الئحة التكريس البتوىل
( الرجال )
مارس 6102م
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املادة ( : )1التعريفات االجرائية
الرئاسة الكنسية :المقصود بها البابا البطريرؾ واآلباء المطارنة واآلباء األساقفة ٍ
كل فى إيبارشيته
وينوب عف قداسة البابا اآلباء األساقفة العموميوف ٍ
كل فى المنطقة التى يكمفه بها قداسة البابا وتحت

إشراؼ قداسته.

كرس المتبتل :هو خادـ قبطى أرثوذكسى متبتالً ومتفرغاً لمخدمة تفرغاً كامالً  ،ويقيـ فى بيت
الم َّ
ُ
التكريس التابع لإليبارشية  ،بقبوؿ واعتماد مف الرئاسة الكنسية .

الخادم المتفرغ لمخدمة  :هو خادـ قبطى أرثوذكسى متزوجاً أو متبتالً ومتفرغ لمخدمة تفرغاً كامالً
بقبوؿ واعتماد الرئاسة الكنسية .

المجنة العميا لمتكريس :يرأسها قداسة البابا ولجنة مف أعضاء المجمع المقدس تمثل فيها أعضاء
لجنة الرعاية والخدمة المجمعية ،وقداسة البابا هو الذى يشكل باقى أعضائها وهـ اآلباء المطارنة

واألساقفة المشرفيف عمى مراكز إعداد المكرسيف إلى جانب بعض مف اآلباء المطارنة واألساقفة
والكهنة المسئوليف عف بيوت التكريس باإليبارشيات .وتشرؼ عمى كل ما يخص المكرسيف ومراكز

إعدادهـ.

كرس إعداداً متكامالً (روحياً  -تربوياً  -نفسياً...
الم َّ
الم َّ
مركز إعداد ُ
كرسين :هو المسئوؿ عف إعداد ُ
إلخ ) مف خالؿ برامج ومناهج عالية المستوى والتدريس ووسائل التعميـ الحديثة .
كرسيف  ،ويشرؼ عميه نيافة األب أسقف اإليبارشية
الم َّ
بيت التكريس باإليبارشية  :هو الذى يقيـ فيه ُ
وهو الذى يضع النظاـ الداخمى لمبيت .

املادة ( : )2القيه العليا احلاكنة للنكرشني
 .1قوة اإليماف وسالمة العقيدة األرثوذكسية.

 .2محبة المسيح وتكريس القمب والحياة بالكامل له .
 .3التسميـ الكامل .

 .4البتولية وحياة العفة والطهارة.
 .5الفقر االختيارى .
 .6الطاعة .

 .7البذؿ والتضحية وحمل الصميب .
 .8اإلتضاع وانكار الذات .
 .9محاسبة النفس .

 .11إرجاع المجد هلل .
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املادة ( : )3الصنات واملؤهالت واملعايري للنكرط
أوالً  :السمات الشخصية
 .1أف يكػػوف لػػه عالقػػة حػػب بػػاهلل ويتمتػػع بصػػفات روحيػػة مناسػػبة كػػالتجرد والوداعػػة والطاعػػة وحسػػف
التعامل مع اآلخريف واالتضاع والتسميـ الكامل  ...إلخ .

 .2أف يكوف مشهوداً له مف الجميع ( أب اعترافه  -أباء الكنيسة  -الخداـ ) ولديػه قبػوؿ مػف الجميػع
( يعيش كما يحق إلنجيل المسيح ) وله سابقة خدمة ناجحة .
 .3أف يكوف صانع سالـ وليس تصادمياً وال يسعى لممشاكل والتحزب فى الخدمة وليس متسمطاً
 .4أف يكوف مدركاً لقيمة الوقت جيداً وممتزماً فى حياته الروحية وقانونه الروحى .
 .5أف يكوف ناجحاً عممياً ومادياً وليس هارباً مف المسئولية .
 .6أف يكوف له ثقافة تناسب متطمبات العصر .

 .7أف يكوف لديه مهارات مثل ( الحوار  -التواصل  -العمل الجماعى  -القيادة  .... -إلخ )

ثانياً  :الشروط والمؤهالت والمعايير
كرسيف.
الم َّ
 .1السف :ال يقل عف  25سنة وال يزيد عف  31سنة عند إلتحاقه بمركز إعداد ُ
 .2مؤهل عالى وعمى األقل مؤهل متوسط فى حاالت يراها األسقف.
 .3ليست لديه موانع عائمية حقيقية تمزمه باإلقامة مع أسرته.
 .4سميـ صحياً ومتزف نفسياً.
 .5يفضل أف يكوف حصل عمى دراسات الهوتية.

