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 :وإرسالية دعوة الكهنوت
). وهذه 1:  10(مت ” ثُمَّ َدَعا تَالَِميَذُه االثْنَْي َعَرشَ ”  

الدعوة رشحها اإلنجيل بالنسبة إىل كل واحد عىل 
ا “حدة. ثم ماذا؟ يتابع البش� كالمه فيقول  هؤُالَِء االثْنَ

 ).5:  10(مت ” َعَرشَ أَْرَسلَُهْم يَُسوُع َوأَْوَصاُهْم قَائِالً..
 إرسالية وهناك معين�.. ألشخاص دعوة، هناك إذن
، . “أحد لكل وليس لهم َوَدَعا تَالَِميَذُه االثْنَْي َعَرشَ

ًة َوُسلْطَانًا.. َوأَْرَسلَُهْم لِيَكِْرُزوا  : 9(لو ” ..َوأَْعطَاُهْم قُوَّ
َ الرَّبُّ َسبِْعَ� آَخِريَن أَيًْضا، ) “2، 1 َوبَْعَد ذلَِك َع�َّ

 ).1:  10(لو ” َوأَْرَسلَُهُم اثْنَْ�ِ اثْنَْ�ِ 
كََ� أَْرَسلَنِي اآلُب “وقال الرب عن هذه اإلرسالية 

كََ� “).. وقال ىف صالته لآلب 21: 20(يو ” أُْرِسلُكُْم أَنَا..
: 17(يو ” إَِىل الَْعالَِم أَْرَسلْتُُهْم أَنَا إَِىل الَْعالَِم،أَْرَسلْتَنِي 

فَاطْلُبُوا ِمْن “). وىف تأكيد اإلرسالية من الله قال: 18
 ).38: 9(مت ” َربِّ الَْحَصاِد أَْن يُرِْسَل فََعلًَة إَِىل َحَصاِدهِ 

إذن هناك إختيار وإرسالية. وال يستطيع أحد أن 
، بل املدعو من الله ك� يعمل هذا العمل من ذاته

 .هارون
املسيح مل يرسل فقط، وإ�ا أرسل، وحدد مكان العمل، 

 .ونوع العمل أيضاً.. لىك ال يعمل أحد من ذاته
إَِىل طَِريِق أَُمٍم الَ مَتُْضوا، َوإَِىل “ىف أول األمر قال لهم 

اِمِريَِّ� الَ تَْدُخلُوا. بَِل اْذَهبُوا بِالَْحِر يِّ إَِىل َمِدينٍَة لِلسَّ
الَِّة. ). ثم 6،  5:  10(مت ” ِخرَاِف بَيِْت إِْرسَائِيَل الضَّ

تَكُونُوَن ِيل ُشُهوًدا ِيف أُوُرَشلِيَم َوِيف كُلِّ “قال لهم أخ�اً 
اِمرَِة َوإَِىل أَقَْىص األَْرِض  ). وىف 8: 1(أع ” الْيَُهوِديَِّة َوالسَّ

 َسأُْرِسلَُك اْذَهْب، فَإِ�ِّ “إختيار وإرسال بولس قال له: 
) ومن جهة العمل، قال 21: 22(أع ” إَىل األَُمِم بَِعيًدا

ُدوُهْم بِاْسِم اآلب “لهم:  َوتَلِْمُذوا َجِميَع األَُمِم َوَعمِّ
وحِ الُْقُدِس َوَعلُِّموُهْم أَْن يَْحَفظُوا َجِميَع َما  َواالبِْن َوالرُّ

ا بِاإلِنِْجيِل ). اكِْرُزو 20، 19: 28(مت ” أَْوَصيْتُكُْم بِهِ 
، 15: 16(مر ” لِلَْخلِيَقِة كُلَِّها. َمْن آَمَن َواْعتََمَد َخلََص 

16.( 
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 ن خدمة الكاهن يف الكنيسة القبطية األرثوذكسية خدمة إ
فعالة ومؤثرة للغاية، فالكاهن يف طقس كنيستنا عندما يسام 

ً لكل الراعية التي يؤمتن عليها ً وخادما وأن  ويقام يص� راعيا
اختيار الكاهن ليس نهاية املطاف بل انه بداية فالكاهن كان 

 ً ً  ش�سا ً  وكان خادما ومشهوداً له من الجميع وعملية  وكان معروفا
ً منذ أن كان طفل صغ� يف مدارس إإعداد  ً ليص� كاهنا نسانا

األحد إىل أن نال بداية التعليم املسيحي يف بيته وأرسته بعد 
طويل �ر بخطوات كث�ة حتى يكون الئقاً معموديته، إنه طريق 

 إىل هذه الخدمة اململؤة بركة .
  جه البابا نصائح عديدة للكهنة الجدد قائالً:ووّ 

 ًبال شك الكاهن ة، مش�اً إىل أن الكهنوت أمانتضاعإونقاوة وسالمة و ةالكهنوت أمان :أوال :
يستودع أرسار الله ويستودع أرسار الكنيسة واألمانة هي العنرص األسايس والرئييس يف حياتنا، 
وجميعنا يعرف قيمة هذه الكلمة ألن عكسها كلمة ال نقبلها وال يقبلها إنسان بل هي كلمة 

ِمينًا ِيف الَْقلِيِل كُنَْت أَ " ولذلك الوصية تقول يف الكتاب املقدستجرح األذن عكس كلمة أمانة، 
ستمرارية هذه األمانة مش يوم إوكلمة كن تعنى  "فَأُقِيُمَك َعَىل الْكَثِ�ِ. اُدُْخْل إَِىل فََرحِ َسيِِّدَك 

ليل يرتسم كاهن وبعدها ميبقاش أم� بل هو أم� يف كل كلمة، يف كل تعليم يف كل إوبس أو 
كنت أميناً عىل القليل "، يقول الكتاب املقدس زيارة يف كل قداس يف كل إرشاد، تالزمه األمانة

، فالله يبارك يف القليل الذي كنت )23،21: 25" (مت دخل إىل فرح سيدكأقيمك عىل الكث� أ
 ً وأنت أميناً عىل  أميناً عليه حتى لو كان كلمة واحدة فتفتح فمك ويعطيك روحاً ونطقاً وكالما

شخص من الكنيسة القبطية األرثوذكسية أنت أم� عىل خدمة الرعية بكل أوجه الخدمات 
 أنت أم� يف كل أوجه العالقات واملعامالت مع كل أحد.

