  بين 
 آبائي  و تابي ا.

 

   ن ن  متروعة
  71/6/7888فى جلسة 
  عن جهدود اللجند  العليدا للتربيد  ال نسدي  فدى بصددار قداس  البابا  تتد

منددا م موتددد و و ددقل  عددن ر بدد  قداسددت  فددى بعدداد  فددت  معهددد الرعايدد  
والخدم و وتذسيس المعهد األفريقى لخدم  ال را  و تيد  ي دون التددريس 
فيددددد  با نجلي يددددد و  عدددددداد خددددددام ألفريقيدددددا وأمدددددا ن أخدددددر  فدددددى أوروبدددددا 

 وأمري ا...
 لجهود تقدير أعضاد المجمع المقدس.وقد نالب  قه ا
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 قداس  البابا من ا يبارشياب أن ترسدل نسدخ  مدن بدرامم مددارس  وطلق
 التربي  ال نسي  الخاص  بها ل ى يتم توتيد  قه البرامم.

 
   7/6/7886فى جلسة 
     مدددن الجدددو البروتسدددتانتى الدددق  ي تدددى داخدددل  نصمجمةةةع نصمقةةةدسرةةة

ل ليداب ال  وتيد  والدوع  علدى ال نيس . عدن طريدق مجدال التعلديم فدى ا
 جتماعاب السري . المنابر بلى جانق اال

 عدددن ر بتددد  فدددى ت ددوين لجنددد  لبتدددا بنتددداأل فدددرق  أعةةة ب  دنسةةةة نصبابةةةا
ال ددورال مددن التددرانيم ألنهددا دخلددب بطددرق لددم نذلبهددا )بروتسددتانتي  وأ ددانى 

 شعبي (.
  ضددرور  مراقبدد  قاعدداب وسددرادقاب العدد ادو علددى  نصمجمةةع نصمقةةدس ونفةة

رسددددال أشدددخاا مضدددمونينو لمنددددع تسدددلل وعددددا  ال شدددرائط وال لمدددابو وا 
 الطوائى بليها.

 جتماعدداب البيددوب اضددرور  متابعدد  ومراقبدد  علددى  نصمجمةةع نصمقةةدس ك ةةدأ
تجا دداب الخمسدديني  والبروتسددتانتي  التددى يقددوم بهددا بعددض الخدددام قو  اال

 أو بعض الخارجين عن ال نيس  أو خدام الطوائى األخر .
  ضرور  التنبيد  علدى اآلبداد ال هند  والخددامو بعددم  مقدسنص    نصمجمع

سدددتجاب  للددددعواب التدددى توّجددد  بلددديهم للمشدددار   فدددى مدددمتمراب تن مهدددا اال
الطائبدد  ا نجيليدد . ألندد  مددن المبددروض أن توّجدد  الدددعو  فددى مثددل  ددقه 

تصددددال مددددن قبددددل البطرير يدددد  التدددداالب بلددددى البطرير يدددد و تيدددد  يددددتم اال
 بالجهاب المدعو .
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 71/6/7881ة فى جلس 
 رةةةف نصمةةةادة فدددى تقريدددر لجنددد  ا يمدددان والتعلددديم والتشدددريع بنددد ة فدددى  ورد

م فددى المت مدد  ضددد س ددال يل مددون أتدددا  بالق   مةةن  ةةارون نصم نفعةةا  789
عقيدت  المن ي لى بتلى اليمينو أن يمديها طبقا  لألوضاع المقرر  فى 

 .و ر ب نصمجمع نصمقدس ب ص . ديانت  بقا طلق قل ا
  لجن  ا يمان والتعليم والتشريع بعدم التوقيدع  توصي  نفقة علىتم  نصمو

ب التوصددددي  علددددى اأ ميدددد  علددددى الصددددور  يددددر السددددليم  عقائددددديا  ونّصدددد
ر  عددن الب ددر األرثوق سددى التدددقيق فددى الصددور واأليقونددابو لت ددون معّبدد
الثالد ا.  وعلدى امندع  شدنودهال وتيا  وعقائديا   ما يشدرتها قداسد  البابدا 

ي  الهيا دددل بصدددور وأيقونددداب  ثيدددر  وليسدددب تسدددق الطقدددس ا دتددام شدددرق
 البددددددانطو راطورال نسددددددى السددددددليم لتضددددددن اآلق تيدددددد  ت ددددددون أيقوندددددد  

وتددد ا للسدديد المسددي  جالسددا  علددى عرشدد  فددى السددماد )الضددابط ال ددل( 
 وتول  الطغماب الم ئ ي ا.

  توخى التقر من  يئاب بروتستانتي  تقيم أن يتم      نصمجمع نصمقدس
والمسدرتياب وتذخدق أسدماد أبنداد وبنداب ال نيسد  مدع عنداوينهم  التب ب

سدتمرار بدراسداب  تابيد   يدر أرثوق سدي   مدا أن اوتليبوناتهم وتراسدلهم ب
 البروتستانب يستبيدون من اللقاداب المس وني  ويستغلونها.

 

  6/6/7889فى جلسة 
   أشةةا   دنسةةة نصبابةةا إصةةى صجرةةة م نجعةةة نصكتةةب نصديريةةة و ةةال: "سةةو

لةةس معهةةا صتبةةدأ نصلجرةةة عملهةةا". وأضةةا   ةةائاًل: نصجهةةد نصمطلةةوب أج
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سو  يكون كبية ًن صكثة ة عةدد نصكتةب ونصةدو يا . وصكةن علةى نم ةل مةا 
وضةةع فةةى مكتبةةا  يو  اً كةةون مضةةموريي نجةةع ويصةةد  بةةا طةة س ب كةةة 

 نصكرائس.
  ن  ددقا األمددر ب  ةةال  دنسةةة نصبابةةابالنسددب  ل ددا ر  التغلغددل البروتسددتانتى

قدددرأ قداسددد  البابدددا مدددا جددداد فدددى ط  بيدددر يتتددداأل دراسددد . ثدددم مسدددتمر بنشدددا
 عن أسباق تغلغل البروتستانبة التقرير

 الترنيم  قاب الموسيقى الصاخب .-1
 درس ال تاق المقدس )بصب  منت م (.-2
 تساس بالوصولو وسهول  الطريق الروتى.بعطاد ا -3
 جتماعى.النشاط اال-4
 التمويل الخارجى.-5
 روتي  فى بعض المناطق.ضعى الرعاي  ال-6
 ضعى التوعي  العقائدي  فى بعض اجتماعاتنا.-7
 ضعى الممارس  الليتورجي  فى بعض  نائسنا.-8
 النشاط المجتمعى والتواراب.-9

 االفتقاد البرد .-11
 اجتماعاب البيوب.-11
 استغ ل المجال المس ونى.-12
 على الخدم . -مب را  ودون بعداد–تشجيع الشباق -13
 ستغ ل الخ فاب داخل بعض ال نائس.ا-14
 الممسساب الطائبي ة مدارسو تضاناب.. أل -15
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 متاول  االختراق تتب ستار أرثوق سى.-16
 

     نصمجمع نصمقدس ما يلى:
 لدو لدم نبعدل قلد و فلدن ألننا بخدم  المناطق العشوائي . اال تمام تم أن ي

  نائس. ي ون فى االمتداد العمرانى قسوس ألن  ال توجد فيها
  هندد   ددقه المندداطق ت صددرى مرتبدداتهم مددن المطرانيدد  أو أن مددن المم ددن 

 من  نائس  ني  أو من البطرير ي . وأيضا  خدام لخدم   قه المناطق.
 برندددامم لنشددداط صددديبى واسدددع يغطدددى اتتياجددداب جميدددع المراتدددل  عمدددل

 السني .
 ا عبددار  خادعدد . والتر يدد  علددى النددواتىرةةا ونرةةد فةةى نصمسةةيحكل  عبددار  ا 

 الروتي  فقط فى تعليم أوالدنا لم يعد يناسق مواجه  البروتستانب.
  يجددق مراجعدد  نوعيدد  الخدددام فددى  نائسددنا لددئ  ي ددون  نددا  بروتسددتانب

 مندسين.
  7ساب  Sat 7   (218 )ان ر القنواب البضائي  صبت. 
 

  88/5/7888فى جلسة 
 يععلدددى توصدددياب لجنددد  ا يمدددان والتعلددديم والتشدددر  ونفةةة  نصمجمةةةع نصمقةةةدس

 التالي ة
 التتقير من نشاط مجموع  مجد  طوسون  ير األرثوق س. -1
أن يمتنددع ب ليددروس ال نيسدد  عددن  تابدد  مقدددماب أو تعقيبدداب أليدد   -2

 تق  يدر أرثوق سدي و تتدى ال يقرأ دا أبنداد ال نيسد  ويتدذثرون بمدا جداد 
فيهدا مددن تعدداليم  يدر  نسددي  با ضدداف  بلدى ت عددق البروتسددتانب أتيانددا  
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ب بتيدددددد  ال ينشددددددرو ا بددددددنبس نصددددددها األصددددددلى لتتقيددددددق فددددددى المقدددددددما
 أ راضهم الخاص . 

أن ال تعطددددددى بيددددددوب الخلددددددو  الروتيدددددد  الخاصدددددد  ب نائسددددددنا أليدددددد   -3
مجموعدددددداب  يددددددر أرثوق سددددددي . ألن قلدددددد  يتددددددرم أبندددددداد ال نيسدددددد  مددددددن 
اسدددتخدامهاو ويعطدددى البرصددد  للتعلددديم  يدددر األرثوق سدددى أن يصدددل بلدددى 

 أبناد  نيستنا. 
 

