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أ بائي أعضاء إيبارشيتنا الم بة للمسي  :الآباء الكهنة ،الشمامسة ،م لس الكنيسة ،ال دام ،والشعب الأمين –
ص اراً وكباراً – نعمة لكم وسلام بإسم ربنا وم لصنا يسوع المسي .
إن الكنيسة هي بيت هللا وملائكته .ودور الكنيسة في رعاية أبنائها هو يادتهم إلى ملكوت هللا ،ليعيشوا فيه
أولا ً على الأرض ومن م في الأبدية  .إن ماية أ فالنا وضمان سلامتهم الرو ية والعا فية وال سدية
والع لية هي أساس دورنا كأعضاء في سد المسي  .وهذا الأمر ير ابل للتفاوض.
تندد الإيبارشية وكافة كنائسنا كل ال ايا المرتب ة بالسلوك ال نس ال ير لائ  ،ولن تتسام مع أي نوع من
هذه السلوك ال نسية والذي د يصدر من بل كهنة أو علمانيين .فسوء السلوك ال نس يشتمل على العديد
من الأ اء في ميع الأعمار ،و اصة والأك ر إيلاماً في ذلك إساءة معاملة ال اص ين والأ فال الأبرياء ال ير
ادرين على التعبير .ون ن ندين بشدة ميع ألافعال المرتب ة بسوء السلوك ال نس .
لذا ،ف د وكلت ل نة الش ون ال انونية في الإيبارشية لإعداد و ي ة رسمية بشأن الإدعاءات المرتب ة بسوء
السلوك ال نس  .وسوف ت وم الل نة بوضع سياسة متكاملة ،تلت م بتنفيذ وانين الولايات المت دة وولايات
أوهايو وميتشي ان وإنديانا وسيتم نش ها ومشاركتها معكم في ميع أن اء الإيبارشية .ستشتمل هذه الو ي ة
على ترتيبات إ رائية د ي ة مصممة لضمان ات اذ إدعاءات سوء السلوك ال نس من بل كهنة أو يرهم في
ال دمة بالكنيسة بصورة دية .يتم الت ي في هذه الإدعاءات بد ة ،و يتم الفصل فيها بشكل عادل .كما وأن
الإدعاءات التي يكون أ د أ رافها من ال ص  ،ستتضمن كافة المت لبات ال انونية للتعاون مع السل ات
المدنية المعنية ب الت ي في هذه ال ضايا ،وبما يتواف مع كل من ال انون المدني والكنس .
ة الن ام ال ديد ،سينفذ في هذا الو ت ما ا رته إيبارشية لوس أن لوس
ومن اليوم و تى المواف ة على
بتاري  5مارس  2013في هذا الشأن.
علماً ،أن هذه السياسة ليست رد فعل للإدعاءات ،ولكنها تهدف إلى منع ميع أنواع سوء السلوك ال نس .
ستشمل الو ي ة مت لبات إل امية للتدريب ،وف ص شامل عن لفية كل من يتعامل مع أ فالنا  -وكما هو
م لوب في المدارس والكنائس في ميع أن اء الولايات المت دة .وسيشمل هذا التدريب ميع الآباء الكهنة
وال دام ومعلمي مدارس الأ د ومو في الكنيسة والمت وعين و ميع الذين د يتعاملون مع الأ فال.
يتضمن التدريب ضايا إساءة معاملة ال اص ين وأيضاً يشمل ميع أنواع سوء السلوك والت رش ال نس .
وسيتم تكليف م لس م صص لمرا عة الإدعاءات والت ي في هذه الدعاوات المرتب ة بسوء السلوك
ونساء ومستشارين انونيين وأ باء
ال نس  .وسوف يتكون الم لس من أباء كهنة وأعضاء علمانيين ،ر الا ً
ً
نفسيين وأ صائيين ا تماعيين م هلين مهنياً لضمان اتباع كافة الإ رائات الو ائية.

كما سن وم أيضاً بوضع سياسة رسمية للإيبارشية ول معايير الرسامة الكهنوتية ،والت
والمبادئ التو يهية للآباء الكهنة ال ائرين.

من ال لفية

أ يراً ،ولما في ذلك من أهمية صوى ،تلت م الإيبارشية بتأسيس ن ام وي لمساعدة ض ايا سوء السلوك
ال نس وتمكينهم من تل ي المساعدة المناسبة والإرشاد الرو ي .ن ن ملت مون بمساعدة ودعم ه لاء
ة العمل الموضوعة تمنع سوء السلوك و تضمن المساءلة
الض ايا لال مدة الإلتئام .وأيضاً التأكد من أن
الص ي ة في الة و ود أي انتهاكات.
إن الأ فال ع ية من هللا .كما هو مذكور في الكتاب الم دس أن ربنا يسوع ذكر أن الوسيلة لد ول ملكوت
يرة
السموات هي ان نر ع ونصير م ل الأ فال (متى  .) 3:18و ذر أي ش ص ي ذي فلا ً من عوا ب
(متى .)6:18
لذا ،لنسعى ميعنا اهدين لضمان أن تكون الكنيسة ملاذ آمن ل لاص ه لاء الأ فال الأبرياء الأن ياء
ولنعيش وف اً للدعوة التي دعينا إليها.

بنعمة المسي ،

الأنبا سارافيم
أس ف إيبارشية أوهايو و ميتشي ان وإنديانا