 :ًمام أم لتقديس الذبيحة ىف القداس هو يعلن فالكاهن عندما يتقدّ الكهنوت نقاوة:  ثانيا
نه غ� مستحق وال مستوجب فال يصح أن نخدم الله بأيد غ� نقية ال يصح أن أالله ويعرتف 
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نخدم الله بأفواه غ� نقية ال يصح أن نخدم الله بعقول بها أفكار رديئة ال يصح فالكهنوت  

جعل قلبك يحوي خطايا وأفكار نقاوة وكلمة نقاوة يف كنيستنا تعنى حياة التوبة املستمرة وال ت
ً وتقيم االرسار وتعقد ، فليس معنى رديه أنك ترتدى مالبس الكهنوت وأنك تص� كاهنا

 .تحتاج إىل التوبة ال جت�عات وتخدم الناس ال يعنى ذلك أنكاإل 

 ًوسالمة تعنى أنك صانع سالم، فالكاهن يقام ليك ما يص� إنساناً الكهنوت سالمة:  :ثالثا
ً صانع مع األب األسقف الذي يخدم تحت خوته إيف مجتمعه ويف خدمته مع الكهنة  اً سالم ا

 ً  رعايته، أن يكون صانعاً سالماً يف وسط األرسة يف أرسته ومع زوجته ومع أوالده أن يكون صانعا
ً مع نفسه، وأن يكون صانع اً سالم خوة املسيح الفقراء كل إحتياجات ومع مع ذوي اإل  اً سالم ا

َ ان يكون بشوشاً  يكون غضوباً  أالو  مبتس�ً وجه من وجوه الفقر ان يكون صانعاً سالما
 ً ً مع أحد وأن يكون الكاهن سهل جدا عتذاراً ع� إقلبه  م منعليه ان يعتذر ويقدّ  مصطدما

 .يكون بدر منه

 ًنها لحظات رهيبة أن يقف إ تضاع:إالكهنوت  :رابعا
م األرسار املقدسة فعىل يديك تص� اإلنسان أمام املذبح ويقدّ 
كنيستنا وده من خالل األب الكاهن هذه األرسار التي متارسها 

ودي لحظات يف كل رس من األرسار وحين� يستدعى الروح 
س الطقوس التي تتم وأنت س األرسار ويقدّ القدس الذي يقدّ 

باء و�كن ه من اآل ثالثثن� أو إبتكون كاهن يف كنيسة أو مع 
البلد بتاعتك تكون فيها كنيسة واحدة و�كن تروح بلد 

عداد ألشان تخدم هناك وعلشان تخدم مفيهاش كنيسة ع
صغ�ة وترعاهم كيف ما يكون حقل الخدمة بتاعتك وكل هذا 

تضاع هو السبيل إىل امللكوت وال سبيل تضاعك فاإل إيحتاج إىل 
ً يف الالهوت أو العقيدة أو الكتاب أو اإل  فتقاد جت�عات أو الخدمة واإل آخر مه� كنت عاملا

ىل نصيبك الس�وي وما أجمل أيقونة الكاهن املتضع إلكوت وتضاعك هو الذي يقودك إىل املإف
ن يكون أ جمل أ شهى وما أالذي منه نأخذ الرشيعة والذى نحتكم إىل مشورته الروحية ما 

تضاع ال الكاهن يف هذه الصورة املتضعة كسيده ربنا يسوع املسيح، الكاهن إتضاع وهذا اإل 
ً إال من خالل كالمك و أيظهر  فتقادك وردودك عىل األسئلة إسلوبك وأوطريقك و فعالك أبدا

تضاع ومناقشاتك حتى يف خلواتك واملؤمترات اليل بتعملوها للشبان كيف يظهر هذا اإل 
 دخل إىل فرح سيدك .أمك إىل املسيح والكهنوت سالمة ولك تضاعك هو الذي يحملك ويقدّ إو
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تھ إال ونصلى ان هللا یعطیھم نعمة ویسندھم فالكاھن ال ینجح في خدم 

بصلوات من یرعاھم والصلوات ھي التي تساعده وتسنده وتفرح قلب 
 ربنا .

 
  وأبانا أنبا إيسيذورس القس ..إمتاز  هو قس األسقيط يف القرن الخامس امليالدي

بالحكمة وطول األناة ومساندة الضعفاء وتشديد األيادي املسرتخية والركب املرتعشة وتشجيع 
دُوا الَ تََخافُوا. ُهوَذَا  التأ� عىل الجميع وتثبيتهم يف اإل�ان قائالً لهم "صغار النفوس، مع  تََشدَّ

ً ما جاء يف سفر أشعياء: "إِلهُكُُم يَأيِْت َويَُخلُِّصكُمْ  ُدوا األَيَاِدَي الُْمْسَرتِْخَيةَ  " متبعا ، َوالرُّكََب َشدِّ
دُوا الَ تََخافُوا. ُهوَذَا إِلهُكُُم. االنْتَِقاُم يَأيِْت. ِجزَاُء » :الُْقلُوِب قُولُوا لَِخائِِفي  اْلُمرْتَِعَشَة ثَبِّتُوَها" تََشدَّ

 ).5-3: 35(أش  «اللِه. ُهَو يَأيِْت َويَُخلُِّصكُمْ 

  وأبانا أنبا باخوم أب الرشكة  ..هو أنبا باخوميوس الذي أنشأ نظام الرشكة يف الرهبنة
ضاع.. الحزم الشديد يف إدارة أديرته يف نظام وطاعة مثل جمع يف شخصيته فضيلتي الحزم واإلت

الجيش، مع اإلتضاع الشديد، بحيث ال تصغي إحداه� عىل األخرى.. وبالروح القدس الذي 
 كان يؤازره كان شخصاً روحانياً ناضجاً وناجحاً.