  71/6/8111فى جلسة 
لجنددددد  ا يمدددددان والتعلددددديم والتشدددددريع النشددددداطاب التدددددى يقدددددوم بهدددددا  تدارسدددددب

البروتسددددتانب وال اثوليدددد  فددددى القددددا ر  وا يبارشدددديابو مددددن تجميددددع الشددددباق 
 –والبتيددان واألطبددال األرثددوق سو وا  ددرائهم ببددرامم مثددلة رياضدد  وبطولددد  

خريجون  مان و مدان.. و يدر قلد  مدن رتد ب ومدمتمراب فدى المصدايى 
ق البددددداخر و برسدددددوم   يدددددد . وقدددددد ت تددددد  مشدددددار   ال اثوليددددد  مدددددع والبنددددداد

البروتستانب فى تن يم بعض  قه الممتمراب. واتبق علدى ضدرور  مواجهد  
قل  من خد ل لقداداب ومتاضدراب ومدمتمراب العقيدد و و دقل  دعدم افتقداد 
المراتددل المتعدددد و وتوعيدد  أجيالنددا الصدداعد و وأبندداد ال نيسدد  عمومددا و مددن 

 ر ال اتى. قا الخط
 

  8/6/8117فى جلسة 
 أنددد  يجدددق االتتدددراس ممدددا يسدددمى اجتماعددداب   ةةة   نصمجمةةةع نصمقةةةدس

مسددد وني  أو الطائبيددد  بال لدددو  اندددب لجنددد  معتمدددد  مدددن مجلدددس  ندددائس 
 الشرق األوسط.
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  ةة   نصمجمةةع نصمقةةدس مرةةع رسةةا نصشةة نئط نصفيةةديو وأ ةة نف CD  ألن
ماندد  أن أندداس أندداس تعبددوا فيهددا و ددقا يسددبق لهددم خسددار . فلدديس مددن األ

يتعبددون وآخددرون يقومددون بمجددرد النسدد . االسددتثناد الوتيددد  ددو بتصددري  
 المنتم.  ما أن البيلم ال يباع فرديا  ل ن بالجمل  فى بداي  التو يع.

 قنا   بخصواSat 7 ( 218 ان ر القنواب البضائي  صبت).  
 
  71/6/8111فى جلسة 

مان ونصتعلي  ونف  نصمجمع نصمقدس على ما أوص  با صجرة نإلي
 ةونصتش يع بعد نصمرا شة وهو كما يلى

اال تمام بموضوعاب العقيد و وشرح الخ فاب مع البروتستانبو توعي  -1
للجميع فى سيميناراب المجمع المقدسو وفى الع ابو واالجتماعابو 
واأليام الروتي و والممتمراب مع مراعا  الموضوعي  وعدم استخدام األلبا  

 الجارت .
بن شاد اهلل من بالبيوم الع ق دير يا الممتمر السنو  القادم بتخص-8

لشرح الخ فاب مع البروتستانبو ومتاوالتهم  2113سبتمبر  25–21
 الجتقاق أبناد ال نيس ..

يقوم اآلباد األساقب  بنقل معلوماب  قا التقرير الخاا بالنشاط -3
  .البروتستانتىو بلى اآلباد ال هن  فى اجتماعاتهم القادم

مطالب  اآلباد ال هن  أن يشرتوا  قه األمور فى اجتماعاب الخدام -4
 والخادماب.



611 

 

قيام اآلباد األساقب  بشرح لماقا نرفض الوتد  التى ال تقوم على أساس -5
 ا يمان الواتدو لآلباد وال هن  فى اجتماعاتهم.

نتتاأل بلى  تق تشرح مبهوم الوتد  التقيقي  فى المسيتي و ولماقا -6
فض  قه الوتد  العاطبي  التى ينادون بهاو ف ما أن الرق  و االمتب او نر 

 فهو أيضا  االتقا.
 شرح مبهوم الوتد  السليم  المسيتي  للشعق.-7
عدم اقتصار الع اب على البعد الروتى والوع ىو دون أن تشمل -8

 البروق العقائدي  مع الطوائى األخر .
صى نآلبا  نصكهرة نصتد ي  فى نستجابة نصدعون  نصتى ت-8 وجا إصيرا ون 

ونصشعب، فال يقبل نصجميع إال نصدعون  نصصاد ة من نصبط ي كية أو 
نصمط نرية أو كريسة  بطية أ ثو كسية، وعد  نالستجابة صلدعون  
 .ونصمطبوعا  ونصم نسال  مجهوصة نصمصد  أو غي  نصصاد ة عن كريسترا

 يار  الشعق فى اال تمام باالفتقاد فى  ل قطاعاب الخدم و و -71
 بيوتهم.

تقديم المقب  المتنقل ل ل من ليسب لديهم  نائسو ليشبعوا بذسرار -77
 ال نيس و ويعيشوا التيا  األرثوق سي .

 ياد  اال تمام فى تقديم الرعاي  الشامل  ألبناد ال نيس و وبخاص  -78
 المتتاجين منهم ماديا  أو صتيا  أو  ير قل .

الترانيم والمصنباب البني  فى عملها على أن استمرار لجن  مراجع  -71
 تصدر بيانا  بنتيج  ما تبتص  من شرائط  اسيب وفيديو وأقراا مدمج .
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   قبل المجمع ما أوصب ب  اللجن  بذن يراعى اآلباد المطارن  واألساقب
وأن يقوموا بمراجعتها  نصر ف نصشديد فى كتابة مقدما  صلكتب نصديرية

وفتصها جيدا  قبل  تاب   قه المقدمابو  ما أ د على قل  قداس  البابا 
 أيضا .

  قبل المجمع توصي  لجن  ا يمان والتعليم والتشريع بخصوا ما ورد
بشذن قداس  القديس يوسى  أبيب 86يو   ونصدفرا  نصسركسا فى 

 خطيق السيد  العقراد ما يلىة
 ا.باصجسدالمسي   ة ا... استتق أن يدعى أبا للسيدنصسركسا 

 ا.باصجسدة ا... ألن  استتققب أن تسمى أق المسي  نصدفرا 
وأوصب اللجن  أن يتم تعديل الناو فى  ل من السن سار والدفنار 

 لتباس. ا منعا  ل باصجسدا بدال  من اباصتبرىليصير ا
 
  88/5/8111جلسة فى 

 ةتالي ال توصياب لجن  ا يمان والتعليم والتشريعالمجمع على  وافق
أن ال يقوم أتد اآلباد المطارن  أو األساقب  ب تاب  مقدماب ل تق قبل  .1

مراجعتها بنبس  مراجع  دقيق  ومراعا  أن ت ون  ادف  و ام  ومتبق  
 تماما  مع تقاليد ال نيس  وتعاليمها وعقائد ا األرثوق سي .

العقيد  والتصد  للتغلغل الطائبىو  شرحاالستمرار فى مجهوداب  .2
    ل ا يبارشياب فى  قا العملو وبخاص  بعدما تذ د لدينا ومشار 

من التقرير المقدم للجن  ا يبارشياب أن  نا  برنامم ضخم سوى 
 –مدين   بر   دفع  أولى )لألطبال  13يقوم ب  البروتستانب فى 
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برنامم رياض  وبطول (و متتويا  على تعاليم بروتستانتي  صارخ و فى 
  ضى.م أل مع النشاط الريا

بعداد دراساب عقائدي  تول طائب  االمورمون او التى اتخقب مقرا  لها  .3
تصاالب فى المعاد و خشي  نشر  قه البدع  فى مصرو وعمل اال

 ال  م  مع ال اثولي  والبروتستانب للتصد  لهقا الخطر المشتر .
الثال   عاد   شنودهالديني  بقداس  البابا  لجن  مراجع  ال تقأن تلتقى  .4

ش يلها بما يناسق االتتياجاب والمستجدابو وتنسيق عملهاو وتبعيل  ت
 بالتدريم.

المجمعي  اال تمام بعرض مشروعاب المصنباب البني  على اللجن   .5
 المختص  بمراجعتها والتصري  ب نتاجها.البرعي  

 

 :نصتاصيةنصمجمع على طلبا  وتوصيا  صجرة شئون نإليبا شيا   ونف و 
 م أجساد الشهداد والقديسين التى استراح الروح ضرور  اتترام وت ري

القدس فيها وعمل بقو و وتقدير متب  الشعق لهاو و يارتهاو والتبر  
 منهاو وطلق صلواتهم.

  أن  فى تال  اتتياأل بتد  ا يبارشياب بلى برامم تسا م فيها  يئاب
 شروده دنسة نصبابا أو أفراد طوائى أجنبي و أال يتم قل  بال بموافق  

 و وقل  تماي  ألبناد ال نيس  من التعاليم الغريب .نصثاصث

على توصيا  صجرة شئون نإليبا شيا  أيضًا نصمجمع نصمقدس  وونف 
 نصتاصية:



611 

 

عمل نشاط رياضى م ثى لجميع األعمارو واستغ ل الم عق -أ
الموجود  الملتق  بال نائس والمدارس والجمعياب القبطي و الستخدامها فى 

قو وبخاص  فى األجا   الصيبي . مع بنشاد أو تذجير أنشط  الشبا
م عق أخر  بتسق االتتياألو مع تو يع جوائ  تشجيعي . واال تمام 

نماد فرق ال شاف  بال نائس لجميع األعمار.  بت وين وا 
التنبي  على أولياد األمورو القين لديهم أبناد أو بناب يدرسون فى -ق

ثولي ي و بعدم المشار   نهائيا  فى مدارس لها بدار  بروتستانتي  أو  ا
النشاط الرياضى التامل للتعليم البروتستانتى المغاير لعقيدتناو وعدم 

 االنخداع بالجوائ  والمغرياب الترفيهي .
تتقير القياداب البروتستانتي  فى  ل موقع من التماد  فى  قا -أل

  البرنامم الق  ان شبب أ راض و والبعد عن أبناد  نيستنا.
اال تمام ب نشاد مدارس قبطي  أرثوق سي   ستيعاق أبناد ال نيس  -د

 الرا بين فى رعاي  خاص .
 
  79/6/8115فى جلسة 
 :طةع بيتة  زك يةا بطة سقدرر المجمدع  كريسة مرا ة نإلرجيل بملبةو ن  

 و ل من ينضم بلى  قه الجماع  من ال نيس  القبطي  األرثوق سي .
 :ر المجمدع عددم السدماح بقيدام  دورال قر  مراوال  نصتغلغل نصب وتستارتى

 يددددر أرثوق سددددى بدددداألداد داخددددل  نائسددددنا و ددددقل  عدددددم السددددماح ب قامدددد  
جتمدداع اصددلواب  يددر أرثوق سددي  فددى  نائسددناو عدددم المشددار   فددى أ  
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جتمددداع مسددد ونى تتدددب بشدددراى االطدددائبى ول دددن بم انيددد  االشدددترا  فدددى 
 مجلس  نائس الشرق األوسط.

