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 سینودس األساقفة 

 

 2023-2021 سینودس

 ورسالة ومشاركة شركة: سینودسیّة من أجل كنیسة

 

 الملخص إعداد حول األساقفة ومجالس لإلیبارشیات اقتراحات

 

 أكتوبر افتتاح كان). 1 رقمإّن كنیسة هللا مدعّوة إلى السینودس" ( بإعالن التحضیریة الوثیقة تبدأ
 وقت فياألن  نحن. للسینودس افتتاحا العالم، أنحاء جمیع في ثم روما في أوال عقد الذي ،2021

ذات الحق الخاص  الكنیسة سینودس /ومجلس أساقفة /إیبارشیة كل الُمعّدة من الملخصات. السینودس
ذات  الكنائس سینودسات/  األسقفیة والمجالس األساقفة من یطلب السبب، لھذا. سینودسیة وثائق ھي

 .ملخص بعنایة شكل في المقّدم النھائي التمییز دإعدا الحق الخاص

 إلعداد إرشادات على بشأن الحصول العدیدة للطلبات للرد على الوثیقة ھذه تھدف الشأن، ھذا وفي
 الوثیقة في ورد ما وابراز وتوضیح األساقفة، لسینودس العامة األمانة إلى سیقدم الذي الملخص

 بشكل أساسي لمساعدة الوثیقة ھذه تھدف). الملحق د( المذكرة وفي) 32، 31رقم ( التحضیریة
 أن أیًضا یمكن ولكن إعداد ملخصھا، في ذات الحق الخاص الكنائس سینودسات /األسقفیة المجالس

 ،1الفردیة اإلیبارشیات مستوى على محلیة، كنیسة كل داخل السینودسیة المسیرة لمیسري مفیدة تكون
 مدعو محلي واقع إن كل. عفویة ومجموعات واألنشطة، والجمعیات وجماعات القاعدة، الرعایا،و

 .الخاص سیاقھ في خالق بشكل تبنیھا إلى

 

 ھدف الملخص .1

 :یلي ما على التحضیریة الوثیقة تنص بالملخص، یتعلق فیما

الملّخص الذي ستقوم بإعداده كلُّ كنیسة خاّصة في نھایة ھذا العمل من اإلصغاء والتمییز 
مساھمتھا في مسار الكنیسة العالمیّة. لجعل المراحل الالحقة من المسیرة أسھل وأكثر سیشّكل 

 .استدامة، من المھّم القدرة على تلخیص ثمار الصالة والتأّمل في عشر صفحات كحّد أقصى
وإذا لزم األمر لوضعھا في سیاق وشرحھا على نحو أفضل، یمكن إرفاق نصوص أخرى 

 . )32رقم ( داعمة أو تكمیلیّة

السینودسیة المتبعة بالفعل، وال  لیس الغرض من الملخص عرض تسلسل األحداث لمراحل المسیرة
بل، كذروة للتمییز الروحي  .إعداد تقریر یسرد بشكل عشوائي جمیع النقاط التي ظھرت أثناء العمل

                                                           
 .لإلیبارشیات الُمساویة الكنسیة الجماعات جمیع تشمل التسمیات ھذه بالتأكید  1
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ومة حتى ألولئك الجماعي، یھدف الملخص القتناء ثمار المسیرة السینودسیة والتعبیر عنھا بطریقة مفھ
 .المحلي السیاق في للكنیسة القدس الروح دعوة فھم الذین لم یشاركوا فیھا، مما یشیر إلى كیفیة

 

 الشكل .2

 .یمكن أن یكون ھذا شكالً إرشادیًا للملخص، بحد أقصى عشر صفحات

 صفحة أو اثنان)( الخبرة السینودسیة قراءة إعادة: مقدمة 1.2
 الصعوبات،( المقطوعة للمسیرة الروحي البعد وخاصةً  التطور، ونقاط األساسیة، المراحل تحدد

 إلخ). المفاجآت،

 )صفحات 7-6( الُمجّمعة المساھمات تمییز: الملخص بنیة 2.2
راجع الوثیقة (یوضح ھذا الجزء من الملخص اإلجابة على السؤال األساسي للمسیرة السینودسیة 

، والمذكرة، رقم 30راجع المرجع نفسھ، رقم (، في ضوء األسئلة الموضوعیة )26التحضیریة، رقم 
 .، من خالل تسلیط الضوء على الثمار الرئیسیة للتمییز المنفذ خالل المسیرة السینودسیة)5.3

 صفحة أو اثنان)(خاتمة: الخطوات التالیة  3.2
 الروح القدس،) أو دعوات(على ما شعرنا أنھ دعوة  للردیمكن أن تشیر الخاتمة إلى الخطوات الالزمة 

 .مع ایالء اھتمام بشكل خاص على تلك النقاط التي تتطلب حث الكنیسة على مزید من التمییز

 تالملحقا 4.2
 الرئیسیة، واإلحصاءات الحقائق بعض مع المحلي، السیاق على عامة نظرة إدراج المفید من یكون وقد