املادة ( : )4إجراءات اختيار وقبول طالب التكريض
كرسيف مرفق به األوراؽ التالية :
الم َّ
يقدـ طالب التكريس طمباً إلى مركز إعداد ُ
 .1تزكية مف أسقف اإليبارشية .
 .2تزكية مف أب اإلعتراؼ .

 .3األوراؽ الرسمية ( بطاقة الرقـ القومى  -أصل المؤهل الد ارسػى أو مسػتخرج رسػمى منػه  -شػهادة
تحديد الموقف مف التجنيد  -صحيفة الحالة الجنائية ) .

 .4شهادة صحية ونفسية مف مركز طبى معتمد مف الكنيسة .
 .5إقرار الذمة المالية .

 .6التوقيع عمى الئحة التكريس البتولى ( لمرجاؿ ) .

بعد فحص األوراؽ والسؤاؿ عف طالب التكػريس والتككػد مػف صػحة البيانػات يقبػل طالػب التكػريس

كرسيف .
الم َّ
فى مركز إعداد ُ
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املادة ( : )5التسامات طالب التكريض
يمتزم طالب التكريس بالتعهدات التالية :
 .1االلتزاـ بالقيـ العميا الحاكمة لممكرسيف .

كرسيف وبنظامه ولوائحه.
الم َّ
 .2اإللتزاـ بفترة اإلعداد فى مركز إعداد ُ

 .3اإللتػزاـ بطاعػة األسػقف واألب الكػػاهف المشػرؼ ،حتػى فػػى حالػة عػدـ قبولػػه كمكػرس بعػد توضػيح
األسباب.

 .4عدـ السعى إلى الكهنوت خالؿ فترة التكريس إال إذا ُدعى لذلؾ مف قبل األسقف .
 .5اإللت ػزاـ بالنظػػاـ الػػداخمى والروحػػى داخػػل بيػػت التك ػريس الخػػاص باإليبارشػػية وبحيػػاة الشػػركة مػػع
كرسيف .
الم َّ
أخوته ُ

 .6الخضوع لكل مواد الئحة التكريس البتولى ( لمرجاؿ ) .
املادة ( : )6فرتة االختبار لطالب التكريض
 .1فترة االختبار واإلعداد قبل التكريس الرسمى عاميف.

كرسيف .
الم َّ
 .2تكوف تمؾ الفترة هى فترة لألعداد المتكامل لخدمة التكريس مف خالؿ مركز إعداد ُ

 .3ضػػرورة متابعػػة طالػػب التك ػريس مػػف خػػالؿ األب األسػػقف أو األب الكػػاهف المشػػرؼ عمػػى مركػػز
كرسػيف متابعػػة متكاممػػة (عقائػػدياً  -روحيػاً  -فكريػاً  -نفسػػياً ...إلػػخ) مػع تسػػجيل تقػػارير
الم َّ
إعػػداد ُ

شهرية.

 .4إذا اجتػػاز طالػػب التك ػريس هػػذا الفت ػرة بنجػػاح فػػى االختبػػارات المختمفػػة  .وكػػاف ل ػه شػػهادة حسػػنة
وتقارير إيجابية يزكى إلى أف يكوف مكرساً  ،ويمتحق ببيت التكريس باإليبارشية .

املادة (: )7اللجنة العليا للتكريض
 .1يرأسها قداسة البابا ولجنة مف أعضاء المجمع المقدس تمثل فيها أعضاء لجنة الرعاية والخدمة

المجمعية ،وقداسة البابا هو الذى يشكل باقى أعضائها وهـ اآلباء المطارنة واألساقفة المشرفيف
عمى مراكز إعداد المكرسيف إلى جانب بعض مف اآلباء المطارنة واألساقفة والكهنة المسئوليف

عف بيوت التكريس باإليبارشيات .وتشرؼ عمى كل ما يخص المكرسيف ومراكز إعدادهـ.