 والتعليم والتشريع أنها تشار  فى التوصي  لجن  ا يمان  ورد فى تقرير
الخاص  ب يبارشي  المتل  ال بر  المقدم  من لجن  ا يبارشياب بلى 

الجوانق التعليمي  الوارد  فى تقرير  قه الجلس  وعلى وج  الخصوا 
 لجن  ا يبارشياب.

 
  71/6/8116فى جلسة 
 المجمع المقدس على ما عرضت  لجن  الشئون الطقسي   وافق

عن  هور رئيس جند الرق ليشوع بن  السن سارما ورد فى  صوابخ
( وما يل م من تصتي  ما ورد فى السن سار بهقا 15-5ة13نون )يش

الشذنو ووافقب على البت  الق  قامب ب  لجن  ا يمان والتعليم 
ة 5والتشريع تول أن رئيس جند الرق الق   هر ليشوع ابن نون )يش 

وصيس هو د المسي  فى العهد القديم (  و أتد  هوراب السي13-15
 ما ورد فى السن سار ويل م تصتي  قل  فى  نصمال  ميخائيل

و د أكد  دنسة نصبابا فى نصجلسة على وجوب تصريح السن سار. 
بعس نمخطا  نصموجودة فى نصسركسا  وأررا ر يد طبعة خاصية من 

 نمخطا .
 

 نصغزو نصمعمدنرىد بدأ لجن  ا يمان والتعليم والتشريع من أن  ق تّقرب 
 International  لمصر بواسط  المجمع المعمدانى بذمري ا الجنوبي

Mission Board-Southern Baptist Convention.   ودرسب اللجن
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( وشريط البيديو والبوستر والنبقاب التى أتضر ا CDالقرا المدمم )
د رصدب أسقى ملبورن وتوابعهاو فهقه الهيئ  ق الدرينياف  األنبا سو 

مبالغ  بير  جمعتها  تبرعابو وتر ي  ا على مصر بالقابو بق تر  أن 
% مسيتيونو ول نها ق رب عن 11مليونا  منهم  76مصر بها 

ال نيس  القبطي  األرثوق سي  أنها تبدو قريب  من الخ ا ل نها بعيد  
جدا  عن . وقد أعلنوا فى نبقاتهم ونشراتهم على ا نترنب أن  قا 

 بدأ منق توالى خمس سنواب فى مصر وينمو ب طراد. المخطط 
 مونجهة ه ن نمم . فىوأكد نصمجمع نصمقدس أهمية نصر   

  ونية وافق المجمع المقدس على طلق قداس  البابا بعدم الموافق  على 
ألخطائها وأن بها ت ييى وتناقض وتهجم على السيد  شف ة دنفرشى

س المسيتي  فى مصر المسي . وقد صدر بيان من رمساد ال نائ
 .(24)ان ر ملتق رقم  رواي  شبر  دافنشىبخصوا 

  86/5/8111 جلسةفى 
 2114والق  تعارض مع ت مها  2117بخصوا ت م القضاد ا دار  

والتقرير المقدم من و ير الداخلي  والق  نتم عن  التناقض بشذن  2115و 
للعائدددين  اسددتخراأل بطاقدداب شخصددي  باالسددم المسدديتى والدياندد  المسدديتي 

عد  موقّ  تق   إ سةال مة ك ة عاجلةةبلى المسيتي  بعد أن أشهروا بسد مهم. 
  رأ  توّضددمددن قداسدد  البابددا وجميددع أعضدداد المجمددع المقدددس التاضددرين 

المجمددع المقدددس فددى  ددقا الشددذن لتقددديمها للسدديد رئدديس الجمهوريدد  ومددق ر  
 .م لمت م  القضاد ا دار  العلياأخر  تقدّ 
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  6/6/8118جلسة فى 
 :ونف  نصمجمع نصمقدس على ما يلى

 مرع نالجتماعا  نصمغلقة باصكرائس. -7
مرع نالجتماعا  فى نصبيو  بدون تص يح كتابى من أسق   -8

 نإليبا شية.
 الديني  وتوسيعها. تبعيل لجن  مراجع  ال تق -3
منع تصوير فيلم االمسي  واآلخرا لما في  من أخطاد  ثير  ضد  -4

 الى(.العقيد  )مملب  ال اتق فاي   
وطلق قداس  البابا تتقير اآلباد األساقب  من سيام   هن  دون التذ د التام 
من عقيدتهم األرثوق سي  السليم  وعدم تذثر م بمتاوالب التغلغل 

 البروتستانتى أو الخمسينى.
 
  88/5/8171جلسة فى 

و ى  ما ا يمان والتعليم والتشريع المقدم  من لجن   نصتوصيا  ت  إ  ن 
 يلىة

التى أقر ا المجمع المقدس فى  تبعيل لجن  مراجع  ال تق الديني ة والً أ
مع بضاف  أسماد جديد  يتدد م قداس  الباباو أو  5/6/1993جلس  

تختار م اللجن  المجمعي  للتعليمو بدال  من القين سافروا بلى الخارأل أو 
تنيتوا. أو بضاف  متخصصين جدد ل ى تتبرع اللجن  بلى فروع 

فى المجاالب المتعدد  مثل العقيد و والتاري و وسير القديسينو متخصص  
 والروتياب وتبسير ال تق المقدس ... بل .
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على أن يتم ا ع ن عن موعد بدد عمل  قه اللجن  بعد بعاد  تش يلها. 
لي ون  و المتلقى لمشروع  ل  تاق أو  ريافة نمربا أب ن واختارب اللجن  

بصدار ا. ويتم الرد على ال اتق أو المملى  بعاد  الطبع لل تق السابق
 فى خ ل ث ث  أشهر.

متابع  والتصد  لمتاوالب االست ل الطائبى أو متاوالب الغ و : ثارياً 
بالتغلغل الطائبى داخل  نائسنا. وضبط االجتماعاب  ما أوصى قداس  

 البابا بقل  وتسق قراراب المجمع المقدس السابق . 
 

 نصكتب نصممروعة 
  88/5/7888ى جلسة ف 

كتةاب نصتفسةي  نصتطبيقةى صلكتةاب على التتقير من  ونف  نصمجمع نصمقدس
نصمقةةدس ونصطبعةةة نصيسةةوعية نصد نسةةية صلكتةةاب نصمقةةدس ونصطبعةةة نإلزنئيةةة 

لمددا بهددقه الطبعدداب أو التباسددير مددن  صألراجيةةل نم بعةةة صةةألب بةةوصس فغةةاصى
مقددس مدن تو يدع مثدل أخطاد عقائدي  أو تعليمي  مع تتدقير دار ال تداق ال

 (*) قه ال تق.
 

   79/6/8115فى جلسة 
 بخصةةةوف كتةةةاب "غ بةةةة نإلرسةةةان فةةةى نصعةةةاص " صلقمةةةف صو ةةةا نمرطةةةورى
بصدار م تبد  المتبد ة قدرر المجمدع مندع  دقا ال تداق ووقدى تو يعد  وعددم 

                                                           

تجابب دار ال تاق بعد صدور قرار المجمع المقدس بشذن  قه ال تق اس (*)
 والطبعاب.
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طبع  سواد عن طريق م تبد  المتبد  أو  ير داو والتنبيد  علدى  دقا الرا دق 
اجعهددا اللجند  المجمعيدد  لإليمددان والتعلدديم والتشددريع بعددم بصدددار  تددق لددم تر 

خطار م تب  المتب  بهقا القرار.  وا 
 

   86/5/8111 جلسةفى 
ا تذليى األق نم ثو كسية  ارون إيمان صكل نصعصو بخصوا  تاق ا

ونف  نصمجمع أنتونى م.  ونيارس ترجم  األق  .م. بلى العربي  فقد 
 على توصي  اللجن  ونصهاة  نصمقدس

بدعة تأصيا ع ن عما صدر فى  قا ال تاق من انترافاب خطير  )ا 
( وقد صدرب الطبع  األولى من  فى مصر باللغ  العربي  سن  نإلرسان
ويبدو أن الناشر لم ينتب  بلى ما في  من  2116والطبع  الثاني   2115
 أخطاد.

 

   6/6/8118جلسة فى 
 عقائدية. فس ومرع كتاب "نهلل يدعو" صما فيا من أخطا  -7
رد األنبا بيشو  واألنبا موسى فى قنا  أ ابى البضائي  على  تاق -2
 ا بدون ق ر اسم المملى.كر  أ ثو كسيًا ونآلن أبص ا

 

   88/5/8171جلسة فى 
 اأ ونل مضيئة آلبا  نصكريسةبشذن  تاق ا أواًل:

 قا ال تاق يمثِّل خطور   بير  على مصداقي  التعليم فى ال نيس  ألن  من 
 ا.بدعة تأصيا نإلرسانلواض  أن  يدعو فى مجمل  بلى اا
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ال يوجد بال تاق صور  لقداس  البابا. و و تجميع لمقاالب عديد  ن شرب 
وفى مقابلها  باصلغة نصع بيةوقد تم نشره  2118فى مجل  مرقس قبل عام 

لنبس القول المنسوق  ونصرف نصيورارى نصت جمة نإلرجليزيةب ل صبت  
د ال نيس  مثل القديس بيرينامسو والقديس باسيليوس ل ل أق من آبا

ال بيرو والقديس  ريغوريوس الن ين  و والقديس  يرلس األورشليمىو 
والقديس يوتنا ق بى البمو والقديس أثناسيوس الرسولىو والقديس  يرلس 
ال بيرو والقديس أنبا مقارو والقديس ب ناطيوس األنطا ىو والقديس 

رناو والقديس  يبوليتيسو والقديس ب ليمندس بولي اربوس أسقى سمي
 الرومانىو والقديس أنطونيوس ال بيرو و ير م من ال تّاق والممّرخين.