مشاركات  أو االقتباسات أو الشھادات یمكن أن تساعد بعض وبالمثل،. الملخص محتوى لوضع كخلفیة
 البعد بتحقیق أفضل بشكل وتسمح أنفسھم عن التعبیر في طریقتھم أصالة على تحافظ التي األشخاص،

 ولیست ،إضافیة معلومات سوى تقدم ال الملحقات فإن حال، أي وعلى .للخبرة والعاطفي الروحي
وعن  سلكناه الذي المسار عن األساسیة المعلومات جمیع على الملخص یحتوي أن یجب: إلزامیة
 .العالمیة للكنیسة السینودسیة المسیرة في خاصة كنیسة كل المقدمة من المساھمة حول وبالتالي ثماره،

 

 التحضیر .3

 .كون بعض المالحظات مفیدة في عملیة إعداد صیاغة الملخصتیمكن أن 

 المواد جمع 1.3
مما یوفر  وتنظیمھا وحفظھا، المساھمات تقدیم وموعد كیفیة بوضوح نحدد أن الضروري من

 كموضوع السینودسیة المجموعات مساھمات ولدمج. الوثائق من وفیرة كمیة لتنظیم استراتیجیة
 مثل( أو النوعي) المنظمة االستبیانات مثل( الكمي البحث تقاریر من الممكن استخدام للتمییز،

 .كنوع من الدعمالخبراء  مساھمات أو) ذلك إلى وما النقاش مجموعات أو المقابالت
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 فریق الصیاغة اختیار 2.3
 السینودسي الفریق وإشراك فریق، إلى الملخص بصیاغة یعھد أن المناسب من السینودس، منظور من
الحالة و والجنس العمر( حالتھم أساس على الصیاغة فریق في آخرین أعضاء اختیار ویمكن. فیھا

 العلوم( المجاالت مختلف في المھارات أو/و والخبرة الثقافیة أو الجغرافیة والخلفیاتاالجتماعیة) 
 خاص اھتمام إیالء مع ،)إلخ النصوص، وصیاغة االجتماعیة، والعلوم اإلنسانیة، والعلوم المقدسة،

 سیكون وبالمثل، .والمستبعدین والفقراء األقلیات وفھم صوت استماع على قادرین أشخاص بوجود
 في بمھارات یتمتعون) أشخاص 3-2على سبیل المثال (وجود مجموعة أقل عدًدا  ضمان المھم من

 .فعلیًا بمھمة الصیاغة إلیھم یعھد النصوص، صیاغة

 العمل أسلوب تحدید 3.3
 اتخاذ قیادة العمل وكیفیة مھمة إلیھ سیوكل الذي من توضیح یجب الصیاغة، فریق تشكیل بمجرد

 تكوین المفید من یكون قد ومنظمة، كبیرة مجموعة وجود حالة وفي. االتفاق عدم حالة في القرارات
 الطریقة توضیح الضروري سیكون من ذلك، إلى باإلضافة. لحل الخالفات صغیرة مخصصة لجنة
 النھائي النص للتوّصل إلى المختلفة الخطوات إلى واإلشارة مھمتھا، بتنفیذ المجموعة بھا ستقوم التي

برامج  مثل،( المعلومات تكنولوجیا أدوات تساعد بعض أن یمكن. المفترض لتسلیمھ والوقت
 والتلخیص القراءة إعادة مھمة محل تحل أن یمكن ال ولكنھا. الُمجمعة المواد تحلیل في ،)الكمبیوتر

 .النھائي صیاغة النص الالزم اتباعھ في اإلیمان ضوء في

 علیھ والموافقة ومناقشتھ النص إعداد طریقة تحدید فإن الصیاغة، لفریق الالزمة المشاركة بالرغم من
 المستویات مختلف على السینودسیة المسیرة عن مسؤولین باعتبارھم األساقفة مسؤولیة ھي

 .التمییز توجیھ في ھكذا مسؤولیتھم یمارسون الذین ،)إلخ والوطنیة، اإلیبارشیة(

 

 الصیاغة عملیة .4

 یُقترح األخرى، السینودسیة والمسارات األساقفة سینودس جمعیات في المتبعة المنھجیة أساس على
 .المحلیة والسیاقات الثقافات وفقًا باتباعھا ویوصي المراحل، بعض

 المشاركات الواردة قراءة1.4
 التي والثقافة السیاق االعتبار في األخذ مع والتمییز، الصالة من جو في الُمجمعة المواد قراءة یجب
 المواد تحدید ما یلي في المرحلة ھذه في المشاركون یحاول ومھارتھم، خالل خبرتھم من. منھا تأتي
 :یقرأونھا التي

 الموِجة بالسؤال یتعلق فیما تتجلي التي والملھمة والمبتكرة لالھتمام المثیرة العناصر ھي ما −
 السینودسیة؟ للعملیة

