
 
 

ة رسالة سة أبناء ا رعو   الكن
ا    الشمالية امر

سة أساقفة اآلباء نحن ا  االرثوذكسية القبطية الكن ا  كنائسنا  االحباء ابناءنا ا الرسالة ذة نرسل الشمالية امر  الشمالية امر
م سياق من لنحذر اطئة التعاليم وراء اال س قول  متذكرن ا  ربنا كلمات واليوافق اخر عليماً  علم احد كان ان" الرسول  بولس القد

يحة املسيح سوع و تصلف فقد ى التقو  حسب و الذي والتعليم ال ئا اليفهم و ات بمباحثات متعلل و بل ش  ال الكالم ومماح
ها سد يحصل م صام ا راء وا ق عدي أناس ومنازعات الفردية والظنون  واالف  ١( "ؤالء مثل تجنب . تجارة التقوي  ان يظنون  ا
  ) ٥-٣: ٦ تيمو

رة  اجتماعنا  اطئة التعاليم عض استعرضنا انجلوس لوس إيبارشية ضيافة  ٢٠١٦ مايو ١٣ - ٩ من الف   غلغل بدأت ال ا
ها ومن الكنائس عض لف ھأن عتقد لذيا ھومجموعت عزز عاطف عاليم بي س القدس الروح من م سة بتاس جديد العهد كن  -  ا

جديدة صهيون  سة ألن - ا الية الكن سة ا رة األيام  وأننا ومنحرفة ميتة كن ست العضاء روحيا نظاما ووضع  .االخ  ع معتمداً  ھكن
شر الذي الغنوس الفكر سة دانتھأو  األو القرون  ان   ھ.اتباع وحرمت األو الكن
شر عزز عاطف بدأ لقد سة املقدس املجمع ھفحرم مصر  املنحرف هفكر  ي  املجمع وحرم ٢٠٠٢ يونية٢٢ جلسة  القبطية للكن

بع من كل املقدس   املنحرفة ھعاليم ي
ا  املناطق عض  املنحرف همشاط وايمارس أوابد ھوجماعت عزز عاطف الن نظراً و   احدي ا انضم ان عد خاصة الشمالية امر

لقدونية الكنائس ا  ا ر وصار امر رافيم األب ا ھسما غ اروس األب ثم س   م
سة أبناء جميع ندعو فإننا ن الكن ام املبارك س فم ع لنا القدس الروح بوصية باالل  تيمو١( " ؤالء مثل تجنب" الرسول  بولس القد

ام  )٥ :٦ بع من وكل عزز عاطف بحرمان ٢٠٠٢ عام الصادر املقدس املجمع بقرار واالل   ھي
نائمس واقع من اننا ة ولي اماً  السليم األرثوذكس اإليمان ع للمحافظة الرعو  نبذل سوف ٢٠٠٢ عام الصادر املقدس املجمع بقرار وال
جماعة هذ من ابنائنا ماية هللا بنعمة جهد كل ت ص وأي  .املنحرفة ا راك يث  مؤتمرات وأي عامة وأ خاصة اجتماعات اي  ھاش

ا  عقدة املزمع املوتمر مثل ( خارجها او  املتحدة الواليات  سواء  يروج او املنحرفة ھوجماعت عزز عاطف يقيمها )٢٠١٦ يولية  كور
ار دمة من يمنع فسوف وأديرة، جمعيات من ھيقيم ما يدعم او املنحرفة عزز عاطف الف راك ا  تطبيقاً  املقدسة السرائر  واالش
بع ومن عزز عاطف بحرمان املقدس املجمع لقرار   ھي
ست يحفظ هللا ان نص اطفة الذئاب من ھشعبو  ھكن قود ا ن ؤالء و   السليم األرثوذكس اإليمان ا والعودة التوبة ا املنحرف

ركة تحل الطاعة أبناء عو                        ال
  

  مينا االنبا
     كاراس االنبا
    ساكليمند االنبا

  سرابيون  االنبا
  يوسف االنبا
    دافيد   االنبا

  
  ش١٧٣٢بشنس  ١٣
 م٢٠١٦مايو  ٢١



Statement from HG Bishop Michael 
 
نظراً لظروف خاصة لم أتمكن من حضور ھذا اإلجتماع، ولكن أرسل إليكم مؤيداً لما جاء في 

 األنبا مايكل. البيان، لضم إسمي مع اآلباء األساقفة الذين حضروا
 

Due to special circumstances, I could not attend this meeting but I am 
sending to you my approval to the pastoral message to add my name to 
the fathers the bishops who attended. Bishop Michael 
 
 