بقصد تذ يد ف ر   مغاصطا  فى نصت جمة إصى نصلغة نصع بيةيتو  ال تاق 
ا. أو يتم انتقاد أج اد معين  من أقوال اآلباد تم بتر ا عن تأصيا نإلرسانا

باقى القول الق  يوض  المبهوم الصتي   ما  تب   النا ال امل أو
اآلباد. أو يتم اختيار عنوان البصل بتي  ي ون  و العبار  التى يهدى 

الق  يوض  مثاال  لتغيير  (25ملتق رقم ))ان ر  بليها من االقتباس  ل 
 .النا فى الترجم  العربي (

ب  نائسنا فى م تبا ونصلجرة تطلب نإلعالن عن مرع توزيع ه ن نصكتاب
وأن ب  مغالطاب تعليمي   ثير . والخطور  أن  منسوق  ل  بلى اآلباد 

القديسين المعلمين فى ال نيس  وليس ب  شروتاب من اآلباد ومنهم أ بر 
 .وال اسم الناشر للتموي  الناشر

أ سطس –الرا ق تيمون السريانى  ا تذليىنصع  ن  أمى تاق ا: اً ريثا
2119. 
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ل تداق بهدا  ثيدر مدن األخطداد. وقدام ديدر السدريان صدرب طبع  مدن  دقا ا
عددددداد  الطبدددددع. ول دددددن اللجنددددد   بمندددددع اسدددددتمرار تو يعهددددداو وتدددددم تصدددددتيتها وا 
المجمعيدد  بعددد دراسدد  الطبعدد  الثانيدد  رأب أندد  ال الددب بدد  أخطدداد فددى  ددقه 

اللجند  بمندع تو يعد    وصأالطبع  مثل باق االعقراد وسر ال هنوبا لقل  
   بصب  عام .

 

 وه ونصسبتيينشهود يه
   71/6/7898فى جلسة 

مدددددن شدددددهود يهدددددوه والسدددددبتيين  يدددددر  عتبدددددار  ددددد اقدددددرر المجمدددددع المقددددددس 
عتراى بترجماب ال تاق المقدس الخاا بهمو والتنبيدد  مسيتيينو وعدم اال

لونهم فدددى بيدددوتهم مثدددل اعلدددى شعبنددددا أن ال يتضدددروا  جتماعددداتهمو وال ي ددددخ 
 سائر الهراطق  والمبتدعين.

 

  71/6/8111فى جلسة 
 Family Foodsتددّقر قداسدد  البابددا مددن نشدداط األدفنتسددب. فعنددد م شددر   

ويتداولون الضدغط علدى العداملين عندد م  آفدون Avonشر   و فاميلى فود  
 لتتويلهم عن العقيد  األرثوق سي . 

مددل اجتمدداع ل نددائس فيجددق ع وولهددم اجتمدداع  بيددر فددى ميدددان بدداق التديددد
 ق عليهم للرد على عقائد األدفنتسب.البجال  وال ا ر ويتم تو يع  ت

 

  88/6/8118فى جلسة 
أن يهتم اآلباد األسداقب  بالتصدد  للنشداط المتمدوم  ونف  نصمجمع نصمقدس

لطائب  السبتيين خاص  من جانق ج ل دوس وأتباع  وتجميع ما يرسلون 
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من  تق ونشراب بلى أفراد الشعق واستبدالها ب تق أرثوق سي  عقائديد  أو 
وأن يجددر  شددرح العقائددد السددليم  علددى  ددل المسددتوياب فددى مقابددل روتيدد . 

األخطدداد العقائديدد  لهددقه البدعدد  وقلدد  فددى ضددود مددا نشددره قداسدد  البابددا فددى 
 .2112و 1992مجل  ال را   عامى 

 
 عاط  عزيز 

  7/6/7886فى جلسة 
 نصدكتو  عاط  عزيز ومجموعتاتتراس من باال نصمجمع نصمقدس طاصب

 .التعليموعدم السماح لهم ب
 

  88/6/8118فى جلسة 
  ما يلىة   عاط  عزيز ومجموعتاتمب قراد  أخطاد 

بن  ددقه جماعدد  خاصدد  مضدداد  لل نيسدد  لهددا قائددد واتددد  ددو الددد تور  أواًل:
 عاطى ع ي  ميخائيل يقدمون ل  الوالد والخضوع ال امل بعد اهلل. 

عنقودي  تعمل  قه الجماع  فى سري   امل  وبذسلوق الخ يا ال ثاريًا:
تي  يدرق الد تور عاطى مجموع  قيادي  ثم يجتقق  ل واتد أو واتد  

 فيها مجموع  خاص  تتتلمق على يد  قا العضو القياد . 
تخطط المجموع  ل نتشار فى  اف  أنتاد ال نيس  القبطي   ثاصثًا:

األرثوق سي  ومن داخلها فى ش ل مجموعاب مثل البجال  وال مال  
 ب  النخل وشبرا.. ويعتبرون أن أرضهم الرئيسي   ى ومصر الجديد  وع
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أسيوط ولهم نشاط فى منبلوط والمنيا وأما ن أخر  ويو عون المتاف اب 
 على قياديى الجماع .

ير  الد تور عاطى أن  م لى بدعو  خاص  من اهلل بتجديد   نبعًا:
ويعتب ون أرفسه  كريسة ال نيس  ويتبق بعض أعضاد الجماع  فى قل  

سيح نصرقيقية وكريسة نصعهد نصجديد نصتى سترل مرل نصكريسة نصم
وبهقا يوصلون  نصراصية نصخ بة ونصميتة ونصمخ بة و عاتها نصمفسدين،

ن ال نيس  بالجيل التالى بعصر اآلباد فى القرن الرابع )المي د ( تي  
 التالي  قد ابتعدب عن اآلباد ف را  وروتا . 

ل تاباب روح  برياد واضت  ض ربب بها ي هر من التسجي ب وا خامسًا:
ن الروح القدس أرسلها لهم بالجماع   ما يتض  من الرسائل التى قالوا 
 بالرم  أو الت لم بذلسن  أو بالقول المباشر.

نبعاالب بق ي ررون  تافاب معين  يتسم منهجهم بالعاطب  واال سادسًا:
 . نبعال شديد مثل اقو  دم يسوع تتررنااامراب عديد  وب

ير  ون على تواجد الشيطان وقوت  وسيطرت  على األما ن الخالي  سابعًا: 
ويعتقدون أن الروح القدس أعطا م صيغ  صلواب خاص  يتلونها على 
المياه ويرشونها على األما ن التى يجتمعون فيها  ما يممنون أن الشيطان 

 . أثناد الص   يخرأل من صدور م مع ال ت 
بلغ   ير تقيقي و ائط تسجي ب للت لم باأللسن  توجد فى الشر  ثامرًا:

ومارس أعضاد الجماع   قه األمور  .و قل  فى المق راب بخط اليد
معتبرين أن لديهم موا ق خاص  ورسائل سماوي  ويعتقد الد تور عاطى 

 أن مو ب  األلسن  ال يم ن أن تتوقى فى ال نيس . 
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وتي  أن الروح القدس يّدعى الد تور عاطى فى التسجي ب الص تاسعًا:
  . مع م لّ ت

يستخدم الد تور عاطى ع ي  ومجموعت  أسلوق الخداع فلم  عاش ًن:
أمام لجن  مجمعي  يلت موا بعد تضور م من أسيوط بالتعهداب الم توب  

التى تعهدوا فيها بااللت ام بتعليم ال نيس  والبعد عن شّ لها قداس  البابا و 
 ا رون بذشياد ويعملون ع سها وي قبون يتول نهم  .الم ا ر الخمسيني 

 .  ير السليم لتغطي  أنشطتهم السري  أو أ راضهم 
لم تنتبع  قه الجماع  من البرا التى أتاتتها لهم ال نيس   رادى عش :

وال من ا نقاراب أو التذديباب بل استمروا فى مخططهم وبدأوا فى نشر 
قام    نيستهم الخاص .  ال تق للشعق بهدى  دم ال نيس  الرسمي  وا 

وقد أصب  من الخطور  تر   قه الجماع  و م يخدعون الشباق والشاباب 
وي رسون بعضهم بدون بقن ال نيس  تمهيدا  لت وين طائب  منشق  عن 
ال نيس  واستخدام القس صبنيا  غطاد  نسى لنشاطهم الهدام المنترى 

 األرثوق سي  السليم .   عن العقيد
قبول توصي  لجن  ا يمان والتعليم والتشريع  دسو د     نصمجمع نصمق

ب صداره قرار يتم نشره فى مجل  ال را   بمنع  قه الجماع و و ل من 
يتبعهاو من الخدم و ومن التعليمو ومن شر   ال نيس و أ  من التناول من 
األسرار المقدس و وسائر األسرار ال نسي . وبتجريد الرا ق القس صبنيا 

هنوب وعودت  بلى اسم  بالمي د و و مدتب  امل فهمى من الر بن  وال 
ومنع  من الخدم  ال هنوتي  وأ  نوع من الخدم  سواد فى القا ر  

أو أ  بيبارشي  من ال را   المرقسي  ويعلن عن قل  فى  االس ندري و 
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جريد  عام . ويعتبر  قا القرار بمثاب  تجريد للد تور عاطى من رتبت  
 قل  باقى أعضاد جماعت  من الشماسي  أو الشماسي   ذ نسطسو و 

الت ريس. ومن ضمن أسماد النشطين فى جماعت  الد تور نبيل عدلى 
 املو والمهندس ص ح فايق متىو وميراندا  امل فهمى )تاسونى 
أنسطاسيا سابقا (و وجالينا لبيق رم   )تاسونى سابقا (و وسامي  صادق 

لياس )تاسونى  ريستينا سابقا (و بأبادير )تاسونى سابقا (و وعواطى أديق 
ي يس رفقىو وسو    امل تبيشو وسوسن سعدو ومنال وليمو و ال   وا 

 وليم. 
قبول توصي  لجن  ا يمان والتعليم والتشريع ب صدار  كما     نصمجمع

و ل ا يبارشياب موقع علي  من  االس ندري بيان موج  بلى  هن  القا ر  و 
الثال  للتتقير من عاطى ع ي   دهشنو قبل صاتق القداس  البابا 

ميخائيل وجماعت و ويتم نشر نا قرار المجمع والبيان الق  أصدره 
المجمع المقدس فى مجل  ال را   فى العدد الق  يصدر بعد عيد العنصر  
التالى مباشر . ويتضمن البيان أن جماع  الد تور عاطى ع ي  تدلعى 

  التى يرون فيها أنبسهم فى رتب  امت   الموا ق البائق   األلسن  والرم 
بطرير  أو  هنوب المرأ  بلى جوار ملخا لألخطاد المق ور  فى تقرير 

 لجن  ا يمان والتعليم والتشريع المجمعي . 
وقد أضاى المجمع المقدس بلى نا القرار ونا البيان أن اباق التوب  

 مبتوح لمن يثبب تر   لهقه الجماع  ومعتقداتهاا.
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 ا ميخائيلهارى مير
   88/5/7888فى جلسة 