كرسػيف وم اركػز إعػدادهـ وعمػى تنفيػذ مػواد
 .2تقوـ هذا المجنة باإلشػراؼ العػاـ عمػى كػل مػا يخػص ال ُم َّ
هذا الالئحة وتفسير بنودها وتقرير كل ما لـ يرد ذكرا فى الالئحة مف بنود واقتراح تعديل الالئحة

أو ضـ مواد جديدة إليها إذا دعت الضرورة لذلؾ لعرضها عمى المجمع المقدس لالعتماد .
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 .3تقوـ هذا المجنة بالمسػاءلة النهائيػة أو فحػص األمػر الخػاص بػالمكرس فػى حالػة تجػاوزا المحػاذير
الخاصة بمساءلته فى الجهات المعنية.

 .4اإلشراؼ عمى المؤتمرات السنوية لممكرسيف.
املادة ( : )8مراكس إعداد املُكرَّشني
المجنة العميا لمتكريس البتولى (الرجال)
مركز الوجه القبمى

مركز القاهرة واالسكندرية

مركز الوجه البحرى

كرس ػيف تحػػت إش ػراؼ المجنػػة العميػػا لمتك ػريس إش ػرافاً كػػامالً  ،ويختػػار قداسػػة البابػػا
الم َّ
 .1م اركػػز إعػػداد ُ
اآلباء المطارنة أو األساقفة المشرفيف عميها.
 .2ثالثػػة م اركػػز :الوجػػه القبمػػى  -الوجػػه البحػػرى  -القػػاهرة واإلسػػكندرية ،ويجػػوز زيػػادة عػػددها حسػػب
اإلمكانيات المتاحة والمتطمبات الرعوية وبموافقة المجنة العميا.
 .3يكوف مركز إعداد المكرسيف ممموكاً لمكنيسة ومخصصاً ومستقالً لهذا الغرض.
كرسيف بكل منطقة بما يكتى:
الم َّ
 .4يقوـ مركز إعداد ُ
المكػ َّػرس إعػػداداً متكػػامالً ( روحيػاً  -د ارسػػياً  -تربويػاً  -نفسػػياً  ...إلػػخ ) مػػف خػػالؿ بػرامج
* إعػػداد ُ
ومناهج عالية المستوى والتدريس ووسائل التعميـ الحديثة .
* دراسات فى كل فرع مف مجاالت خدمة التكريس .
* دراسات فى العموـ الكنسية المختمفة مف مواد الهوتية وكتابية حسب التعميـ األرثوذكسى السميـ.
* دراسات فى المغات المختمفة.
* دراسات فى العموـ اإلنسانية.
* مهارات فى الخدمة ( قيادة وادارة  -تنمية بشرية  -تكنولوجيا عصرية  ...إلخ ) .
كرس فى التدريب عمى الخدمة العممية.
الم َّ
* مساعدة ُ
 .5يقوـ مركز اإلعداد بعمل اختبارات دورية مختمفة لممكرس مع إعداد تقارير عنػه لألسػقف المسػئوؿ
كرس هذا الفترة بنجاح .
الم َّ
واجازة ُ

املادة ( : )9بيت التكريض باإليبارظية

* يشرؼ عميػه نيافػة األب أسػقف اإليبارشػية وهػو الػذى يضػع النظػاـ الػداخمى لمبيػت ويسػند الخػدمات
كرسػيف الػذى يسػاعدا فػى متابعػة نظػاـ البيػت
الم َّ
لممكرسيف مع األب الكاهف المشػرؼ عمػى خدمػة ُ
كرسيف .
الم َّ
وحياة وخدمات ُ
* مهاـ ونظاـ بيت التكريس باإليبارشية :
كرسػيف فػى حيػاة شػركة
الم َّ
 .1وضع الئحة داخمية خاصة بالحيػاة الروحيػة لممكرسػيف يمتػزـ بهػا جميػع ُ
حقيقية .
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.2
.3
.4
.5
.6

وضع فترات خموة محددة لممكرسيف .
عقػػػد لقػ ػػاءات دوريػػػة محػػػددة مػػػع األب األسػ ػػقف إلػ ػػى جانػػػب خبػػػاء أس ػػاقفة خخ ػ ػريف وكهن ػػة وخػػػداـ
متخصصيف .
كرسيف .
الم َّ
إعداد موضوعات دراسية متنوعة استكماالً لدراسات مركز إعداد ُ
يحتفظ بيت التكريس بممف لكل مكرس يشمل كل البيانات عنه وكل التقارير الخاصة بخدمته .
كرسيف والمجنة العميا لمتكريس .
الم َّ
التواصل مع مراكز إعداد ُ

املادة ( : )11دلاالت خدمة املُكرَّشني
 .1خدمة الحاالت الخاصة ( المرتديف  -البعيديف  -المدمنيف  -المساجيف  .....إلخ ) .
 .2خدمة الشباب .
 .3االفتقاد .

