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أترشّية تيروت وجثيم وتىاتعهًا 
نهروو انكاثىنيك 
 زوق يكايم- رعّية انقّديس جاورجيىس 

 
 2008 ذشش٠ٓ اٌثأٟ 18صٚق ِىا٠ً فٟ         

 
ِّاخ اٌىاث١ٌٛه فٟ ٌثٕاْ  ِّْٛ ٚاٌشئ١غاخ اٌؼا حضشج اٌغادج اٌثطاسوح ٚاألعالفح ٚاٌشؤعاء اٌؼا

اٌجض٠ً احرشاُِٙ، 
 ِٓ ًّ اٌغّشاء، " اٌشعً"ٚ" اٌّىرثح اٌثٌٛغ١ّح"ئداسج ِٕشٛساخ و

 
ِٓ تؼذ اٌرح١ّح ٚاٌذػاء، 

 اٌّؼاْٚ اٌثطش٠شوٟ اٌغاتك ٌى١ٕغح اٌشَٚ يىحُّا يُصىرف١ّا واْ اٌّثٍّث اٌشحّح اٌّطشاْ 
 ،ُّ يختصر انتعهيى ، ذشجّح تُاًء عهى طهة يجهسكىاٌىاث١ٌٛه، ٠ٕاصع اٌّشع، جاٌذ ػٍٝ ٔفغٗ، ٚأذ

َِٓ طثغ ٌٗ إٌظٛص ػٍٝ اٌىِٛث١ٛذش، ٚأٔا ٔفغٟ انًسيحي نهكُيسة انكاثىنيكّية ، ٚوٕد أٔا ٔفغٟ 
َِٓ دّلك إٌّض ٚساجؼٗ ِشاًسا ٚذىشاًسا، ُٚلث١ً ٚفاذٗ تأعات١غ أسعٍٗ اٌشاحً ئٌٝ ِشوض ِجٍظ 

. اٌثطاسوح ٚاألعالفح اٌىاث١ٌٛه فٟ صٚق ِظثح
ّّا ٌُ ٠ظذس، تادسخ ٚٚضؼرٗ ػٍٝ ِٛلغ  ٚتؼذ ٚفاذٗ، أرظشخ ط٠ٛاًل طذٚس ٘زا اٌىراب، ٌٚ

zoukmikael.com ّٚي عٕح . 2007 لغُ ِىرثح اٌمّذ٠ظ جاٚسج١ٛط، ِٕز أ
ّْ اٌىراب لذ طذس ػٓ  ٚا١ٌَٛ، ٚتؼذ غ١اب ط٠ًٛ ٚشثٗ ٔغ١اْ، ذؼرش٠ٕٟ اٌذ٘شح ٚاٌز٘ٛي ئر أسٜ أ

ّْ اٌرشجّح اٌؼشت١ّح ٟ٘ ٌـ  يجهس انثطاركة "ِٕشٛساخ اٌّىرثح اٌثٌٛغ١ّح ِٕٚشٛساخ اٌشعً، ٚأ
ّٞ روش ٌٍّرشجُ"واألساقفة انكاثىنيك في نثُاٌ . ، تذْٚ أ

ّٛجٗ، ا١ٌَٛ، ِٕىُ وأ١ِٓ عّش عاتك ٌٍّثٍّث اٌشحّح، ٚأطٍة ذظح١ح ٘زا اٌخطأ اٌّشفٛع،  أذ
ٚ٘ٛ آخش . ووضع يهصقة عهى انكتاب ُتشير إنى أَّه يٍ ترجًة انًطراٌ انراحم يىحُّا يُصىر

. ػًّ لاَ تٗ ٚ٘ٛ ػٍٝ فشاػ اٌّشع
. تأرظاس ذظح١ح ٘زا اٌخطأ، أشىش حغٓ ئطغائىُ

 
 اٌخٛسٞ ِىاس٠ٛط جّثٛس
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 يختصر انتعهيى انًسيحي نهكُيسة انكاثىنيكّية
 آخر أعًال انًثّهث انرحًة انًطراٌ يىحُّا يُصىر

 
 ئػذاد اٌخٛسٞ ِىاس٠ٛط جّثٛس

 
ِغ اٌزوشٜ اٌغ٠ّٕٛح اٌثا١ٔح " يختصر انتعهيى انًسيحي نهكُيسة انكاثىنيكّية"ذضآِ طذٚس وراب 

ٌشح١ً سجً اٌفىش ٚاإل٠ّاْ، ٚػ١ّذ اٌرمٜٛ ٚاٌغ١شج اٌظاٌحح، اٌّثٍّث اٌشحّح اٌّطشاْ ٠ٛحّٕا 
. ِٕظٛس سحّٗ اهلل

فمذ تذأ . ٚفٟ اٌٛالغ ذضإِد لّظح ٘زا اٌىراب ِغ اٌّشاحً األخ١شج ٌح١اج ٘زا اٌشجً إٌّٛرج
ترشجّرٗ لثً أْ ٠ثذأ تشحٍرٗ األخ١شج ِغ اٌّشع، ٚأٔٙٝ اٌمغُ األخ١ش ِٕٗ ٚعٍّّٗ ٚواْ ػٍٝ اٌفشاػ 

. ٠مرشب ِٓ عاػح اٌؼثٛس
ُّ أعحثٙا ٌٕؼ١ذ ًِؼا اٌرذل١ك تٙا ٚواْ . ٌٚمذ عٙشخ ِؼٗ أٔمً ذشجّرٗ ٚأطثؼٙا ػٍٝ اٌىِٛث١ٛذش، ث