 دانى علدى التتدقير مدن مملبداب و تابداب الدد تور  ونف  نصمجمع نصمقةدس
الموجددود بدد نجلترا والتددى تخددالى التعلدديم األرثوق سددىو وتمثددل  مينددا ميخائيددل

خطور  على المبا يم المسديتي  الصدتيت و وقدد تصدد  للدرد علدى تعاليمد  
 () الثال . شنودهالخاطئ  قداس  البابا 

 

 مكس ميشيل
  79/6/8115فى جلسة 

فى ه ه نصجلسة  دم  صجرة نإليمان ونصتعلي  ونصتش يع توصيتها إصى 
 نصمجمع نصمقدس وتق    بول بيارها وتوصياتها نصتاصية:
الددق   مكةةس ميشةةيلاأن يصدددر المجمددع المقدددس قددرارا  بددا ع ن عددن أن 
رتبد  أقدل مدن درجد    ان من خريجى ال لي  ا  ليري ي  بالقسم النهدار  فدى

شماس  امل. والق  خدم لبتراب متقطع  ممتلئ  بالمصادماب فى  دل مدن 
 نيسدددد  مارمينددددا بشددددبراو و نيسدددد  أبددددى سدددديبين ب فتددددىو و نيسدددد  مددددارجرجس 
بطنطاو و نيس  ماربولس بطنطاو بلى أن فصل  نيافد  األنبدا يدمانس أسدقى 

                                                           

() ( تي  صدر ممخرا   تاق آخر أشار 26ان ر ملتق رقم )لي  قداس  البابا فى ب
بتد  ع ات و وناقشت  لجن  ا يمان والتعليم والتشريع فى اجتماعها بتاري  

دس فى جلست  قمالالمجمع وأصدرب توصي  بشذن  لتقديمها بلى  11/11/2111
 المقبل .
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التعليميدد  التدددى  الغربيدد  المتنددي  لسدددبق انترافدد  العقيدددد  وتمسدد   بذخطائددد 
 الت ها نيافت  بنبس  وواجه  بها.

ومنق قل  الوقب بدأ نشاطا  خارأل ال نيس و تطور بلى ت وين جماع  لها 
ف ر ا البروتستانتى الخمسينى  ير األرثوق سىو وت وأل. وعندما أعلن 

جتماع العام بال اتدرائي  باال 26/6/2112قداس  البابا يوم األربعاد 
ا رويس بالقا ر  أن قداست  ينو  متا م  م س ميشيلو المرقسي  باألنب

أسرع  و بنشر مقال مصور بمجل  المصور بنبس اآلون و يّدعى في  أن  
ينو  العود  بلى أتضان ال نيس  القبطي  األرثوق سي و وقل  لتباد  
المتا م  وتبويب البرص و ثم قام ممخرا  بت وين  نيس  مستقل  باسم 

علنا  نبس  أسقبا  باسم م سيموس يوتناو ونشر فى القديس أثناسيوسو م
الصتى أن  قه ال نيس  أنشئب فى أمري ا قبل أن تبت  لها فرعا  فى 
القا ر و وأن  بقل  ي ون قد فصل نبس  عن ال نيس  القبطي  األرثوق سي ؛ 
بصور  علني و ألن  ال يجو  ألتد أن يسام أسقبا  بدون وضع يد قداس  

ن يمجمع المقدسو  ما أن  ال يسم  بوجود أساقب  مت وجالباباو وتضور ال
فى ال نائس األرثوق سي  الرسولي و وأن المجمع المقدس يتّقر من تعاليم 
م س ميشيل قاب الطابع الخمسينى البروتستانتى. وأن  ل من ينضم بلى 
جماعت  يبصل نبس  عن ال نيس و تي  أن المجمع المقدس يترم م س 

 نيستنا ويجرده من رتب  الشماسي  التى تصل عليهاو ميشيل وأتباع  من 
 مع ستق شهاد  ال لي  ا  ليري ي  واعتبار ا  ذنها لم ت ن.

 مددا يتددّقر المجمددع المقدددس مددن تضددور اجتماعاتدد  وتوصددى اللجندد  بددذن 
 ينشر قل  فى مجل  ال را  و وتيثما أم نا.
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 ةوبعد تقديم التوصي  بلى المجمع المقدس قال قداس  البابا
ن  ددل مددن ينضددم بلددى جماعدد  م ددس ميشدديل يقطددع نبسدد  مددن ال نيسدد  أو با

يبصل نبس  من ال نيس . وأيضا  فى  ل مدا نتتدد  عدن  دقا الموضدوع ال 
نسددمي  االسددم الجديددد الددق  أخددقه بنمددا م ددس ميشدديل وال نعتددرى بدد    نيسدد  
وال نعترى ب   ذسقى. ومم ن أننا فى أسقبي  المعا د الديني  نعلدن سدتق 

 هاد  ا  ليري ي  من .االش
 و د صدَّ  نصمجمع نصمقدس على ما ع ضا  دنسة نصبابا.

 

   71/6/8116فى جلسة 
 صجرةةة نإليمةةان ونصتعلةةي  ونصتشةة يع ونفةة  نصمجمةةع نصمقةةدس علةةى توصةةية

)الدق  قدرره المجمدع المقدّدس  مةاكس ميشةيلبضرور  ا ع ن عن ترمدان 
منشددقو وانبصددال  ددل (و وأسددباق قلدد و وأندد   يددر أرثوق سددى و 2115عددام 

من يتبع  عن ال نيس  بلى تين توبتهمو ونشر قل  ب ل الوسائل المم ند و 
 منعا  من خداع أبناد ال نيس .

 

 جو ج ربيب بباوى
  86/5/8111 جلسةفى 

 بباوى جو ج ربيبتم تقديم تقرير عن بعض األخطاد ا يماني  للد تور 
س  الطارئ  بتاري  والرد عليها وقرار المجمع المقدس بشذن  فى الجل

     ملر نرظ  لوخطاب  التالى لقرار المجمع والرد علي   21/2/2117
 (.أ، ب، ج، د-81
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الخدمةالرعاية و : عشرونادى وح  
  1/6/7881فى جلسة   
 تمددددام الثالدددد  أعضدددداد المجمدددع المقدددددس اال شدددنودهقداسدددد  البابددددا  ناشدددد 

الالجديدددد  والمنددداطق المتطرفددد و بخدمددد  األريددداى والمنددداطق  سدددت ون  وا 
طعاما  للطوائى األخر  التى تنشط فى األما ن المتروم  من الرعاي . 

سددددمها سددددن  الرعايدددد . مم دددددا  أ ميدددد  تجهيدددد  خدددددام اقتددددرح عمددددل سددددن  او 
متليدددددين ل دددددل القدددددر  أثنددددداد الصددددديى معتمددددددين علدددددى طلبددددد  المددددددارس 

ن  ثير من اآلباد األسداقب  يهتمدون بدالتعميرو ول دن بوالجامعاب. وقال 
فتقدداد مهددم. مثددل بتضددار سددياراب وأتوبيسدداب. ونبدد  ل الرعايدد  واالوسددائ

 على أ مي  خدم  البقراد.
 ير معتمدد   نسديا  تثيدر  ا  بخصوا بعض األشرط  التى تتو  تعاليم 

 المجمع ضرور  الرد عليها تتى ال تتبلبل أف ار الناس. رأ البلبل  فقد 
 

  85/5/7887فى جلسة   
ميدم ف در  ال مبيدوترو لتخ يدن السدج ب فددى جميددع  قدداسد  البدابدا بتدع أوصدى

ا يبارشددددديابو وترسدددددل مدددددن  دددددل بيبارشدددددي  بلدددددى البطرير يددددد  لتسدددددجل فدددددى 
 وأقر المجمع المقدس توجيهاب قداس  البابا. ال مبيوتر الرئيسى.

 

  71/6/7888فى جلسة 
 ة مدن المم دن تن ديم لقداداب لقداسدت  مدع اآلبداد ال هند  قداسد  البابدا قال

 ل ا يبارشيابو للتتد  فى شئون الرعاي  وا يمان والتعليم.ب 
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  بم انيددددد  تجميدددددع أصدددددتاق الموا دددددق فدددددى ال تابددددد  والرسدددددم والقصددددداو
  صدار مج ب متخصص .

  بم انيددد  عقدددد لقددداداب للمسدددئولين والخددددام فدددى تقدددول التربيددد  ال نسدددي و
 لي ون للجميع الب ر الواتد.

  ب المتغربين والمتغرباب.بم اني  عقد لقاداب للمسئولين عن بيو 
 .)ولقاد أيضا  للم رساب )مطلوق  شوى بذسمائهن 
 
  5/6/7881فى جلسة   
  على أن تصدر مطراني  البتير  وأسقبي  الشباق  نصمقدسونف  نصمجمع

سلسدددل  مدددن ال تدددق المبسدددط و بطريقددد  السدددمال والجدددواقو فدددى مجددداالب 
ري  ال نسددددددىو ا يمددددددانو والعقيددددددد و والتيددددددا  الروتيدددددد و واألسددددددر و والتددددددا

والطقوس والمجتمع... بشرط أن ت ون ا جاباب وافي و تشمل أ ثر من 
آيدد  عنددد اللدد وم. علددى أن تددتم مراجعتهددا قبددل ا صدددار مددن قبددل اللجندد  

 المجمعي و ثم من قبل قداس  البابا شخصيا .
 علدى طلدق  قداسد  البابدا بنداد   وافدقة مؤتم  نصوسائل نصسةمعية ونصم ئيةة

و علددددى عقددددد مددددمتمر لمرا دددد  الوسددددائل السددددمعي  الخدمدددد الرعايدددد  و  لجندددد 
والبصدري  لتبددادل المعلومداب والخبددراب والمداد . ولوضددع خطد  مسددتقبلي  
فى  قا الميدان الهام. وتقرر تتديد موعد لهقا اللقداد. علدى أن يتضدر 

سددتط ع  ددل مر دد  ملبددا  ب ددل مددا لديدد  فددى  ددقا الصدددد. ) هددر مددن اال
البتيدر   -الشدباق  - االسد ندري  -لقا ر  المبدئى أن  نا  مرا   فى ا
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نيافد  األنبدا بطدرس  -ال قدا يق  -تلدوان  -بورسدعيد  -شبرا الخيمد   -
 قنا(. -نجع تماد   -أبنوق  -ملو   -البيوم  -

 مرتلد  -ة تقرر أن تقوم أسدقبي  الخددماب بخصوف نإلرجيل نصمسموع 
ن قبطددى بلتدد -ب صدددار األناجيددل األربعدد  علددى شددرائط  اسدديب  -أولددى

مختصددددرو وبصددددوب روتددددانىو ملتدددد مين بالنسددددخ  المعروفدددد . ل ددددن مددددع 
تعددديل متدددود فيمددا يلدد م مثددل االممتلئدد  نعمدد ا و لمدد  اقسددوسا بدددال  مددن 

 .فى بعض المواضع اشيوخا
 

  7/6/7886فى جلسة 
   تقددرر أن تقددوم لجندد  الرعايدد  والخدمدد  بوضددع مشددروع الئتدد  للشمامسدد

 خاصدد  لوضددع مشددروع  ددقه ال ئتدد واختددارب اللجندد  لجندد   الم رسددين.
وتقددديمها بلددى اللجندد  لدراسددتها. وي ددون قلدد   لدد  تتددب بشددراى صدداتق 

و د ونف  نصمجمع على الثال  وبتوجيهاب قداست و  شنودهالقداس  البابا 
  ص .