  وتادرس تلميذه  مطيعاً ألنه كان االبن املطيع والتلميذ الخاص لألنبا باخوميوس، وكان
ً من مقومات شخصيته بدون جهد، وهذه له م� سهّ  ً من األمور وإكتساب كث�ا ل عليه كث�ا

 ل أخذ املشورة املزودة بالخربة والتجربة الناجحة.تعّلمنا أن الطاعة يف الرب تسهّ 

  وأبانا أنبا شنودة رئيس املتوحدين  كان رئيس أديرة سوهاج (التي مقرها الدير
بالوطنية األصيلة مع إعتزازه بقوميته وتشجيعه لكل ما هو مرصي (قبطي)  األبيض).. متيز

وكان ينارصهم ضد املستعمرين األجانب مع رفع الظلم الواقع عليهم من املستعمر. وكان له 
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جهد يف تنقية اللغة القبطية من الكل�ت الدخيلة عليها.. وكان يحب الوحدة يف الرهبنة حتى  

 دين.ب برئيس املتوحأنه لٌقّ 

 واألنبا ويصا تلميذه  أي أنه كان تلميذ األنبا شنودة رئيس املتوحدين ثم صار خليفته
ً له (يف حياته وحتى بعد  ً ومخلصا يف إدارة أديرته بنفس أسلوبه وروحانيته، وكان مطيعا

محبة ديرة.. يا ليتنا نقتدي به يف نياحته) وكان مداوماً عىل ذكره يف رسائله وكتاباته إىل هذه األ 
 آبائنا الروحي� واإلخالص لهم، فنستوعب تعاليمهم ونعيش بها عن إقتناع ورىض.

 .ولنعلم أن هناك جمهرة أخرى من القديس� مذكورة يف املجمع وتضاف إليه 

 يختتم أبونا الكاهن مجمع القديس� بعبارة إستشفاعية رائعة وهي:- 

" وكل مصاف قديسيك. هؤالء الذين بسؤاالتهم وطلباتهم، إرحمنا كلنا معاً وأنقذنا من أجل 
 سمك القدوس الذي دعي علينا".إ

"وفيها يطلب الكاهن له ولكل شعبه، الرحمة واملعونة من الله بصلوات وتشفعات كل مصاف 
صلواته يجب أن تكون  القديس� (الذين ذُكروا والذين مل يٌذكَروا).. وهكذا ليك يضمن قبول

َد اآلُب  َوَمْهَ� َسأَلْتُْم بِاْسِمي" سم السيد املسيح لتُستجاب كوعده: إب فَذلَِك أَفَْعلُُه لِيَتََمجَّ
 . بِاالبِْن"

ً وعد الرب قائالً)... 13:14(يو ."إِْن َسأَلْتُْم َشْيئًا بِاْسِمي فَإِ�ِّ أَفَْعلُهُ " تََواَضَع فَإَِذا  ": وقد�ا
اْسِمي َعلَيِْهْم َوَصلَّوْا َوطَلَبُوا َوْجِهي، َوَرَجُعوا َعْن طُُرِقِهِم الرَِّديِة فَإِنَّنِي  َشْعبِي الَِّذيَن ُدِعيَ 

َ�ِء َوأَغِْفُر َخِطيَّتَُهْم َوأُبْرِئُ أَْرَضُهمْ  ، َوأُُذنَاَي اَآلَن َعْينَاَي تَكُونَاِن َمْفتُوَحتَْ�ِ  .أَْسَمُع ِمَن السَّ
يف هذه اللحظات علينا أن ننتهز هذه )... 15،14: 7أي 2" (ِغيَتَْ�ِ إَِىل َصالَِة هَذا الَْمكَانِ ُمصْ 

الفرصة الثمينة ونطلب من الله ما نحتاجه، بحسب مشيئته الصالحة، وبقلوبنا ننسكب أمامه 
 فيعطينا سؤل قلوبنا.

  البطاركة القديس� الذين رقدوا. بائنا آ وهنا يرد الش�س قائالً: القارئون فليقولوا أس�ء
 الرب ينيح نفوسهم أجمع� ويغفر لنا خطايانا.

 :�مالحظات عىل مجمع القديس- 



 

 
6 

 2018 يأغـــــــــابــــــ
بالطبع هم الشهداء من الرجال والشهيدات من النساء. ثم يذكر    يذكر املجمع الشهداء..  

 يذكر ثمتشمل كل القديس� من الرجال والقديسات من النساء. و  أرواح الصديق� 
رد عىل الذين يتسائلون ملاذا مل يُذكر يف املجمع ... ويف ذلك يٌ وباألكرث القديسة الطاهرة مريم

 أياً من السيدات القديسات إال القديسة العذراء مريم رغم ذكر كث�اً من القديس� الرجال.
 م نساء.كل�وس من بطاركة وأساقفة، وبالطبع ليس فيهز عىل رجال اإلك� أن املجمع ركّ 00

ً بأس�ئهم. خالف بالعدد  75.. يذكر يف مجمع القديس� حوايل  ً أعضاء  668قديسا قديسا
بالقسطنطينية،  150بنيقية،  318املجامع املسكونية الثالثة يف نيقية والقسطنطينية وأفسس (

ً شيوخ شيهيت وهم كانوا رهبان نساك، باإلضافة  49بأفسس).. باإلضافة إىل عدد  200 شهيدا
ً ال يٌحىص من الرهبان أبناء األنبا أنطونيوس، أيضاً الثالثة إ ىل جميع لباس الصليب وهم عددا

 مقارات القديس�.

 ّلون سحابة هائلة من الشهود محيطة بنا، ويتشفعون من أجلنا، قديسوا املجمع �ث
امللك املسيح  وبس�تهم العطرة يٌن�ون لنا الطريق، إذ هم هؤالء القديس� األمناء الذين أحبوا

وبذلوا كل يشء من أجل محبتهم له ومحبتهم للحياة األبدية... وعلينا أن نطلب شفاعتهم دامئاً 
 ونتمثل بنهاية س�تهم.

 يف نهاية املجمع  ًأبونا يصيل قائالً: هؤالء الذين بسؤاالتهم وطلباتهم إرحمنا كلنا معا
 سمك القدوس الذي دٌعي علينا.إوإنقذنا من أجل 

وإلى اللقاء مع بعض المالحظات األخرى حول مجمع 
 القدیسین.

