تاكيد لمضمون
النظام األساسي
للكنيسة القبطية األرثوذكسية
و التجمعات الكنائسسية في الدنمارك

الكنيسة القبطية األرثوذكسية في الدنمارك هي جزء من الكنيسة القبطية األرثوذكسية التي أسسها الرسول
القديس مارى مرقص االنجيلي في االسكندرية فى مصر فى القرن األول بعد ميالد المسيح .
الموقع أدناه األسقف أباكير أسقف اآلبرشية االسكندنافية للكنيسة القبطية األرثوذكسية يؤكد بموجب هذا النظام
االساسى الذي يطبق بعد ذلك علي الكنيسة القبطية اآلرثوذكسية في الدنمارك .
منذ عام  ٦عملت الكنيسة القبطية األرثوذكسية تحت أسم كنيسة " القديسة العذراء مريم و القديس مارى
مرقص " وفقآ لترخيص من المجمع المقدس للكنيسة القبطية األرثوذكسية في مصر .
إن تأكيد النظام اآلساسى هذا وضع على أساس النظام األساسى المطبق في الكنيسة القبطية األرثوذكسية في
مع موافقة و مباركة البابا فى األسكندرية " أنظر الفقرة أ و
الدول االسكندنافية والذى أنشئ في نوفنمبر
ب".
يجب على الكنيسة القبطية األرثوذكسية في الدنمارك تطبيق األتي :
األسم ـ الموقع والتأ سيس
1ـ أسم الكنيسة هو  :الكنيسة القبطية األرثوذكسية .
2ـ تم تسجيل الكنيسة والمبانى التابعة لها على العنوان الواقع في بلدية  Tåstrupـ يمكن للكنيسة أ ن تنشئ
واحدة او أكثر من التجمعات الدينية في الدنمارك .
3ـ الكنيسة والتجمعات الدينية تكون جزأ ال يتجزأ من أبراشية االقبا ط األرثوذكسية في أسكندنافية والتي هي
جزء ال يتجزأ من الكنيسة القبطية األرثوذكسية في مصر  .الكنيسة القبطية األرثوذكسية في األسكندرية
يرأسها البابا في األسكندرية والذي يملك سلطة التصرف بصفته بابا من قبل المجمع المقدس للكنيسة القبطية
األرثوذكسية في مصر .
الغرض
4ـ أـ الكنيسة والتجمعات الدينية يجب ان تعمل من أجل حياة مسيحية وفقآ ومن خالل العقيدة والتعاليم للكنيسة
القبطية األرثوذكسية .
 أقامة الصالة ـ الطقوس الدينية ومراعاة األسرار السبعة للكنيسة .







التفقد " المشورة الرعوية لرجال الدين بواسطة األباء الكهنة " .
التعليم المسيحى ـ البعثات التبشرية الد ينية ـ مدارس األحد ـ أجتماعات الشباب .
أجتماعات العبادة ودراسات الكتاب المقدس .
فرق العمل مثل التجمعات الثقافية ـ الرياضة ـ مسرحيات دينية ـ البازارات ـ التجمعات األجتماعية ـ
الرحالت وخالفة .
الخدمات األجتماعية ألعضاء الكنيسة و لألخرين بدون حدود وال قيود .

