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 البيان الختامي
 للسينودس السنوي العادي ألساقفة الكنيسة السريانية الكاثوليكية األنطاكية

 27/7/2018-23حريصا، لبنان  –الشرفة، درعون  –دير سّيدة النجاة 
 

السينودس السنوي  داألنطاكي، ُعقيونان بطريرك السريان  صاحب الغبطة مار اغناطيوس يوسف الثالث برئاسة
ألبرشيات بمشاركة آباء السينودس األساقفة القادمين من اثوليكية األنطاكية، العادي ألساقفة الكنيسة السريانية الكا

، اليات المّتحدة األميركية وكنداالو و والعراق والقدس واألردن ومصر  في لبنان وسوريا والنيابات البطريركية والرسولية
تّموز  27حتى  23وذلك في الفترة الممتّدة من أوروبا، والوكيل البطريركي في روما، و والزائرين الرسوليين في أستراليا 

 حريصا، لبنان. –الشرفة، درعون  –، في الكرسي البطريركي في دير سّيدة النجاة 2018
كي يكونوا  وبدعوتهمبشخصية إيلّيا النبي،  في مستهّل اجتماعاتهم، استمع اآلباء إلى رياضة روحية تأّملوا فيها

ووسط الجماعة المؤمنة، فيبّثوا فيها روح الرجاء، في بيئة تتخّبط بالعنف،  ،ة والسالم والمغفرة والوداعةشهودًا للمحبّ 
 .مانة والتواضع وبذل الذاتاألب ،هللا أن يعطيهم النعمة ليجابهوا كّل التحّديات التي تواجههم في الخدمة ينسائل

عالقة األسقف بالكهنة والمؤمنين، وممارسته لمهّمته المثّلثة ، فتوّقفوا عند درس اآلباء موضوع الخدمة األسقفيةو 
سقف الراعي الصالح، األب صفات األومقتضيات  ،حسب روح اإلنجيل وقوانين الكنيسةببالتعليم والتقديس والتدبير، 

 ،عات الرعية، مع تطلّ يرضمالة والحكمة والمصداقية التي ترضي األبوّ للتجاوب بروح ، والمدعو ر الحكيمالحنون والمدبّ 
أنه "بدوني ال تستطيعون أن تفعلوا  هونقائص هومحدوديت همن خالل ضعف الراعي حسب قلب الرب، الذي يذّكروذلك ب

 .(5: 15شيئًا!" )يو 

عمال واّطلعوا على خالصة أ  .تمهيدًا إلقرارهوتابع اآلباء دراستهم للشرع الخاص بالكنيسة السريانية الكاثوليكية، 
قبل السينودس اص بالقداس طباعة الكتاب الجديد الختتّم على أمل أن  ،اإللهي قداسللجنة الطقسية في دراستها للا

 .القادم

َمت إليهم  النيابات البطريركية و  برشياتاألاألوضاع الراهنة في متناولًة وناقش اآلباء التقارير التي ُقدِّ
واستمعوا . الوكالة البطريركية لدى الكرسي الرسوليو ، في الشرق وبالد اإلنتشاروالزيارات الرسولية  واألكسرخوسيات

وز تمّ  22حتى  17من في لبنان إلى تقرير عن اللقاء العالمي األول للشباب السرياني الكاثوليكي الذي ُعقد بنجاح 
 .الجاري 
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ة المشتركة والضرورة الملحّ  ةمسؤوليالالشعور بو  ،لى ما وراء البحارإآالف العائالت  وتناول اآلباء موضوع هجرة

لى إين عودة المهجر  ومن ناحية أخرى، تطّرقوا إلى موضوع عويًا واجتماعيًا. ا رين روحيًا ور لمتابعة خدمة هؤالء المهج  
 واتضطرابات والحروب العبثية في السنبسبب اإل هذان البلدان بكِّ نُ وقد  ،برشيات سوريا والعراقأقراهم ورعاياهم في 

 .األخيرة
 

 أّما أبرز ما جاء في أعمال السينودس:
اآلباء األوضاع العاّمة في الشرق، وتوّقفوا بشكل خاص عند أحوال أبناء الكنيسة السريانية وبناتها  داولت أواًل:

مستنكرين النكبات التي حّلت بشكل  ،العالم أمامعاليًا صوت وهم يرفعون ال، وهالات المخيفة التي تحمّ إزاء الخّض 
اآلباء  ا من أرضهشعب أبناء لى اقتالع عدد كبير منإوالتي أّدت  ،السريانية في األعوام الماضية الكنيسةخاص ب

ر مأساة اإلبادة التي حّلت كرِّ . نكبة تُ ، فضاًل عّما يحدث في مصر واألراضي المقّدسةجداد في سوريا والعراقاألو 
ال سّيما  ،اإلنساني والمجتمعي والحضاري  همالمدنية قد هّز كيان همخطير لحقوقلاهذا اإلنتهاك  !منذ مئة عام همبأجداد

 . في أنحاء شّتى من العالمد آالف العائالت مآسي تشر  وقد اختبروا 

النيابية في جوٍّ من الديمقراطية اللبنانيين على إجراء اإلنتخابات ، فهّنأوا اآلباء الوضع في لبنان حثب ًا:ثاني
ورؤساء األحزاب  الحكومة تشكيلَ  إلى فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكل ف همصرخت، وكّرروا وقبول اآلخر