  بقام  تلقتين دراسيتينة أفادب اللجن  بذن  سيتم 
ن برعايدددد  المسددددجونين تلقدددد  متدددددود  لتدددددريق ال هندددد  والخدددددام المهتمددددي -أ

 وأسر م. 
تبدددق أن تنعقدددد  دددقه اا يمدددانا. و  شدددرحتلقددد  أوسدددع لدراسددد  موضدددوع ا -ق

نعقاد دا بواسدط  مقدرر التلق  فى دير األنبا بيشو  وسوى ترسل الدعو  ال
وتتضةةمن نصرلقةةة شةة رًا صتبسةةيط نصرقةةائ  اللجندد  فددى تيندد  بن شدداد اهللو 
 .نإليمارية، ونص د على نصشكو 
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  71/6/7881فى جلسة 
بلدى  ال هند أقر المجمع المقدس توصي  لجن  الرعاي  والخدم  بعددم ق داق 

 البروتستانب بال ب قن من قداس  البابا مباشر .ممتمراب يدعو بليها 
 

  6/6/7889فى جلسة 
     نصمجمع نصمقدس ما يلى:

  بقرار المجمع فى جلس  عام  ال هن على اآلباد األساقب  أن ينبهوا على
 دم ق اق ال هن  بلى ممتمراب يدعو بليها البروتستانب.بع 1997

 تراجدددددع نوعيددددد  الخددددددام فدددددى  دددددل  نائسدددددنا لدددددئ  ي دددددون  ندددددا   يجدددددق أن
 بروتستانب مندسين.

 

  71/6/8111فى جلسة 
 New Ageودياند  العصددر الجديددد  نصسةةيدة تشةةرى هةةاىتددول  دار تددي 

Religion  والسدعاد  ومتاولتها عمدل متاضدر  عدن التذمدل الدداخلى والتتدرر
جتماعهددا فددى فندددق مينددا  دداوس. وفوجئنددا اوتددم تتددقير شددعبنا مددن تضددور 

وق دوال  جدبذن سلطاب الدول  قد منعتها مدن بلقداد متاضدرتها  دقه. و دى ت
  ثير  فى المنطق  لنشر ف ر ا المرتبط أساسا  بالديان  البوقي .

 

  8/6/8117فى جلسة 
 كل إيبا شية وفةى      نصمجمع نصمقدس أن توجد صجرة صلمرتاجين فى

 كرائسها.
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  تم التعبير عن ر ب  أن يتخق المجمع المقددس قدراراب للعنايد  بالمنداطق
 العشوائي .

 ت ددددوين لجندددد  فرعيدددد  لبتدددد  النددددواتى العمليدددد   أفددددادب اللجندددد  بذندددد  تددددم
الستخدام ا م انياب الت نولوجيد  التديثد  المناسدب  فدى العمدل ال نسدىو 

اندداب ل دددل مجدداالب الخدمدد  ال نسدددي و مثددل ال مبيددوتر وت دددوين قاعددد  بي
و قل  االستخدام السليم لشب   االنترنيب فدى توصديل  لمد  اهلل وتعداليم 
ال نيسددد  وافتقددداد أبنائهدددا وأ ميددد  التددددقيق وتتليدددل البيانددداب لتقدددديم خدمددد  

 أفضل.
 

   88/6/8118 جلسةفى 
ق دددر  تقريدددر لجنددد  الرعايددد  والخدمددد  وبيدددان بلجانهدددا البرعيددد  وأنشدددط   دددقه 

 وقد عرض االتتياأل لت وين لجان فرعي  جديد . اللجان المتعدد .
 

   88/5/8111جلسة فى 
مةةن صجرةةة نص عايةةة نصلجرةةة نصف عيةةة علددى بنشدداد  ونفةة  نصمجمةةع نصمقةةدس

التدى تسد ن فدى سد ن مشدتر   راال  نصخاصةةنصخاصة بإسكان نصونصخدمة 
ن يعدددرض الوالددددين واألبنددداد تباديدددا  لمدددا يم دددن أ تضدددمأو فدددى  رفددد  واتدددد  

ة السد ن المشدتر  لد   دنسة نصباباوقدال  .تياتهم الروتي  وا يماني  للخطر
نوعددان مددن الخطددور ة خطددور  البسدداد الخلقددى وخطددور  االنتددراى العقائددد . 

 ا تمام بهقا الموضوع. كل إيبا شيةليت  ي ون فى 
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   79/6/8115فى جلسة 
عيددد  وأنشدددط   دددقه ق دددر  تقريدددر لجنددد  الرعايددد  والخدمددد  وبيدددان بلجانهدددا البر 

اللجدان المتعددد . وقدد عددرض االتتيداأل لت دوين لجندد  فرعيد  للعنايد  باآلبدداد 
 ال هن  وأسر م.

  88/5/8171جلسة فى 
 :نص عاية ونصخدمة نصتاصيةصجرة توصيا  ونف  نصمجمع نصمقدس على 

ضرور  ارتباط شبابنا المسيتى بالترا  القبطى واالنتماد الوطنى  -1
التواجد داخل وطننا التبيق وعدم تشجيع ال واأل من المصر . مع أ مي  

)طلق قداس  البابا أن ت ون  قه التوصي  ليسب بجباري  وتم  األجنبياب
 الموافق  على قل (.

تتواصل مع  "صجرة ف عية ص عاية نصخ يجين ونصخ يجا " تش يل -2
بخو   – بيوب الضياف  – األسر – )التنمي  االقتصادي  أنشط  لجان

بهدى رعاي  متذخر  ال واأل وخصوصا   المتغربين(و –األصا ر المسي 
 من البناب. 

مراعا  عدم تذجير بيوب  نائسنا للطوائى  ير األرثوق سي   قام   -3
الخلواب واألنشط و  قل  مراعا  عدم استئجار ال هن  وال نائس 
األرثوق سي  لبيوب  ير أرثوق سي  لعمل لقاداب أو خلواب روتي . مع 

 بي  على اآلباد ال هن  ب ل قل . التن
مع مراقب  ومتابع   ستباد  منهاوبت  وسائل الجقق طرى الطوائى ل  -4

  المترددين والتنبي  عليهم بدال  المتب  بمد  خطور  الب ر ال طائبى.
 العمل على رفع مستو  بيوب الخلو  التابع  ل نائسنا األرثوق سي .  -5
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ابي  للخلواب وتوفير وسائل الترفي  ال ئق  بقام  مر   لألنشط  الشب -6
 في . 

تشجيع المممنين على العطاد الخاا بمرضى الرجادو و قل  نشر  -7
 ثقاف  وف ر التبرع باألعضاد. 

أ مي  عمل تخبيضاب فى البيوب التى تقام فيها لقاداب لجن  الرعاي   -8
اب وتدعيم مع تتمل ا يبارشي  مصروفاب ممثليها المشار ين فى اللقاد

 اللقاد ماديا . 
أ مي  متابع  المنا م الدراسي  للمواد المتنوع  و قل  االمتتاناب  -9

وخصوصا  ما يتعرض للعقيد  والب ر المسيتى. مع تقديم ش ر رسمى 
 على أ  موقى بيجابى تقوم ب  و ار   التربي  والتعليم. 

توضي  مد  التنبي  على خطور  ا جتماعاب المغلق  فى البيوب و  -11
 خطور  ال تى الطائبى. 

فى وتضور المندوبين من ا يبارشياب  ن ق ن  نصضرور  تبعيل  -11
شئون الل اللجن  فى دون تدخّ ممتمراب أنشط  لجن  الرعاي  والخدم  

 إليبارشي .لالخاص  
تش يل لجن  بع مي  ب شراى  بذن  تم علماً نصمقدس أريط نصمجمع  -12

باالشترا  مع لجن  ت نولوجيا ا ع م واالتصال  نياف  األنبا باخوميوس
 جا   المواد التى تنشر والمعلوماب التى ت ب  على الموقع الخاا بلجن  
الرعاي  والخدم  ويوجد اقتراح بتعميم تل  الب ر  لباقى لجان المجمع 

 المقدس بقا رأب قل .
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 القنوات الفضائية:  ى وعشرونثان
  6/6/7889فى جلسة 

 (Sat 7)  7ب سابخصوا 
موجدددود  فدددى أمري دددا يهمهدددا  Evangelicalتمويلهدددا مدددن  يئددداب بفانجيلي دددال 

التبشددير بالعقيددد  البروتسددتانتي . وقددد تددم عددرض موضددوع عضددوي  ال نيسدد  
على لجن  ا يمان والتعلديم والتشدريع بدالمجمع المقددسو  Sat 7القبطي  فى 

 ودرسب النقاط اآلتي ة
و ومدددد  Sat 7ياسددد  ا ع ميدد  لدددد عدددم وضدددوح الرميدددا بخصدددوا الس-1

 مناسبتها ألوضاع المنطق  دينيا  واجتماعيا .
عدم بعطاد ال نيس  القبطي  فرصد  تقيديم المدواد التدى تبد  علدى شاشد  -2

Sat 7 .وقصر التق فى قل  على لجن  بقبرا 
علدى أن ت دون الغالبيد  السداتق  للبدرامم والمدو بين مدن  Sat 7بصدرار -3

ض المسددئولين للنسددب  المتواضددع  والمتعددارى عليهددا بددذن البروتسددتانبو ورفدد
% علدى األقدل فدى  دل شدئ.  مدا رفضدوا بدرامم عدن 51ي ون لألرثوق س 

 سير قديسى ال نيس .
ستشدددار  بتطبيددق الئتددد  المجلددس اال Sat 7لتدد ام المسدددئولين بددد اعدددم -4

 بمصرو ر م التنبي  وا لتاح من جانق ال نيس  القبطي .
 