ب ـ دعم التعاون تعضيد ومساندة التجمعات القبطية األرثوذكسية األخرى .
ج ـ مواصلة وتشغيل أعمال البعثات األنجيلية .
دـ تعزيز الوحدة الميسيحية في جميع أنحاء العالم من خالل أعمال المجمع المقدس فى هذا المجال .
ذـ األنشطة األخرى التى تعزز هدف الكنيسه .
االسقف و مجلس الكنيسة
5ـ وفقآ للقانون األنجيلى وتعاليم الكنيسة الرسولية ،يتحمل االسقف المسئولية عن جميع الكنائس والتجمعات
الدينية التى تقع فى نطاق االبراشية  .المسؤلية تشمل كال من المسؤلية االقتصادية واالدارية ومسؤليته بصفته
كبيرللقساوسة  .ولهذا ال يمكن أن يقرر او ينفذ أى شئ عن طريق أحد أخر من التجمعات الدينية المحلية
المعينة فى مجلس الكنيسة بدون موافقة األسقف  .يجوز لألسقف وفقآ لتعاليم الكنيسة القبطية االرثوذكسية أن
يوزع مهام معينة للكهنة والشمامسة .
6ـ يتألف مجلس الكنيسة من كاهن الرعية او الكهنة وأعضاء مجلس الكنيسة الذين أنتخبوا وفقآ لالئحة النظام
االساسى .
7ـ مدة مجلس الكنيسة ثالثة سنوات فى كل مرة وبعد ذلك يحل المجلس ويعين المجلس الجديد من أعضاء جدد
بموجب األجراءات التى وضعها األسقف  .اليمكن ألعضاء المجلس أن ينتخبوا ألكثر من فترتين  .ومع ذلك
يمكن لألسقف ان يقوم بعمل أستثناء لهذه الفترة المحددة .
8ـ يقوم األسقف او ممثله المعين باالشتراك فى جميع األجتماعات التى تنظم أنتخابات مجلس الكنيسة  .إذا تبين
أن الشخص المعنى غير مؤهل للخدمة األلهية  ,فانه يمكن للشخص الذى لدية المؤهالت ألنجاز المهمة مثل
اغنسطوس (قارئ) او أبدياكون (شماس) أن يرشح نفسة كعضوآ  .أعضاء مجلس الكنيسة يجب ان يملكوا
المهارات المهنية الضرورية التي سوف يتم وصفها مقدمآ للمتقدمين للترشيح  .الجماعة تقدم توصيتها لألسقف
وكذلك أيه أعتراضات على المرشحين  .يجب على األسقف أو ممثله المعين شخصيآ أستعراض توصية
المرشح .
9ـ سوف تقوم لجنة خاصة من داخل الكنيسة بعد تعيينها من قبل األسقف وتتألف من خمسة أشخاص  ,واستنادآ
على خلفية المرشحين المتقدمين ،سيتم أجراء توصية للمرشحين لعضوية مجلس الكنيسة من بين المرشحين
المتقدمين لعضوية المجلس .وسوف يقوم األسقف بتعين أعضاء مجلس الكنيسة من بين األعضاء المتقدمين .

11ـ مجلس الكنيسة والذى يتألف من أربعة أعضاء وقس (قساوسة) الكنيسة ينتخبوا فيما بينهم رئيس المجلس ـ
نائب رئيس المجلس ـ سكرتير وأمين الصندوق  .األسقف يضع األجراءات و القواعد لمجلس الكنيسة .
11ـ أذا وجد عضو فى مجلس الكنيسة لديه الرغب فى األستقاله أو بسبب الوفاة أو بسبب مرض خطير ويصبح
عاجزآ عن اداء مهامه ,ينظم األسقف أو نائبه أجرأءات األنتخاب لعضو جديد وفقا للقواعد المذكوره أعاله .
12ـ فى حاله موت األسقف يواصل مجلس الكنيسة عمله حتى يتخذ البابا أو المجمع المقدس قرارآ أخر على
خالف ذلك .
األعضاء .
11ـ عضوية الكنيسة مفتوحة ألى شخص لدية محل أقامة فى الدنمارك  ،ويكون قد عمد بمعتقدات الكنيسة
القبطية األرثوزكسية والتى يجهر بأعترافة بها  .العضوية تنتهى بالموت أو بقرار كنائسى بعد التشاور مع
االسقف أو النائب عنه والكاهن المحلى بعد محادثتة مع العضو المختص .
14ـ ألعتبار العضو فى الجماعة الدينية أو الكنيسة كعضوآ روحيآ يجب ان يكون قد شارك فى المناولة على
األقل مره كل شهر  .ألبد أن يكون لدية أب أعتراف معروف لدى األسقف وكذلك تلبية عده شروط معينة
منصوص عليها فى قواعد النظام القائم .
مبانى الكنيسة
15ـ مبانى الكنيسة والممتلكات التابعة للكنيسة القبطية األرثوذكسية تعتبر شخصآ أعتباريآ  .الكنيسة ملتزمة
بمم تلكاتها بالوفاء بألتزامات تأسيس الكنيسة  .أعضاء الكنيسة أو التجمع الدينى ليس لديهم أى جزء من الملكية
فى ممتلكات الكنيسة .
الجمعية العمومية للتجمع الدينى .
16ـ تعقد الجمعية العمومية العادية للتجمع الدينى المحلى مرة فى السنة قبل حلول نهاية شهر أبريل  .يقوم
رئيس مجلس الكنيسة والسكرتير بدعوة مجموعة األعضاء المسجلين في الجمعية الدينية بأشعار يرسل قبل عقد
األجتماع بثالثة أسابيع مع تحديد جدول األعمال ـ الوقت ومكان األجتماع .
أجتماع الجمعية العامة األستثنائى " الغير عادى " يعقد أذا رأى مجلس الكنيسة أنه من الضرورى أو أذا كان
ذلك بنأء على رغبة األسقف  .يتم األخطار باألجتماع بأشعار يرسل بثالثة أسابيع قبل عقد األجتماع مع
التوضيح فية سبب األجتماع وجدول األعمال ـ الوقت والمكان .
حق الدخول ألجتماع الجمعية العمومية يكون لجميع األعضاء المسجلين فى الجماعة الدينية فى الكنيسة القبطية
األرثوذكسية فى الدنمارك أو حاملى شهادة العضوية الصادرة من البطريركية القبطية األرثوذكسية فى مصر،
وعلى أن يكون قد أكمل  18سنة  .حق التصويت فى الجمعية العمومية يكون فقط لألعضاء المسجلين و األ
يكون لديهم اشتركات متأخرة الدفع للكنيسة القبطية األرثوذكسية في الدنمارك .