 األب

 القس رفائيل وهبة        
 

ــزیــتع ـــ  ةـــ
 تتقدم أسرة مجلة أغابى بخالص التعزیة

 للخادم/ مینا فؤاد
 لوفاة السيدة الفاضلة والدته

 الرب ينيح نفسها يف فردوس النعيم

 للخادم/ عادل نعیم
 الفاضلة أختهيف وفاة السيدة 
  أبونا/ أسحاق رمزىوعزاء خاص لقدس 

 لوفاة الفقيدة
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حوار مع أبونا بولس رفعت بعد عودتھ من فترة األربعین 
 المقدسة بالدیر:

أشكر إلهي الحبيب عىل هذه النعمة العظيمة، خدمة مذبحه املقدس  أوالًأبونا بولس: 
 وأرجو صلواتكم عني.وشعبه الحبيب، وأشكر محبتكم وتشجيعكم... 

غايب: يف بداية الحوار نود أن يعرف قراء أغايب بعض البيانات الشخصية عن راعيهم ) أ1
 الجديد.

 بطاقة تعارف:
بكالوريوس فنون  14/7/1979أبونا بولس رفعت هو املهندس بولس رفعت من مواليد 

إعدادي ثم خدم  جميلة ع�رة، خدم يف حقل الخدمة يف الرتبية الكنسية أوالً يف مرحلة
كمسئول عىل إجت�ع  الخدام وثم خدم يف مرحلة الشباب كمسئول عن إجت�ع الشباب 

ً وإختاره الخدام واآلباء الكهنة أمين  للخدمة. ا
عندما ينال الشخص نعمة الكهنوت ويحل عليه الرس املقدس نالحظ تغي� كب�  أغايب:) 2

الكهنة يف خدمتهم ببعض النقاط اإليجابية. يطرأ يف حياته. وأيضاً يتميز كث� من اآلباء 
ففي خالل حياة قدسك قبل الكهنوت البد أنك تأثرت ببعض النقاط الجميلة لبعض اآلباء 

 الكهنة. فهل لقدسكم أن تذكر لنا بعض أمثلة؟
نقاط إيجابية يف كث� من اآلباء الكهنة والخدام ظهرت واضحة يف خدمتهم أبونا بولس: 

 (عىل سبيل املثال، ال الحرص): وتأثرت بهم. منهم:
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   �أباء كنيستنا املحبوب  ،دامئاً كنت أرى فيهم البساطة واإلتضاع وإنكار الذات

 والبحث عن سالم الكنيسة والروح الواحد يف الخدمة.

 يديه مصلياً  أحد اآلباء الكهنة ً كنت أراه دامئاً وقت القداس وهو يقف بخشوع رافعا
  .مني كيف تكون الصالة وقت القداسشهد أبداً، الذي علّبعمق، ال أنىس هذا امل

 )(إذا ما وقفنا يف هيكلك املقدس نحسب كالقيام يف الس�ء

 ب بكل إنسان، حتى ولو مل يكن من كنيسته أو شعبه، كيف يرحّ  رأيت يف أب كاهن
 عة.وكيف يستقبل كل واحد بإبتسامة لطيفة وكل�ت رقيقة مشجّ 

 ّخدامي حب الكتاب املقدس، رأيته يحمله يف يديه، بل ويحمله يف مت من أحد تعل
 قلبه، ويتكلم عنه بكل شغف وحب.

 ،بأحد اآلباء يف إتضاعه الشديد ً ً فيه، وتسبب يف  تأثرت جدا يف موقف كنت مخطئا
تعطيل هذا األب وضياع وقته، وحين� ذهبت ألعتذر له، مل أجده معاتباً، بل بالعكس: 
حين� قلت له: (سامحنا يا أبونا ومتزعلش منا)، كان رده بقوة وإستنكار: (أزعل!! أبقى 

ويغفر هن شيخ كب� يف اإلتضاع، كا اً عملي اً مت وقتها درستعلّ .كاهن املسيح وأزعل!!؟)
 ، تعلمت أيضاً من خدام خدمو� نقاط إيجابية جميلة...بسهولة، وال يطلب ما لنفسه

 رجاء ذكر أمثلة أيضاً. أغايب:) 3
، والذي مت الكث� من الخادم األم� (أستاذ/ رجايئ نجيب) نيح الله روحهتعلّأبونا بولس: 

الحب للكل، والبذل بأمانة، والفكر كان أم� خدمتي يف أوائل سن� خدمتي، رأيت فيه 
راء، وإتساع األفق، وعدم التشبث بالرأي بالحقيقة هو الشبايب املتفتح وقبوله لكل اآل 

 مي الذي سلمني أول دروس الخدمة، ومحبة املخدوم�.معلّ

 ّأن نبحث عن نقطة إيجابية يف كل إنسان نقابله،  منا خدامنا يف فصل إعداد الخدمةعل
 ونخدم معه، وأال نبحث عن السلبيات.

موا بحياتهم أكرث من هناك الكث� والكث� من الدروس التي رأيتها يف آبايئ وخدامي الذين علّ
 مني بحياته وقدوته، وأيضاً بكالمه.الكالم، أشكر كل من علّ

مونني دامئاً بنقاوة قلوبهم وبساطتهم، وحبهم الصادق وال أنىس أن أذكر األطفال الذين يعلّ
األَْوالَِد  إِْن لَْم تَْرِجُعوا َوتَِص�ُوا ِمثَْل يسوع، حقاً نتذكر قول ربنا يسوع له املجد " الرب إللهنا

َ�َواِت   ".فَلَْن تَْدُخلُوا َملَكُوَت السَّ
املقدسة التي قضيتها  اًخالل األربع� يوم يكمرت فما هي النصائح التي أثّ أغايب: ) 4

 ؟بالدير، وما بعدها، وما قبلها أيضاً
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 أذكر بعض الدروس والنصائح التي أتذكرها:أبونا بولس:  

 .اإللتزام باملواعيد، وإحرتام وقت اآلخرين 

  محبة الكنيسة والطقوس، وفهم روحانيتها، والصالة بفهم وإحساس، وليس كروت� أو

 نؤديه.واجب 

 " ًإِ�ِّ أُِريُد َرْحَمًة الَ َذبِيَحًة".مع حب الطقوس وإحرتام نظام الكنيسة، إال أننا نتذكر دامئا 

بُْت وأن " َا السَّ بِْت". ، الَُجِعَل ألَْجِل اإلِنَْسانِ  إِ�َّ  اإلِنَْساُن ألَْجِل السَّ

صلواتنا لعبادة فهدف الطقس أن نلتقي بربنا يسوع، ونتمتع بالصلوات، ال أن تتحول 

 فريسية تهتم باملظهر فقط.

