
 

  الايبودياكون )مساعد الشماس(مؤهلات 
 

 عاما ٢٤: ان يكون قد اتم  السن -١
 

 الإنجازات )المؤهلات ( -٢

  ان يكون الشخص حاصل على درجة البكالوريوس و لديه عمل ناجح. يجب

على  يجب ان يكون الشخص مستقر و متوازن و قادر على العمل و القيام بدور قيادى فى المجموعات و ايضا قادر

  إنجاز المسؤوليات الموكلة اليه بصورة فعالة.

 يجب ان يكون الشخص بارعا فى المردات السنوية و الموسمية و مردات المذبح بالاضافة الى المدائح و الألحان.
 

 السلوك -٣

التواصل و  بالاضافة الى متطلبات القارىء ، لابد للشخص من تملك مهارات القيادة ، اتخاذ القرارات الحكيمة ، حسن

رسمى بالكنيسة ، يجب  المتابعة. ايضا يجب ان يكون مهتم بتطور اخوانه الأصغر منه فى الشموسية ، و كونه خادم 

ان يحافظ على حسن سيره و سلوكه و تصرفاته ، و يجب ان يظهر خشوع و احترام داخل الكنيسة اثناء جميع الخدمات 

اته الكنسية و مسؤولياته فى الخدمة على حياته العلمانية و ليس و الأنشطة المختلفة. ايضا يجب ان تنعكس حي

على حياته الروحية فقط. كما يجب ان تكون تصرفاته فى حياته العلمانية لا تتناقض مع حياته الروحية و موقف 

   الكنيسة. 
 

 الروحانية -٤

ظيم الكنيسة و النمو الروحى بالاضافة الى متطلبات القارئ ، يجب ان يكون للشخص دور فعال فى قيادة و تن

  بشباب الكنيسة. كما يجب ان يراه الآخرين كقدوة و معلم ، يتطلع اليه من هم اصغر منه و يحترمه من هم اكبر منه.
 

  أب الاعتراف -٥

 يجب ان يشهد له أب اعترافه و كاهن رعيته و ان يقدموا لاسقف الأبرشية خطاب مكتوب لترشيحه لرتبة الايبودياكون.

يجب ان يوضحوا له الالتزام و الاحترام المطلوبين منه تجاه هذه الرتبة ، و تأثير افعاله على من هم اصغر منه من  و

 شباب الكنيسة و على الكنيسة ككل.
 

 معرفته بتقليد الكنيسة -٦

الكنيسة بالإضافة الى متطلبات القارىء، يجب ان يكون الشخص قادر على شرح تعاليم الكتاب المقدس و عقيدة 

بسهولة. كما يجب ان يكون لديه كمية جيدة من المعرفة عن الكتابات الارثوذكسية الحديثة و الفلسفات المقارنة و 

تعاليم الهرطقات. ايضا يجب ان يكون على دراية بالقضايا الاجتماعية الراهنة و مواقف الكنيسة حول المواضيع 

 المثيرة للجدل.
 

 الخدمة -٧

بات القارىء ، يجب ان يحافظ الشخص على حضور خدمات الكنيسة بانتظام ، و ان يشارك فى بالاضافة الى متطل

الإعداد و التنظيم لأحداث الكنيسة و مؤتمراتها. كل ايبودياكون سيكون مسؤول كقائد و معلم عن مجموعة من 

عته ، ايضا عليه تجهيز جدول الابصالتس و الاناغنوستيس. و عليه ان يتابع الإنجازات و التطور الروحى لاعضاء جما

سيكون الايبودياكون مسؤول عن التأكد من ان أعضاء  الخدمة و الترتيبات المطلوبة من كل فرد فى المجموعة. كما 

عنهم فى حالة عدم الحضور. كما انه  مجموعته يحضرون خدمات الكنيسة بانتظام و سيقوم بافتقادهم و السؤال 

و قضاء بعض الوقت معهم و معاملتهم كأخوانه الصغار و انشاء رابطة خاصة من  مسؤول عن زيارة افراد مجموعته

  مع كل واحد منهم و هذه الرابطة ستكون بمثابة مصدر دعم فى حياة كل منهم. الحب 
 

  

 