ٚحّمك أ١ِٕرٗ ٚعٍُّ اٌرشجّح واٍِح ئٌٝ اٌّؼ١١ّٕٓ تاألِش فٟ ِجٍظ . ػٍٝ ػجً ِٓ أِشٖ ٌرغ١ٍُ اٌؼًّ
. ٌٚىّٕٗ غادس ٘زٖ اٌفا١ٔح لثً أْ ٠ُثظش اٌىراب إٌٛس. اٌثطاسوح ٚاألعالفح اٌىاث١ٌٛه

. 2007 ئٌٝ شثاط عٕح 2006 ذشش٠ٓ اٌثأٟ عٕح 17ِّٚشخ أعات١غ ػّذج ِٓ ذاس٠خ ٚفاذٗ فٟ 
ّْ اٌىراب ٌٓ ٠ُثظش إٌٛس، ٚحشًطا ِّٕٟ ػٍٝ ٘زا اٌؼًّ األخ١ش، ٚضؼرٗ ػٍٝ ِٛلغ  فظٕٕد أ

zoukmikael.com ٓ٘لغُ ِىرثح اٌمّذ٠ظ جاٚسج١ٛط، ٚ٘ٛ ِٛلغ اٌثٍذج اٌرٟ أخذَ ف١ٙا وىا ،
. ٚػٍٝ ِا ٠ثذٚ أّٔٗ ٌُ ٠ٍفد ٔظش أحذ. سػ١ّح

ٚئرا . ٚشاءخ اٌؼٕا٠ح اإل١ٌّٙح أْ ٠ظذس ا٢ْ، ٚأْ ٠رضآِ طذٚسٖ ِغ اٌزوشٜ اٌثا١ٔح ٌٛفاج ِرشجّٗ
ّٞ "ِٕشٛساخ اٌشعً"ٚ" اٌّىرثح اٌثٌٛغ١ّح"تاٌىراب اٌزٞ طذس ػٓ داَس٠ٓ ٌٍٕشش ّ٘ا  ، ال ٠حًّ أ

يجهس "ئشاسج ئٌٝ اعُ اٌّرشجُ، تً ػٍٝ اٌؼىظ، ٠مٛي تظشاحح اٌرشجّح اٌؼشت١ّح ٚحمٛق إٌشش ٌـ 
أعشػد ٚتذأخ تّماسٔح اٌىراب اٌّطثٛع ِغ ذشجّح اٌشاحً ". انثطاركة واألساقفة انكاثىنيك في نثُاٌ

. اٌرٟ ال ذضاي أِاِٟ، فارا ٟ٘ تؼ١ٕٙا حّرٝ فٟ إٌماط ٚاٌفٛاطً، ٚوأد د٘شرٟ وث١شج
فٍٛ وٕد ِىاْ طاحة اٌغثطح : فّارا ٠ّىٓ ٌشجً ِثٍٟ أْ ٠مٛي؟ ئّٔٗ ٠ضغ جٍّح ِٓ اٌر١ّّٕاخ
٠ؼّض ػ١ٍٕا أْ ٠ظذس ٘زا اٌىراب تؼذ : اٌثطش٠شن ِاس ٔظش اهلل تطشط طف١ش، ٌىٕد تذأخ وٍّرٟ ٘ىزا

َِٓ ٔمٍٗ ئٌٝ اٌؼشت١ّح، اٌط١ّة اٌزوشٜ اٌّثٍّث اٌشحّح اٌّطشاْ ٠ٛحّٕا ِٕظٛس اٌّؼاْٚ  غ١اب 
... اٌثطش٠شوٟ ٌى١ٕغح اٌشَٚ اٌىاث١ٌٛه فٟ ٌثٕاْ

ٌٚٛ وٕد ِىاْ وث١ش٠ٓ فٟ ِٛلغ اٌظذاسج ِٓ أتٕاء و١ٕغح اٌشَٚ اٌىاث١ٌٛه، ٌىٕد تادسخ ئٌٝ 
اٌذػٛج ٌمّذاط ساحح ٌٕفغٗ ػٍٝ غشاس ِا ذفؼً ج١ّغ اٌّإّعغاخ اٌشٚح١ّح ٚاٌض١ِّٕح، ٚػٍٝ غشاس ِا 

. ذفؼٍٗ األحضاب فٟ روشٜ ِٛذا٘ا ٚشٙذائٙا
ًِا تحغة ِا ٔشغة أْ ذغ١ش تٗ . ٌٚىّٕٟ األِٛس ال ذغ١ش دٚ

ا١ٌَٛ، ٚفٟ روشٜ ِشٚس عَٕر١ٓ ػٍٝ سح١ٍه، أ٠ّٙا اٌشجً اٌؼظ١ُ، أ٘ذ٠ه ذؼة ٠ذ٠ه ٚعٙش ا١ٌٍاٌٟ 
ٚأذشن ٌٍراس٠خ أْ ٠غّجً ِثً ٘زا اٌخطأ، اٌزٞ ٚحذٖ اهلل ٠ؼشف ئْ واْ ػٓ لظذ . سغُ عٛء طّحره

ِّا ٔغ١أه ٚٔغ١اْ أػّاٌه فٙزا ١ٌظ ِٓ ش١ُ اٌىثاس. أٚ تغ١ش لظذ ٚفٟ ج١ّغ األحٛاي ٍٔد أجشن . أ
 .فٟ اٌغّاء ػٕذ اإلٌٗ اٌزٞ ٠ُمّذس اٌشجاي ٚأػّاٌُٙ

 