  أهمية فرتة الخلوة جداً لحياة كل واحد منا، ف� أجمل الوقت الذي نقضيه يف هدوء مع

 الكتاب املقدس، ويف الصالة واملزام�، والتسبيح، ومحاسبة النفس، والتأمل يف محبة الله لنا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حصولھا على الماجیستیر تھنئة لمدام فوزیة یعقوب بمناسبة
 مقدمھ/ عبیر صبحي داود
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 ه اإلثنى عرش، وإختار الرسل اإلثن� والسبع� ليحملوا يذدعى الرب يسوع املسيح تالم
 رسالة الكرازة والتبش� بإسمه املقدس لتكون رسالتهم هي من الله نفسه...

  قىض الصالة الليل كله مناجياً آباه الس�وي، ألنه بالهوته واحداً معه وبإنسانيته كان دائم
اإلستعداد، ليكونوا رعيته يف  فيهماإلتصال باآلب. وإختار من املؤمن� هذا العدد ممن توّسم 

ملكوت السموات، وبذرة صغ�ة وخم�ة وتعهدهم ليكونوا شجرة عظيمة ليختمر بهم الكل... 
نحهم موهبته ليمنحوها لغ�هم حيث توّسم فيهم اإلستعداد الطيب لإل�ان به واإلخالص وم

 ، َوأَقَْمتُكُْم لِتَْذَهبُوا َوتَأْتُوا بِثََمٍر، َويَُدوَم مَثَُركُْم"لَْيَس أَنْتُُم اْخَرتمُْتُوِ� بَْل أَنَا اْخَرتْتُكُمْ لشخصه،" 
عىل أرساره املقدسة... سمعوا أقواله ورأوا أع�له، )، فالهدف من إختيارهم ليأمتنهم 16:15(يو 
للمهمة الجليلة بهم ليكونوا صالح� وزّودهم بوصاياه وتعاليمه ودربهم وهذّ  همأرشد

 العظيمة التي كان املزمع أن يلقيها عىل عاتقهم.

 فتتلمذوا عىل يديه، وسمعوا أقوله، ورأوا معجزاته اإللهية، وبالروح القدس تفهموا أرسار 
 َوالَ يَأُْخُذ أََحٌد هِذِه الَْوِظيَفةَ  وقال بولس الرسول " مهم ليك يعيشوا بفكر من دعاهم...معلّ

 ).4:5(عب  بِنَْفِسِه، بَِل الَْمْدُعوُّ ِمَن اللِه"

  ليتعلّموا ويتلّقوا روح الكرازة والتبش�، وقوة املعرفة وسلطان التعليم، كانوا يس�ون معه
 ).4:3َمَعُه، َولُِ�ِْسلَهُْم لِيَكْرِزُوا" (مر  َعَرشَ لِيَكُونُوا َوأَقَاَم اثْنَيْ "

  يح إخوة حقسلشعب الجديد، وقد صاروا بروح الرب يسوع املاليمثّلوا لقد إختارهم ً آلب  ا
مهم الوحيد. والروح القدس الواحد معه يف الجوهر واحد هو الله، وأخذوا سلطان املسيح معلّ



 

 
11 

 2018 يأغـــــــــابــــــ
َعَىل َمبْنِيَِّ�  املسيح وهيبته وصاروا أساس الكنيسة "بر وتوشّحوا بالروح القدس، ك� أخذوا  

 ). 2:2نَْفُسُه َحَجُر الزَّاِويَِة" (اف  َويَُسوُع الَْمِسيحُ ، أََساِس الرُُّسِل َواألَنْبَِياءِ 

ھنیئاً لمن یُدعى بحق إلى درجة الكھنوت لینضم إلى عداد من سبقوھم 
ھذه الدرجة السامیة الجلیلة اخدمة الرعیة ونمو الكنیسة التي ھي في 

 ملكوت هللا على األرض.

 رمزي نجيب مقاريوسأ/ 

 
  قال هذه املقولة مارتن لوثر يف ميدان من ميادين أمريكا عام

. كان يحلم بأن تسود العدالة والد�قراطية وأن يأخذ زنوج 1937
ذلك الحلم عندما فاز أحد أمريكا حقوقهم كاملة. وقد تحقق 

 الزنوج برئاسة أمريكا وهو أوباما الرئيس السابق ألمريكا.
  عزيزي الشاب إحلم حتى وإن كان الحلم مستحيل تحقيقه

فإلهنا إله املستحيالت وال يعرث عليه أمر، واليق� يحقق األمل. 
فقط إعمل وإعمل وإعمل وإجتهد والنعمة ستسندك ويتحقق 

 حلمك.
 ي فليس صعب املنال، فقط أود أن يكون عدد من أما حلم

الخدام كهنة... وأساقفة... رهبان... وراهبات.... مكرس�.... ومكرسات، هل هذا صعب عىل 
 الله...!!! كل يشء مستطاع للمؤمن.

 :يا لعظمة الخدمة وكرامة الكهنوت، لقد قال السيد املسيح 
أََحٌد  أَنَا ُهنَاَك أَيًْضا يَكُوُن َخاِدِمي. َوإِْن كَانَ  َوَحيُْث أَكُونُ  ،نِيإِْن كَاَن أََحٌد يَْخِدُمنِي فَلْيَتْبَعْ  "

 ).26:12يو(" .يُكْرُِمُه اآلبُ  يَْخِدُمنِي
 وعن الكهنوت:

 ).4:5" (عب بِنَْفِسِه، بَِل الَْمْدُعوُّ ِمَن اللهِ  "الَ يَأُْخُذ أََحٌد هِذِه الَْوِظيَفةَ 
  ي وتع� وروح الله الكهنوت مسئولية وجهاد وسهر وتعب لكن هناك نعمة تسند وتقّو

 يعطي للكاهن حكمة وإستنارة.
 طوىب لكل املختارين لهذه الوظيفة.
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  ّموننا ويسهرون عىل راحتنا وحل أما ماذا علينا نحو أبائنا الكهنة الذين يرشدونا ويعل

 علينا:مشاكلنا. 
طاعة وأن نقبِّل اليد التي تحمل الجسد والدم وتباركنا التبجيل و الحرتام و اإل م لهم أوالً: أن نقدّ 

 بالصليب.
 ثانياً: أال نتجارس ونخطئ ونيسء إىل الكاهن، ألن وصية الله رصيحة:

وا قائالًبَْل َوبََّخ ِمْن أَْجلِِهْم ُملُوكًا. يَظْلُِمُهمْ  أََحًدا لَْم يََدعْ  "      تُؤْذُوا أَنْبِيَايِئ" َوالَ ُمَسَحايِئ  الَ مَتَسُّ
 ).15،14: 105(مز

يف دير األنبا بيشوي... مل  الثالث أمل نتذكر ما حدث وقت التحفظ عىل قداسة البابا شنودة
 يسكت الله، ألن أبواب الجحيم لن تقوى عليها.