قرأرات الجمعية العمومية التى تتخذ تكون نتيجة لتصويت األغلبية بين المشتركين فى الجمعية العمومية ـ ال
يوجد تصويت بالوكالة .
يمكن للجمعية العمومية بعد حصولها على موافقة من األسقف أعتماد األجرأءات الخاصة المعمول بها فى
أجتماعات الجمعية العمومية العادية والغير عادية .
17ـ جدول أعمال الجمعية العمومية السنوى يجب أن يشمل :









أنتخاب منظم الجلسة .
التقرير السنوى لمجلس الكنيسة .
مجلس الكنيسة يقدم البيانات المالية المفصلة الخاصة بالكنيسة .
عرض الميزانية .
شرح كيفية أنتخاب أعضاء مجلس الكنيسة .
أنتخاب المحاسب .
عرض المقترحات المتقدمة .
أشياء عامة أخرى .

محضر جلسة الجمعية العمومية.
18ـ أثناء عقد مناقشات الجمعية العمومية يتم عمل محضر جلسة يدون به القرارات التى أتخذت  .محضر
الجلسة يجب أن يكون متاحآ ألعضاء الجمعية العمومية وموقعآ علية من منظم الجلسة ورئيس مجلس الكنيسة .
حق التوقيع .
19ـ مجموع أعضاء مجلس الكنيسة مجتمعين يكون لهم حق التوقيع بالنيابة عن الجمعية العمومية أو من
شخصين يكون من بينهم األسقف أومن مجموعة مشكلة من نائب األسقف ورئيس المجلس وأمين الصندوق .
أمين صندوق الكنيسة يمكن أن يحصل على توكيل لمعرفة كل المعامالت المالية اليومية للكنيسة .
21ـ حق التوقيع عن الكنيسة يكون لألسقف أو النائب عنه أو مجموعة مكونة من ثالثة أشخاص يتم أختيارهم
بمعرفة األسقف .
الحساب والمحاسبة .
 -21السنة المالية لحسابات الكنيسة هى الستة التقويمية .تقيد الحسابات بمعرفة أمين الصندوق المنتخب من
مجلس الكنيسة ويراجع عليها بمعرفة المحاسب المنتخب من قبل الجمعية العمومية  .الحسابات المالية السنوية
مع الحالة المالية يجب أن تكون جاهزة بعد التعديل قبل شهر مارس.
تعديالت النظام االساسى .

22ـ يمكن تعديل النظام األساسى للكنيسة من قبل المجمع المقدس للكنيسة القبطية األرثوذكسية أو من أسقف
األبراشية
الحل والدمج .
21ـ القرارات بشأن حل الكنيسة أو أندماج الجمعيات الدينية للكنيسة مجتمعة تتخذ عن طريق المجمع المقدس
للكنيسة القبطية األرثوذكسية أو أسقف األبراشة  .فى حالة ما أذا تم حل الكنيسة بدون أن تندمج مع كنيسة
قبطية أرثوذكسية أخرى  ،تنقل األصول المتبقية الى الكنيسة القبطية األرثوذكسية أو الى أحدى األنشطة التى
يختارها األسقف والتي تتعلق بأغراض العمل الكنائسى للرعية .
التاريخ والتوقيع .
كوبنهاجن فى ×× ـ ×× ـ 2111
األسقف أباكير
B. Abakir

تمت الترجمة من اللغة الدنماركية بمعرفه  :ممدوح محب شيحاته
تمت المراجعة والتصحيح بمعرفه  :إحسان ادوارد الهوي
تم النشر والتوزيع على أعضاء الكنيسة بعد موافقة ومباركة األسقف  :أباكير