 .4خدمة المناطق العشوائية .

 .5الخدمات النوعية المختمفة (أخوة الرب  -األرامل واأليتاـ  -ذوى االحتياجات الخاصة  ...إلخ).
 .6اإلشراؼ عمى بيوت الطمبة والموظفيف والمغتربيف والمسنيف .
 .7معاونة األب األسقف والكاهف فى خدمات تُسند إليهـ .
 .8خدمات التربية الكنسية المختمفة واحتياجاتها .
 .9خدمة القرى والحرفييف واألنشطة المختمفة باإليبارشية .

 .11خدمػػة المكتبػػات الكنسػػية واالسػػتعارية وم اركػػز الكمبيػػوتر والترجمػػة والمطبوعػػات ومواقػػع اإلنترنػػت
والعضوية الكنسية  ...إلخ ) .

املادة ( : )11الرتب العناشية والعكل املناشب للنكرط
المك ػ َّػرس حتػػى رتبػػة أبيػ ػدياكوف أمػػا بالنسػػبة لمدياكوني ػػة الكاممػػة فمهػػا اش ػػتراطات
 .1الرتػػب تتػػدرج مػػع ُ
خاصة.
كرس مف درجة شماسية إلى درجة أعمى بحسب خبرته ومدى إتقانه لخدمته وحسف
الم َّ
 .2يمكف ترقية ُ
سموكه ومعامالته بحسب التقارير التى تكتب عنػه وبتزكيػة مػف أسػقف اإليبارشػية التػى يخػدـ فيهػا
كرسيف.
الم َّ
ومف المجنة العميا لشئوف ُ

المكػ َّػرس أف يعمػػـ أن ػه لػػف تػػتـ سػػيامته كاهن ػاً إال إذا ُدعػػى لمكهنػػوت وال يتوقػػع سػػيامته
 .3يجػػب عمػػى ُ
كاهناً فى أى وقت.
 .4يفضػ ػػل أف يكػ ػػوف الشػ ػػكل (المالبػ ػػس  -المحيػ ػػة )...حسػ ػػب نػ ػػوع الخدمػ ػػة المطموبػ ػػة منػ ػػه بػ ػػال أى
اشتراطات وذلؾ لسهولة الحركة والخدمة فى األوساط المختمفة وبتصريح مف الرئاسة الكنسية
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 .5الزى يمكف أف يكتى فى مرحمة معينة فيما بعد وخاصة فى رتب الدياكونية داخل الكنيسة وخارجها
حسب نوعية الخدمة وبتصريح مف الرئاسة الكنسية .

املادة ( : )12مصئولية الكنيصة إزاء املُكرَّشني
المك ػ َّػرس باالس ػػتقرار م ػػف خ ػػالؿ رعاي ػػة الكنيس ػػة ل ػػه وت ػػوفير كاف ػػة س ػػبل الرعاي ػػة
* ينبغ ػػى أف يش ػػعر ُ
( روحياً  -نفسياً  -صحياً  -خدمياً  -مالياً  .....إلخ ) حتى يمكف أف يزداد فػى كػل عمػل صػالح
بنجاح .

أ -روحياً

المك ػ َّػرس روحيػ ػاً ويفض ػػل أف يك ػػوف هن ػػاؾ أب ك ػػاهف مختب ػػر وحك ػػيـ يس ػػاعد
* األب األس ػػقف يباش ػػر ُ
األسقف فى المتابعة الروحية لممكرسيف .
* يطمئف األب المشرؼ أف لكل مكرس أب اعتراؼ مختبر وحكيـ .

* أعطاء فرص لمخموة الروحية فى أحد األديرة العامرة.