  وهنا أتذكر قصت� حدثتا مع قديس� معارصين، أبونا ميخائيل إبراهيم وأبونا يوسف
 :بإختصار لضيق املكان املخصص لهذا املقال أسعد، سأذكره�

 القصة األوىل: 
يف أحد األيام كان أبونا ميخائيل يس� عىل رصيف أحد الشوارع... رآه سائق (حنطور)، فلم 

رضبه بالسوط، فإرمتى أبونا عىل األرض وسقطت عمة الكهنوت يت�لك نفسه وبقوة وغيظ 
 عىل األرض... وقف أبونا ومتالك نفسه ورفع نظره إىل الس�ء وقال بصوت مسموع:

 "أنا يا رب مسامح يف حقي أما حق الكهنوت فال أسامح فيه.."
ربة يف نفس اللحظة إختل توازن سائق الحنطور ووقع عىل األرض ويف ملح البرص جاءت ع

 ماليك مرسعة من الخلف فدهسته ومات يف الحال.
 القصة الثانية:

ً ، عندما رأى رجالً متهور سنة 13كان أبونا يوسف أسعد صبي يف سن  يرضب األب الكاهن  ا
ويصفعه عىل وجهه... القصة تقول مل �ت هذا الرجل إال بعد أن مات إبنه البكر، واليد التي 

 ود وأنتنت، ومات رش ميته.إمتدت عىل الكاهن، خرج منها الد
 نعم ال متسوا مسحايئ وال تسيئوا إىل أنبيايئ، هذه وصية الله.

 أعزايئ الشباب:
الكهنوت مسئولية وكرامة ونعمة ال يأخذها إال املدعو من الله، لذا يجب علينا أن نتعامل مع 

التي تحمل جسد ودم ل اليد باء الكهنة بكل اإلحرتام والتبجيل والتوق�، وبكل اإلقتناع نقبّ األ 
 املسيح، ونعمل عىل راحتهم ونساعدهم يف الخدمة.

 كل سنة أنتم طیبین  وإلى اللقاء في المقال القادم إن شاء هللا.
  م/ فوزية يعقوب                  
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 مرأة أممية وصارت جدة لداود امللك الذي أىت راعوث ا
وهكذا يعلن لنا سفر املسيح من نسله حسب الجسد. 

األمم يف ملكوت الله وتقديم الله قبول ممية راعوث األ 
 اإلنجيل إىل كل الشعوب واألمم. 

  التى هجرت  ألي�لكيحدثنا سفر راعوث عن عائلة
رض املقدسة  بسبب مجاعة يف أرض كنعان أثناء عرص األ

ويرى يوسيفوس املؤرخ أن راعوث عاشت يف أيام  القضاة،
رحل ألي�لك مع زوجته نعمي و ولديه عايل الكاهن. 

محلون وكليون من بيت لحم أفراتة إيل بالد موآب الوثنية عيل الجانب اآلخر من نهر األردن 
 طلبآ للقوت بسبب املجاعة.

  وجته العودة يف الحال مات ألي�لك بعد وقت ليس بكث�، و مل يكن يف مقدور نعمي ز
ن إبنيها أ ستمرار بقائها هناك ترتب عليه إنه مل تصلها أخبار بإنتهاء املجاعة. ، ولكن أالسي� و 

مر بعد العودة إيل نتظار إلمتام هذا األ كربا وقاما من نفسيه� بالزواج من أجنبيات دون اإل 
فقدان زوجها وزواج ولديها من ضت نعمى لتجارب صعبة من يف الغربة تعّر األرض املقدسة. 

جنبيات وزاد الحزن بفقدان ولديها أيضا وشعرت بالغربة، لذلك مبجرد وصول أخبار لنعمي أ 
 نتهاء فرتة املجاعة عزمت يف الحال عيل الرجوع ولو لوحدها ! إب
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   نها و من منطلق محبتها له� , قررت أنها تحتاج ملن يؤنس وحدتها يف الطريق، إال أرغم

اْذَهبَا اْرِجَعا كُلُّ َواِحَدٍة إَِىل س� يف طريق الحب الباذل غ� األنا� فقالت لزوجتى ولديها " ان ت
كانت نعمي جادة يف نربة كالمها من جهة التخيل طواعية وكانت صادقة يف دعائها  .بَيِْت أُمَِّها

عىل لكل أ صارت مثالًو متنياتها الطيبة له�.  هذا الحب ب� الح�ة وكنتاها ، وهذه العالقة 
ن الح�ة هي التي أحبت أوآل أ الحموات والزوجات عىل مدي العصور.  ولكن هنا �كن القول 

بنيها، فكانت تعامل كنتيها كبنت� إمت كل دليل عميل عيل صدق مشاعرها تجاه زوجتى و قدّ 
ج إضافية لتعزيز موقفها مت حجَ لها بالجسد تفكر في� يؤول لخ�ه� ولو عيل حسابها.  و قدّ 

و شعور بالتقص� يطرأ عيل فكر عرفة او راعوث في� بعد فكانت أولقطع كل تأنيب ضم� 
 اً نرصفت ، أما راعوث فجاء رد فعلها معاكسإقتنعت فقبّلت ح�تها وإن عرفة أ النتيجة 