اإلقتصادية لمعالجة األزمات  ووّجهوا نداءً السريانية الكاثوليكية في الحكومة الجديدة،  ةطائفالالمسيحية، بوجوب تمثيل 
المعاناة وغالء المعيشة ومعضلة توق ف القروض اإلسكانية التي باتت تهّدد مستقبل الشباب اللبناني. هذا باإلضافة إلى 

ةٍّ جذري ما يلقي على عاتق الدولة مسؤولية إيجاد حلولٍّ الخاصة في متابعة رسالتها التربوية،  المدارسالتي تواجهها 
 .ا منهالفئات، وتوّفر الفرص للشباب ليتجّذروا ويصمدوا في بلدهم لبنان وال يهاجرو  المواطنين من كلّ حقوق  تؤّمن

وقف الحرب وإيجاد حّل نهائي وجذري لألزمة المستمّرة في سوريا  في سبيل جهود المبذولةال ثّمن اآلباء ًا:ثالث
رجوع مطالبين بمنذ أكثر من سبعة أعوام، مهيبين بجميع األطراف العمل معًا من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها، و 

 ، ومحّذرين من مخّططات تهدف إلى سلب هوية بيت نهرين )الجزيرة(.النازحين السوريين إلى أرضهم

كي يجتاز بلدهم هذه شّدد اآلباء على ضرورة التعاضد والتكاتف بين جميع مكّونات الشعب العراقي،  ًا:رابع
م المن والساألالمرحلة التي يتخّبط فيها، فيحّكم الجميع العقل ويغّلبوا لغة الحوار وقبول اآلخر، باذلين كّل جهد إلعادة 

 .فيه ن المسيحي األصيل والمؤّسسالمكوِّ  اصةً خو  وطنهم،ر لما فيه خيإلى أرض الرافدين الغالية، ستقرار إلاو 

ما لهذه القيادة من أثر إيجابي أعرب اآلباء عن ثقتهم بالقيادة الحكيمة للرئيس والحكومة في مصر، ولِّ  ًا:خامس
 .وإرهابالمسيحيين بعد ما عانوه من أعمال عنف لدى  اصةً خيساهم في تعزيز اإلستقرار والطمأنينة لدى المواطنين، و 
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سطيني لمشّددين على حّق الشعب الفء على أّن القدس هي مدينة لجميع أتباع الديانات الثالث، اآلبا أّكد ًا:سادس
 .بالعودة إلى أرضه، والوصول إلى سالم دائم بحّل الدولتين

من أبناء شعبهم السرياني، الذين  دينبين والمضطهَ المعذ  جّدد اآلباء مؤازرتهم وتضامنهم مع جميع  سابعًا:
مؤّكدين لهم أّن الكنيسة ستبقى إلى جانبهم، تقّدم لهم كّل ما تستطيع من ، يكابدون آالم النزوح والهجرة واإلقتالع

مساعدة وخدمة كي يستمّروا بأداء الشهادة للرب يسوع، إله المحّبة والسالم، في خضّم المعاناة واآلالم، متشّددين بقوة 
 . (33: 16)يوحّنا  "ثقوا إني قد غلبُت العالم" :القائل إلههم

توّجه اآلباء بالفكر والقلب إلى أبنائهم الذين غادروا أرض اآلباء واألجداد في الشرق، واستقّروا في بالد  ثامنًا:
تمرار بعيش األمانة جديدة تؤّمن لهم السالم واألمان والعيش الكريم، في أوروبا وأميركا وأستراليا، وهم يهيبون بهم اإلس

عاداتهم وتقاليدهم وتراثهم األصيل في الشرق، وفي الوقت عينه يحّثونهم على محّبة للكنيستهم األّم وبلدان نشأتهم و 
، مؤّكدين لهم سعيهم الدائم في سبيل تأمين الخدمة أوطانهم الجديدة واإلخالص لها واإلبداع في مختلف المجاالت

       والصعوبات.الروحية لهم رغم التحّديات 
 

 وصدرت عن السينودس القرارات التالية:

ل 2020السريان الكاثوليك في العالم، وذلك في لبنان خالل العام  لكهنةالثاني لمؤتمر عقد ال :أوالً  ، وسُتشك 
 لجنة لإلعداد للمؤتمر.

 إصداره بحسب األصول المرعية.إقرار الشرع الخاص بكنيستنا السريانية الكاثوليكية، على أن يصار إلى  ًا:ثاني

قبل انعقاد السينودس القادم، بعد أن أنهت اللجنة اإللهي إتمام طباعة الكتاب الجديد الخاص بالقداس  ثالثًا:
 الطقسية دراستها بشأنه.

الثاني الموافقة على عقد اللقاء العالمي للشباب السرياني الكاثوليكي مّرة كّل ثالث سنوات، وسيكون اللقاء  :رابعاً 
 .2021في صيف العام 

 .إدارية اّتخاذ قرارات ًا:خامس
 

الذي جمعهم باسمه القدوس، بروح  ، الثالوث األقدس،الواحد لرب اإللهوفي ختام السينودس، رفع اآلباء شكرهم ل
مة في "عروس الختن السماوي"، المتألّ  ،لكنيسةالشركة األسقفية والمحّبة األخوية، واثقين بمعونة الرب ومؤازرته ل

 ،مشعل الخالص وناشرةً نور الحقيقة لجميع الشعوب ت العواصف، حاملةً مهما اشتدّ  ، إّنما الثابتة أبداً رضيةمسيرتها األ
 .(28: 21خالصكم قد دنا..!" )لوقا  : "ارفعوا رؤوسكم فإنّ القائل بوعد الرب الفادي ،"رجاء فوق كلّ "الرجاء، يشّددهم 