 المشار إلیھا؟ما ھي القضایا وما ھي العقبات أو الصعوبات أو المخاوف التي ذُكرت؟  −

 :أثناء العمل، یجب االنتباه إلى
 ؛)باإلجماع بالضرورة لیس( اآلراء في توافق الناتج عنھا المشتركة االتجاھات −
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أو ھامشیة، الُموضحة االختالفات بین " غیر المألوفة"نظر المتنافرة واألصوات الوجھات  −
تتعرف على  أن یمكن التمییز عملیة ألن ھذا االسلوب، نفقد أال الضروري من شعب هللا؛
 .الكنیسة من القدس الروح یطلبھ ما إلى تشیر نبویة كأصوات أصواتھم

 
 تحدید النقاط األساسیة 2.4

 :األساسیة النقاط من معین عدد بتحدید سیسمح الموضحة للتو الطریقة باستخدام القراءة مھمة إن
 الضوء وتسلیط القراءة، البارزة خالل العناصر من معین عدد توضح التي واألسئلة الرؤى مجموعات

 یسلط قصیر تقریر إعداد إلى الصیاغة فریق شخص من كل دعوة ویمكن. تربطھا التي العالقات على
 لمشاركة مفیدة الروحیة المحادثة طریقة تكون أن یمكن. وجدھا التي األساسیة النقاط على الضوء

 .توافق وتكوین الفردي العمل ثمرة

 صیاغة النص 3.4
 صیاغة ذلك وسیعقب. الملخص ُصلب صیاغة تحدید في سیساعد الواضحة الرئیسیة النقاط توضیح إن

رقم  في إلیھا المشار الصیاغة مھمة في خبرة األكثر األشخاص مجموعة إلى بھا یعھد أولیّة مسودة
 حتى یتفقوا الصیاغة، فریق في اآلخرین األعضاء مساھمات بفضل ھذه المسودة تنقیح وسیتم. 3.2
 .النص بشكل كاٍف في موّضح المجمعة المساھمات في الموجود الثراء أن على معا

 :مصطنعة بطریقة خارجیًا اآلراء تنسیق إلى أو االختالفات إبطال إلى المھمة ھذه تھدف ال
 المساھمات في سواء بشكل شرعي موجودة تكون أن یمكن واألسئلة الصعبة والتوترات فاالختالفات

 أن یمكن الذي االتجاه تحدید إلى السینودسي النھج سیھدف. الصیاغة فریق أعضاء بین أو المجمعة
إذا لم یكن ذلك ممكنًا، فیمكن اإلشارة إلى التوترات في  .هللا من یأتي أنھ یبدو ما ونمیز معا نسیر فیھ

 من الھامة الصیاغات أو المحلیة الصبغة الحفاظ المھم من یكون قد وأخیرا،. الملخص كما ظھرت
 .الُمجّمعة من المواد أو السینودسیة المسیرة في المشاركین صوت من مباشرة اقتباسات خالل

 التعلیقات والتعدیالت 4.4
بمجرد االنتھاء من مھمة فریق الصیاغة، یمكن إیجاد الطریقة األنسب لتقدیم النص بشكل خاص 

عنھا، وجمع مالحظاتھم  لبعض األشخاص المشاركین في المسیرة السینودسیة، بدًءا من المسؤولین
 .وتعدیل النص بحیث یبدو مناسبا

بأنھم مدعوون لعیش ھذه  اإلیبارشیة أو الكنیسة ذات الحق الخاص سینودس /األساقفة مجلس یشعر قد
التعلیقات  من المزید لتلقي هللا لشعب ما، بطریقة إعادة مسودة الملخص، خالل من المرحلة

 ووضع األساس لتنفیذه التلخیص عملیة تعزیز اإلضافیة ستشارةاال لھذه یمكن .األخرى واالقتراحات
الحد األقصى  مراعاة وأیضا النص تحریریًا، تنسیق الضروري من سیكون المسار نھایة في. الحقا

 .للطول

 المسیرة مراجعة 5.4
 بأكملھا السینودسیة المسیرة قراءة إلعادة الوقت بعض تخصیص الجید من یكون قد المرحلة، ھذه في
ستثري ثمرة إعادة القراءة ھذه الجزء التمھیدي ). الملخص صیاغة مرحلة ذلك في بما( الصالة في

 ).2.1راجع سابقًا رقم (من الملخص 
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 التصدیق والموافقة6.4
 سینودس/  األساقفة مجلس إلى اإلیبارشیة من المثال سبیل على( التالي المرحلة إلى إرسالھ قبل

 األمانة إلى ذات الحق الخاص الكنیسة سینودس/  األساقفة مجلس من ذات الحق الخاص؛ الكنیسة
 في المحددة لإلجراءات وفقا علیھ والموافقة النص صحة من التحقق یجب ،)األساقفة لسینودس العامة
 یقع على عاتقھ بشأن محتویات معینة، فإن من بدالً من االھتمام ).سابقًا 3.3 رقم راجع( العملیة بدایة

أن یكون النص ھو نتیجة عملیة سینودسیة أصیلة ویتوافق  النھائیة یجب علیھ ضمان الموافقة مسؤولیة
 .مع المسیرة السینودسیة التي نُفّذت بالفعل

 

 الرسمي الموقع زیارة یرجى الملخصات، إعداد حول والمعلومات المصادر من لمزید
www.synod.va، الداعمة  والمواقعwww.synodresources.org  و

www.prayforthesynod.va 