مي ويف العجوز، ليس بدافع الشفقة عليها بل ألنها إرتبطت بإله نع ةورفضت ترك هذة الح�
 ي قلبها فكيف ترتكه ؟.  ختربته إلهآ محبآ ويعّز إوسط تجربتها 

  أخ�آ وصلت نعمي وراعوث بعد مس�ة
ً شاقة س�  ومع عيل األقدام إيل بيت لحم ,  ا

وجدت راعوث أن  عدم وجود مصدر رزق
ن تقوم وتبحث عن أ الرضورة موضوعة عليها 

يجاد مورد ماىل لتويف مصاريفه� عمل إل
 ً ن تلك الفرتة كانت فرتة الحصاد أ  خصوصا
ذهب إيل الحقل أن تجد فرصة عمل فاستأذنت من ح�تها كأم قائلة " دعيني أ وممكن 

لتقط سنابل وراء من أجد نعمة يف عينيه " ونظرآ ألنه مل يكن هناك مفر من الترصف هكذا أو 
 "  ذهبي يا بنتيإقالت لها نعمي " 

  لي�لك ، الحظ أنسان تقى من عش�ة إراعوث يف حقل لبوعز  عملتعجيب لهي إوبرتتيب
ع وال دقيقة واحدة من وقتها بل ظلت تعمل بوعز جدية راعوث يف عملها وكيف أنها مل تضيّ 

ً  .طوال الوقت ومل تسرتح إال لوقت قليل جدآ بين� من حولها مل يكونوا يف نفس جديتها  أيضا
لطيفآ وودودآ معها فناداها يا بنتي  لذلك كانأم , سمع عن معروفها مع ح�تها وحبها لها ك

 ج�ة عنده. أ نها عاملة أرغم 
  سم بوعز أخربت راعوث نعمي عن العطف الذي تلقته من بوعز. ومبجرد س�ع نعمي إل

تضمن  ي. مل تكن نعمناذو قرابة لنا هو ثا� وليّ  قالت أنه فعآل شخص مبارك من الرب. وأنه
ولذلك مل تفاتح راعوث قط يف هذا املوضوع حتي ال  ،بل أي ويلّ إمكانية تقديم معونة من قِ 

ً مها بشئ قد ال يتحقق ، ولكن الترصف النبيل لبوعز فتح بابتعشّ  رجاء يف إمكانية قيامه لل ا
 ستمرار يف العمل يف حقول بوعز. وصت نعمي راعوث باإل وأيف عمل شئ.   بدور الويلّ 

  ّعموم الويل ً ً منوط به عتق قريبه إن باع نفسه عبد ا يفاء دينه أو  ا سرتداد إومل يتمكن من إ
أرضه لو رهنها ومل يتمكن من فكاكها ومن الثأر لدمه يف حالة قتله والزواج من أرملته لو مات 

 دون أن ينجب. 
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   ً  الوىلّ نه أ بعد نهاية زمان الحصاد بدأت نعمى تخطط لزواج راعوث من بوعز، وخصوصا

طلبت نعمي من راعوث أن تغتسل جيدآ وتهتم مبظهرها وشعرها وتلبس أفضل ما   الثا�.
لديها وتدهن نفسها بزيت عطري , وهذا يعني أنها تخلع ثياب ترملها. وذهابها له ىف هذا 

 ل إىلنز الثا�.  كان عيل راعوث أن ت نها ترغب ىف الزواج منه بصفته الوىلّ أعالن منها إاملنظر 
 ههذا اللبس أو هذبن يراها أحد , ألنه ليس يف صالحها أن يراها أحد أ لبيدر يف العتمة ودون ا

العطور إذ سيسئ الظن بها بين� هي بريئة , ولذا نجاح خطتها يتوقف عيل جعل نفسها أو 
 باألحري جعل مأموريتها غ� معروفة لح� تفرق الجمع واعتزال بوعز للنوم. 

  كل تعلي�ت ح�تها بالحرف الواحد فنزلت إيل البيدر وعملت قامت راعوث بتنفيذ
نتهي من أكله ورشبه بعد هذا ميض بوعز لينام.  وواضح إحسب كل� أمرتها به وكان بوعز قد 

ط�نت إأن راعوث دخلت رسآ دون ان يلمحها أحد قبل ان يغلق باب بيدره عليه وبعد ان 
ً ستيقظ يف الليل مضطربإ، عندما نه نام مضت هي أيضآ لتنام تحت طرف رجليه أ من عساه  ا

لتفت وإذا بامرأة مضطجعة عند رجليه ، ومبنتهي الهدوء " من أنت ؟ إأن ينام تحت رجليه ف
ً ليست لص أنهاوماذا تريدين ؟, إذ أدرك  جاء ليرسقه وال هي امرأة غرضها سئ ألن الوضع  ا

أنا راعوث أمتك. ها التهمت�.  فردت عليه العفيفة راعوث " نواملوضع الذي رآها فيها يبعد ع
 ".  فابسط ذيل ثوبك عيل أمتك ألنك ويلّ 

تثبت موقفها  حتىعتربت نعمي أن راعوث هي أنسب من تقوم بهذا العمل بنفسها , إ -
وجود أي ضغط عليها من جهة ح�تها عدم بطريقة واضحة ال لبس فيها و ورضاها لبوعز 

 ىعيل مرأ ول األ ثا� يستأذن الوىلّ  كوىلّ جراءات الرسمية يل األمام ويقوم باإل إم هو حتي يتقدّ 
 ومحرض من شعب املدينة. 

ً ثقة نعمي ىف أن بوعز ر  - امرأة عاقلة جل فاضل ووقور وتقي ويخاف الله ،وراعوث أيضا
ن تقدم عيل فعل رشير يغضب القدير الذي أ وعفيفة ومالزمة للبيت ، ومن غ� املعقول 

 جاءت لتحتمي تحت جناحيه.  