ب -صحياً ونفسياً

المكػ َّػرس صػػحياً ونفسػػياً وتػػوفير العالجػػات الالزمػػة لػػه وكافػػة مػػا يضػػمف سػػالمته الصػػحية
* متابعػػة ُ
كرسيف ما جاء فى الئحة األب الكاهف بخصوص الرعاية الصحية .
الم َّ
ويفضل أف يطبق عمى ُ
ج -خدمياً

المك َّػرس ومػدى نجاحػه ومػا يعتػرض خدمتػه مػف معوقػات ومسػاعدته فػى إ ازلػة
* دراسة ظروؼ خدمػة ُ
هذا المعوقات مع متابعة تنمية مهاراته فى الخدمة .

د -مالياً

كرسيف باإليبارشية .
الم َّ
الم َّ
كرس المالية والصرؼ عمى بيت ُ
* يقوـ األسقف بتدبير كل احتياجات ُ
* تحدد الرئاسة الكنسية بركة شهرية لممكرس.

املادة ( : )13احملاذير التى تضع املُكرَّط فى موضع مصاءلة
 .1أف يعمـ تعاليـ غير أرثوذكسية.
 .2انحرافات فى السموؾ.

 .3التدخل فى حل المشاكل الزوجية.
 .4تعامالت مع الجنس اآلخر بشكل غير الئق.

 .5الخدمة الفردية والمقاءات المنفردة مع الجنس اآلخر.
 .6الخروج عف طاعة األب األسقف واآلباء الكهنة.
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 .7أف تكوف له انحرافات مالية.

 .8أف يستخدـ الضرب أو الشتيمة فى خالفاته مع اآلخريف.
املادة ( : )14كيفية املصاءلة
أوالً  :النص ػػح والتعم ػػيـ واإلرشػ ػػاد ف ػػى األخط ػػاء التػ ػػى ال ترق ػػى إل ػػى التحقيػ ػػق مع ػػه ( االس ػػتعانة بػػػكب
االعتراؼ ) .
ثانياً  :اإلنذار بروح الوداعة والمحبة المسيحية .
ثالثاً  :التحقيق معه عمى  3مستويات متدرجة .
 .1الكاهف المسئوؿ عف بيت التكريس .

 .2لجنة التكريس باإليبارشية التى يشكمها األب األسقف برئاسته .
 .3المجنة العميا لمتكريس برئاسة قداسة البابا .

رابعااً  :يمكػف لكػل مسػتوى توقيػػع الجػزاء المناسػب حسػب الخطػك بمػػا يتناسػب مػع الػروح المسػيحية مػػف
الرجاء واإلصالح.

خامساً  :يكػوف لممكػرس حػق الػتظمـ مػف الجػزاء المقػرر عميػه فػى كػل مسػتوى لممسػتوى األعمػى وذلػؾ
خالؿ  15يوـ مف تاريخ تقرير الجزاء عميه بحيث تكوف العقوبة مستوفاة الشروط اآلتية :
ال عقوب ػػة إال ب ػػنص

والتظمـ .

)(1

 .ال عقوب ػػة إال بع ػػد تحقي ػػق  .ال عقوب ػػة إال بع ػػد اس ػػتيفاء أوج ػػه ال ػػدفاع

املادة ( : )15اخلادو املتفرغ للخدمة
ػر
المفهوـ الدقيق والمتعػارؼ عميػه لمعنػى التكػريس مػرتبط بالبتوليػة والتفػرغ الكامػل لمخدمػة  ،ولكػف نظ اً

لحاجػػة الكنيسػػة لخػػداـ متفػػرغيف يمكػػف االسػػتفادة بهػػـ فػػى الخػػدمات المتعػػددة  ،لكػػل إيبارشػػية أف تضػػع
حسػػب ظروفهػػا واحتياجاتهػػا ل ػوائح داخميػػة لتنظػػيـ هػػذا الخدمػػة ممػػا يضػػمف اسػػتقرار الخػػادـ المتفػػرغ

( روحي ػاً  -نفسػػياً  -أس ػرياً  -مالي ػاً  -صػػحياً  ... -إلػػخ ) ويمكػػف االسػػتعانة بػػروح الئحػػة التك ػريس
البتولى ( لمرجاؿ ) مع عمل التعديالت المالئمة.

)(1

المقصود ما جاء بالمادة ( )13الخاصة بالمحاذير التى تضع المكرس فى موضع مساءلة
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