نإليمةان ونصتعلةي  ونصتشة يع صجرةة  ع نصمقدس على ن ت نحونف  نصمجمص ص  
 ما يلى:ب
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انسدددتاق ال نيسددد  القبطيددد  مدددن  دددقه القندددا و سدددواد المجلدددس الددددولى أو -1
 م تق القا ر .

رفع اسم مطراني  شبرا الخيم  من  ل المطبوعاب وا ع ناب والبدرامم -2
 .Sat 7الخاص  بد 

انيد  شدبرا الخيمد  بلدى موقدع من مبنى الخددماب بمطر  Sat 7نقل م تق -3
 آخرو خارأل ال نيس  القبطي و بذسرع وقب مم ن.

التنبيدددددد  علددددددى أبندددددداد ال نيسدددددد  القبطيدددددد  األرثوق سددددددي  أن  ددددددقه القنددددددا  -4
 بروتستانتي  وليسب مس وني .

ونتددن بق نذسددى لهددقه النتيجدد  نشددعر أننددا اضددطررنا بلددى قلدد  بسددبق عدددم 
طالبنا المشروع و ر دم ا لتداح تجاوق مسئولى  قه القنا  تتى اآلن مع م

المستمر على ضرور  تصدتي  األوضداعو لي دون لل نيسد  القبطيد  تجمهدا 
 ودور ا الرائد فى بنتاأل ومتابع  مواد  قه القنا .

 
  8/6/8117فى جلسة   

 قدد درسدب لجن  ا يمدان والتعلديم والتشدريع أتيط المجمع المقدس علما  بذن
و Sat 7ال نيسد  وبدين مسدئولى قندا  آخر مدا وصدلب بليد  المباوضداب بدين 

البدرع القبطددى األرثوق سدىو تيد  يقدوم ب نتدداأل  Sat 7و دو تذسديس م تدق 
مددواد مناسددب  للعددرض علددى شاشدد   ددقه القنددا . وسددوى يسددا م مجلددس بدار  

ومةةةا زنل نممةةة  ترةةة  نصد نسةةةة، ترةةة  إشةةة ن  القندددا  فدددى تمويدددل ا نتددداأل. 
وونفة   .من إيجابيةا  وسةلبيا  نصثاصث صتقيي  ما فيا شروده دنسة نصبابا 

 نصمجمع نصمقدس على  ص .
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  86/5/8111فى جلسة 
بالتصوير  7توصي  اللجن  بعدم السماح لقنا  ساب  نصمقدس  بل نصمجمع

ماعدا اللقاداب المس وني  الرسمي  التى  ؛فى  نائسنا القبطي  األرثوق سي 
 ين مها مجلس  نائس الشرق األوسط.

 

  6/6/8118فى جلسة 
ضرور  امتناع اآلباد األساقب  وال هن  عن االشترا     نصمجمع نصمقدس   

 فى القنواب المسيتي   ير األرثوق سي  و ير الخاضع   شراى ال نيس .
 

  88/5/8171فى جلسة 
التى أن يعرض المجمع المقدس على القنواب البضائي  المسيتي   تق  

وعلى  .ا لمنع األخطادشراى عليهمبدأ ا تريد أن ت ون تابع  ل نيستنا 
بهقا الطلق. وتقديم الخريط  الخاص    قه القنواب التقدم للمجمع المقدس

 بها بلى اللجن  المجمعي . 
أن اللجن  المجمعي  التى تشرى على البرامم ال ت ون  و ال  دنسة نصبابا

 .مجرد دي وراب
 .إرشا  نصلجرة نصدنئمة صلقرون  نصفضائيةوأقر المجمع المقدس 
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 تجليات السيدة العذراءعشرون: ولث ثا
  1/6/7881فى جلسة   

السديد  العدقراد عرضب لجن  تقصى التقدائق تقرير دا تدول موضدوع تجلدى 
مددددعما  بالوثدددائق بشدددهاد  مدددريم فدددى  نيسددد  القديسددد  دميانددد  فدددى بابدددا دبلدددو 

الشهود من أبنداد ال نيسد  ومدن األجاندق مدن الطوائدى األخدر  وأيضدا  مدن 
تيين.  مدددا شدددرح أعضددداد اللجنددد  مدددا شدددا دوه فدددى الليلددد  التدددى  يدددر المسدددي

بعددد منتصددى الليددل( مددن ألسددن   9/4/1986قضددتها اللجندد  فددى ال نيسدد  )
اللهيددق النددار  والنددورانى التددى خرجددب مددن فتتدد  المنددار  الغربيدد .  مددا شددرح 
بعض أعضاد اللجن  مشا دتهم وما سمعوه من شهود العيدان عندد  يدارتهم 

 بداي  التجلى موفودين من قبل قداس  البابا. ستط عي  فىاال
عتمددد المجمددع المقدددس تقيقدد   ددقا التجلددى ومددا صدداتب  مددن  ددوا ر اوقددد 

روتيددد  خارقددد  للطبيعددد  أو فدددوق العددداد   تمجدددد اهلل وقديسدددي  فدددى ال نيسددد  
 المقدس  عامود التق وقاعدت  ومنار  ا يمان فى العالم  ل .

 
  88/5/8171فى جلسة  

هور القديس  العقراد مريم والد  ا ل  فى  نيس  العقراد تذييد   تق  
ورئيس الم ئ   ميخائيل بالوراق بالجي   تي  ابتدأ من يوم الجمع  

ش فى الواتد  صباتا  ولبتر  1726 يه  سن   2 وم11/12/2119
أسابيع. وقد سبق أن  هرب القديس  العقراد فى  نيستنا المقدس  فى 

تاري  مثل  هور ا للبابا أبرام بن  رع  فى أجيال  ثير  على مد  ال
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ال نيس  المعّلق  لنقل جبل المقطم. وتبار  جيلنا  قا بصب  خاص  
 بال هوراب الروتي  واألنوار السماوي  التى  ان أ مهاة 

   م1968فى  نيس  القديس  العقراد بال يتون سن 
   م1986فى  نيس  الشهيد  دميان  ببابا دبلو بشبرا سن 
 م2111س  مارمرقس بذسيوط سن  فى  ني 
  ورئيس الم ئ   اوالد  ا ل ا فى  نيس  القديس  العقراد مريم

 م. 2119ميخائيل بالوراق سن  

وقد تقدمب بيبارشي  الجي   بطلق عرض االعتراى ب هوراب الوراق على 
المجمع المقدس ممشرا  علي  بالموافق  من قداس  البابا )مرفق فى ملتق 

 (.28 رقم
وتقرير   نصثاصث شرودهسة نصبابا ن دعلى مقال  ععد االط بو  ل ولق

صاتبى النياف  األنبا ثيئودوسيوس األسقى العام بالجي  و واألنبا بيشو  
المقدس التى نشر ا قداس  البابا فى مجل  ال را   بتاري   س رتير المجمع

د تذيي نصمجمع نصمقدس يق  و خر م وعديد من ا ثباتاب األ18/1/2111
 قا ال هور فى الوراق بالجي  ؛ الممّ د ب ثباتاب  ثير  بالتصوير بالبيديوو 

لهقه من الشعق وبال اميراو وبشهاد  ال ثيرينو ورمي  آالى  ثير  
ال هوراب تجمهروا فى ليالى  ثير  تول  قه ال نيس  خاص  فى الجه  

 الشرقي  منهاو وتدو  معج اب شباد ممّيد  بتقارير طبي  منشور .
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 وعشرون: اليوبيل الفضى لقداسة البابا رابع
 

  7/6/7886فى جلسة   
 بمناسب  اليوبيل البضى لقداس  البابا طلق من ا يبارشياب اآلتىة

رسدددال عددددد وأسدددماد ال هنددد  الموجدددودين فدددى  دددل ا يبارشددديابو وتددداري  ا .1
 سيامتهمو وتاري  مي د مو وأما ن عملهم.  

 م بنجا  ا فى  ل بيبارشي .رسال بيان ب ل المشروعاب التى تا .2
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 ميناراتيالسوعشرون:  خامس

ميرا ن  نصتى يرا شها أعضا  نصمجمع ي ت نرا  صموضوعا  نصسن
 :نصثاصث شروده ئاسة  دنسة نصبابا نصمقدس ب

 البتا الطبى للخطيبين. -1
 التذميناب والمعاشاب لآلباد ال هن  وللعاملين بال نائس. -2
 رابنى.الق -3
 الرعاي . -4
 روتياب األسقى. -5
 تعامل األسقى مع المسئولين بالمتاف   و ير ا. -6
 لجان أو مجالس ال نائس المسيطر . -7
 جتماعاب التى يجق أن يقود ا األسقى بنبس .اال -8
 مرتباب ال هن . -9

 ال مبيوتر. -11
 وال يمس . ئال ا ن الق  يخط -11
 العضوي  ال نسي . -12
 لتربي  ال نسي .ا -13
 الخطوباب وال واأل وبيان  اى لها لد  البطرير ي . -14
 تتياأل الماد  لألسقى فى بناد ال نائس.اال -15
 الشباق المتتاأل بلى عمل. -16
والقوانين الخاص  ب   -ما  ى سلطات  وتدود ا-األسقىة ما  و -17
  طبيع  خدمت .و 

 التعاون بين ا يبارشياب. -18
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 يبي  بنشاد  ة  من اآلباد فى الموضوعاب اآلتي دخبراب مبي -19
خبراب فى -مع اآلباد ال هن  أصتاق المشا ل  يبي  التعامل-ال نائس

 الخدماب.
عدترافداب اقتراح قرار مدن المجمدع المقددس بدذن الرا دق ال يتدلقى ا -21

وخاص  - سيداب طالما يوجد  هن  مت وجون فى المنطق  من وخاصدد 
 وري .داخل الجمه

 قيام بعض اآلباد ال هن  بتغيير بعض األلبا  فى الخوالجى. -21
العائد ب التدى يوجد فيها أ ثدر من مق ق مسيدتى والموقدى من  -22

 األتوال الشخصي .-بالنسب  لهم التدنداول
 الع ق  بين ا يبارشياب المتجاور . -23
من بيبارشي  بلى خت فها ااأل اليل وتتميم التر اب الطقسي  بها و  -24

 أخر .
 ل من المم ن أن تقددوم لجند  شئون ا يبددارشياب بطبع  -25

 مينار (.يتناقش  )أ   ل يم ن طبع نتائم الس الموضوعداب التدى
 عتراى و يبي  أخق التل لتر  .أق اال -26
 ل يجو  تقسيم المدين  بلى أتيادو ل ل تى منها  ا ن معين يقوم  -27

 بخدمت  
 نقطاع ...(األطبال الصغار المتقدمين للتناول )مد  اال صوم -28
 الروح الواتد فى ال نيس . -29
مناقش  بعض أمور عقائدي  مثلة ال بار  والصليقو وعود   -31

 التجسد...
ة متى تقال أوشي  الراقدينو وأوشي  بعض أمور طقسي  مثل -31

 المرضى 
 با  فيهما.خت ى األلاقانون ا يمان واأبانا الق ا و  -32
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 طرق رعاي  البقراد. -33
 التدبير المالى فى ال نيس . -34
 ن ار الوقى و يئ  األوقاى القبطي . -35
 األداد الروتى والمنّ م للطقوس.  -36
 تسبت   يه . -37
تبسيط التقائق ا يماني  للشعقو والرد على الش و و وشرح العقيد   -38

 بذسلوق روتىو والتماي  من الطوائى.
 أ مي  الرعاي  المن م  للبيوب من جه  السج ب وال ياراب...بل . -39
 رتداد.مش ل  اال -41
 بعداد أجيال من الخدام. -41
 المشروعاب الصغير  ا نتاجي  . -42
 فى ال واألة فارق السن بين الخطيبين. -43
مشار   اآلباد األساقب  وال هن  فى خدماب ب يبارشياب أخر و  -44

 عض الناس.لب و يارتهم
بعض عباراب فى الطقوس مثل القول بالنسب  للعقراد مريم نتن  -45

 عبيد .
 موضوعاب عن األرواح مثل أرواح الشياطين. -46
 موضوع الجان. و ل  ى أرواح شياطين  -47
 ل اثولي .ا جتماعي  فى المناطق المنتشر بها تمام بالخدم  االاال -48
 شخصي  مل ى صادق. -49
 
  79/6/7881فى جلسة 

-17مينارا ألعضاد المجمع المقدس فى البتر  مدن يتباق على عقد استم اال
 و للتدارس بشذن موضوعاب  ثير  تهم اآلباد األعضاد.1994يوليو  19
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  71/6/7885فى جلسة 
مينار الدق  أجدراه قداسدت  مدع عددد  بيدر يلع قداس  البابا على ورقد  السدطّ ا

فى ديدر  1994يوليو  19-17من  من أعضاد المجمع المقدس فى البتر 
 األنبا بيشو .

 ةقه التلق  على الموضوعاب التالي مينار  يشتمل سا
 العضوي  ال نسي . -1
 الرعاي . -2
 قضي  البداد وما يتيط بها من األف ار الخاطئ . -3

لدددددى ترجمددددد  بلدددددى اللغددددد  بوقدددددال قداسدددددت   ن الدددددنا يتتددددداأل بلدددددى مراجعددددد  وا 
اد المجمدددددع م ت ددددداتهم علدددددى ورقددددد  ا نجلي يددددد . وطلدددددق أن يقددددددم أعضددددد

 مينار.يالس
ن  نا  أخطاد فى التعلديم بشدذن ميدرا  الخطيد  الجديد و ب ما قال قداست  

وبشددذن البددداد والعدددل ا لهددىو و ددل الصددليق  ددو مجددرد ب هددار لتددق اهلل. 
وعندما يوجد   تلاق  بار ي تبدون أخطداد  فدى العقيدد و ي دون األمدر خطيدرا . 

 ا  أجنبي و ويترجمون وينشرون ما فيها..!!فبعضهم يقرأون  تب
ة ميناراب أخددددر  مثددددليير ددددا موضددددوعاب لسددددقترتددددب اللجندددد  فددددى تقر اوقددددد 

األرواح وعددود  التجسدددو وبددين المعجدد   والخرافدد و وفددارق السددن فددى الدد واألو 
 وال شى الطبى قبل ال واأل.

 يوليدو  17-16مينار الثانى ألعضاد المجمع المقدس مدن يتم عقد الس
ن ين وأربعديثنداى دير األنبدا بيشدو  بدواد  النطدرون وبتضدور ف 1995
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مينار يمن اآلباد المطارن  واألساقب  و ان موضوع الدراس  فدى  دقا السد
 ."نم ونح" و 

 يوليددو  19-18مينار ألعضدداد المجمددع المقدددس فددى يددومى يتددم عقددد سدد
ريةةةةاة نمب "مينار عددددن يو ددددان موضددددوع الدراسدددد  فددددى  ددددقا السدددد 1996

 ."اتا نص عويةنمسق  وونجب
  فدى  17/7/1997مينار ألعضاد المجمع المقدس فى يوم يتم عقد س

مدددن اآلبددداد المطارنددد  واألسددداقب   61ديدددر األنبدددا بيشدددو  تضدددره تدددوالى 
نمخطةةةا  نصعقائديةةةة نصتةةةةى توجةةةد فةةةى بعةةةس كتةةةةب "و دددان موضدددوع  

 ."نصمؤصفين نم باط وخطو تها
 فدى  18/7/1998مينار ألعضاد المجمدع المقددس فدى يدوم يتم عقد س

 دير األنبا بيشو .
  فدى  17/7/1999مينار ألعضاد المجمع المقدس فى يوم يتم عقد س

 دير األنبا بيشو .
  فدى  17/7/2111مينار ألعضاد المجمع المقدس فى يوم يتم عقد س

ديدددددر األنبددددددا بيشددددددو  تضددددددره اآلبدددددداد المطارندددددد  واألسدددددداقب  وموضددددددوع  
 .انمدفرتس  وشهود يهوها
  فدى  17/7/2111ألعضاد المجمع المقدس فى يوم  ميناريتم عقد س

 .صد نسة ومرا شة بعس نممو  نصالهوتيةدير األنبا بيشو  
  بالمقر برئاس  قداس  البابا مينار ألعضاد المجمع المقدس يعقد ستم

تول  2112يوليو عام  18البابو  فى دير األنبا بيشو  يوم الخميس 
 .ه ن نصعمل نص عوى نرب نص عوية ودو   جال نصكهرو  فىو نصج
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  بالمقر البابو  بدير األنبا بيشو   14/11/2112تم عقد سيمينار فى
 .نال تراف نصب وتسارتىتول موضوع 

  بالمقر برئاس  قداس  البابا مينار ألعضاد المجمع المقدس يعقد ستم
فى موضوع  2113يوليو عام  17البابو  فى دير األنبا بيشو  يوم 

 ."خل نصكريسةأ ثو كسية نصتعلي  دنا
  برئاس  قداس  المقدس أعضاد المجمع مينار اآلباد األساقب  يعقد ستم

بالمقر البابو  فى دير القديس األنبا  2114يوليو  18يوم البابا 
 .انصبدع نصمعاص ةابيشو  بواد  النطرون تول 

  برئاس  قداس   المقدسأعضاد المجمع مينار اآلباد األساقب  يعقد ستم
بالمقر البابو  فى دير األنبا بيشو  تول  18/7/2115يوم البابا 

 .ا ورارية نمسق  وتعامالتا مع كهرتا وشعبا ومع سائ  نصهيئا ا
  برئاس  قداس   المقدسأعضاد المجمع مينار اآلباد األساقب  يعقد ستم

بالمقر البابو  فى دير األنبا بيشو  تول  14/11/2115يوم البابا 
 .مفهو  نصر ية نصملزمة

 برئاس  قداس   المقدسأعضاد المجمع األساقب  نار اآلباد يميعقد سم ت
تول  بالمقر البابو  فى دير األنبا بيشو  2116 نوفمبر 13 يومالبابا 

 .أهمية نصعمل نإليجابى نص ى يقضى على نصسلبيا 
  برئاس  قداس   المقدسأعضاد المجمع األساقب  نار اآلباد يميعقد ستم

تول  بالمقر البابو  فى دير األنبا بيشو  2117 يوليو 17 يومالبابا 
ووفد المجمع    لقداس  أبونا باولوا بطرير  التبش يخير اتال يار  ال

و وأتوال  نيس  رثوق سي ا ثيوبى لمصر واللقاد مع ال نيس  القبطي  األ
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و )دومنوس ييسوس( Dominus Iesusالمسماه بيريترياو ووثيق  الباتي ان 
 .ألساقب  باآلباد ال هن وع ق  اآلباد ا

 طلق قداس  البابا أن ت ون  قه جلس   2118 نوفمبر 13 يوم فى
للمجمع ألن  سافر للع أل قبل جلس  المجمع المقدس السابق  لعيد 

  العنصر  مباشر .
  برئاس  قداس   المقدسأعضاد المجمع األساقب  نار اآلباد يميعقد ستم

تول  ابو  فى دير األنبا بيشو بالمقر الب 2119 يوليو 18 يومالبابا 
 .اوضعرا ك هبان وررن أسا فةا
  برئاس  قداس   المقدسأعضاد المجمع األساقب  نار اآلباد يميعقد ستم

ما و د تول  بالمقر البابو  فى القا ر  2119 نوفمبر 12 يومالبابا 
فى  ساصة نصقديس بوصس نص سول إصى تلمي ه تيموثاوس نمسق  

ي  ودنو  على  ص  مر  إن فعل  ه ن تخلف "الرظ رفس  ونصتعل
 .(76: 1تى 7رفس  ونص ين يسمعور  أيضًا" ل

 برئاسدد  قداسدد  المقدددس أعضدداد المجمددع األسدداقب  نار اآلبدداد يميعقددد سدد
 تولة بالمقر البابو  فى دير األنبا بيشو  2111 يوليو 17 يومالبابا 

 .نمركا  نصكرسية-8   ارون نمرونل نصشخصية-7
 