مثلة ىف العهد القديم أفهناك ، أحجمت نعمي عن طرق الباب تحسبآ للرفض الوارد من الوىلّ   -
والد يهوذا كيف أن أونان قد رفض القيام بواجب أالقيام بدوره حسب الرشيعة ك رفض الويلّ 

), ولكن مل تستطع نعمي امليض إليه يف وضح النهار تحسبآ 9:38لزوجة أخيه ع� (تك  الويلّ 
ن بوعز مل يفعله ما فعله مع راعوث إال من باب أ ها دراألن الرفض قد يكون متوقعآ ومن أ

 . الشفقة و اإلحسان , مثل� يفعله مع غ�ها ممن يف ظروفها الصعبة
 ها وإِذ مات رجلها جاءت إِىل وليّ ألنها كانت أمينة لرجلها محبة لح�تها، بوعز دحها تمإ

الثا� بالرغم من شيخوخته.  أمام هذه األمانة التي شهد بها الجميع عنها وعدها أن يقيض لها 
ليقيم اسم امليت إِن رفض الوّيل األول أن يقيض حق  منها ينجبوحق الوّيل ويكون زوًجا 

سها و املسيح حفيدها.  فراعوث نعم فالرب منح راعوث أجرها كامًال فيكون بوعز عري الوالية.



 

 
16 

 2018 يأغـــــــــابــــــ
تش� لكنيسة األمم التي التصقت بنعمى (كنيسة اليهود).  ونعمى كانت ذا قرابة بالجسد مع  

 .بوعز أي أن املسيح جاء بالجسد من كنيسة اليهود
 
 
 
 
 
 
 

برجاء إرسال اإلجابات إلى مركز كمبیوتر األنبا رویس وھناك ھدایا قیمة 
 عرض اإلجابة العدد القادم..لإلجابات السلیمة وسیتم 

 د/مالك محارب     
 
 
 
 

 

 
یتقدم األباء الكھنة ومجلس الكنیسة وكل األنشطة 
وأسرة مجلة أغابى بأجمل التھانى لقدس أبونا 

المحبوب/ یوحنا جورج وزوجتھ تاسونى/ شیرین 
میالد لحصولھما على درجة الماجستیر في الخدمة 

 –الدولیة (كلورادو  VERITASالكتابیة من جامعة 
الوالیات المتحدة األمریكیة) ھذا الماجستیر 
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 –المشورة  –القیادة  –متخصص في (الكرازة 
 الخدمة)

 الرب یمنحھم النجاح الدائم في خدمتھم

 
مغامرات حقيقية عن الكرازة يف أفريقيا وخربات عملية يعرضها قدس 

�كنه متابعتها عىل وملن يرغب يف مشاهدتها  Sat 7أبونا يوحنا يف قناة 
للحلقات من مركز كمبيوتر   CDاليوتيوب و�كن أيضاً الحصول عىل 

 األنبا رويس.
 

 https://www.youtube.com/watch?v=RRfcLPyZiGMرابط البرنامج: 
 
 
 
 

  صنا يسوع املسيح الحبيب: قد ليف بداية خدمة فادينا ومخ
الَْجبَِل  َخَرَج إَِىل ) 6ختار التالميذ (الرسل) ودعاهم للخدمة (لوإ

 َ الَِة للهِ ِيف  َوقََىض اللَّْيَل كُلَّهُ  .لُِيَصيلِّ  َواْختَارَ ، َدَعا تَالَِميَذهُ . الصَّ
ُهْم أَيًْضا  ، الَِّذيَن َس�َّ  ."رُُسًال "ِمنُْهُم اثْنَْي َعَرشَ
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   َ أََماَم َوْجِهِه إَِىل كُلِّ َمِدينٍَة  اثْنَْ�ِ اثْنَْ�ِ َوأَرَْسلَُهُم أَيًْضا،  َسْبِعَ� آَخِرينَ الرَّبُّ  َوبَْعَد ذلَِك َع�َّ

) وقال لهم: الحصاد كث� والفعلة قليلون.. 1:10(لو  .َوَمْوِضعٍ َحيُْث كَاَن ُهَو ُمزِْمًعا أَْن يَأيِْتَ 
ً (يو  بَْل أَنَا اْخَرتْتُكُْم، َوأَقَْمتُكُْم لِتَْذَهبُوا َوتَأْتُوا  لَْيَس أَنْتُُم اْخَرتمُْتُوِ�  "..). 16:15وقال لهم أيضا

 بِثََمٍر، َويَُدوَم مَثَُركُْم، لِيَكْ يُْعِطيَكُُم اآلُب كُلَّ َما طَلَبْتُْم بِاْسِمي.." 
 :توضيح

قد أخذت الكنيسة طقس السهر طوال الليل من املسيح الفادي... ك� يف تسبحة نصف  -1
 .والرهبانلنور ويف سيامة الرتب الكهنوتية الليل وليلة سبت ا

الرب يسوع املسيح س�هم رسالً ألنه أرسلهم إىل جميع أنحاء العامل للتبش� (الكرازة)  -2
 .لحياة النعمة يف الدنيا واآلخرة بفدائه وخالصه

أن تكون الدعوة من الله شخصياً وليس من  تظهر وتتضح: طريقة الدعوة للخدمة  -3
ً نفسه من  اإلنسان نفسه أي أن الكنيسة هي التي تختار خدامها فقط وال يدعو أحدا

 نفسه خادماً.
 يف الخدمة. دعاهم اثن� اثن�: فعدد اثن� يُظهر مدى أهمية املشاركة والتعاون -4
ً يعترب كل منهم رس -5 ً يف الخدمة  والًاإلثنى عرش تلميذا ً عاما بعد ذلك لكل  وأسقفا

 املسكونة.
ن رأي فيهم محبة الذي التي تتبعه  الرب إختار سبع� رجالً بعد ذلك من الجموع -6

رجًال ولكن ق. لوقا كتب العدد  72مربوسيوس: يقول أنهم أق.  للمسيح وللخدمة.
 رجالً. 72الكامل وهو رجالً لذلك الكنيسة تذكرهم يف صلواتها بعددهم  70التقريبي 

الرب يسوع املسيح يعلن حقيقة هامة: هي كرثة النفوس املحتاجة للتبش� أي الحصاد  -7
ولذلك يضع الحل وهو: الصالة ليختار  كث� بالقياس لعدد الخدام أي الفّعلة قليلون 

 الله ق. له خداماً ويحرك مشاعرهم ملحبته وخدمته.
) 16:3يت 1) (16:3يف فداء وخالص العامل كله (يو الرب يسوع املسيح هو صاحب املبادرة -8

(بذل نفسه من أجلنا) ودعانا  أحبنا وتأمل الخطوة األوىل  مبإختياره املقدس حيث قدّ 
أن نحيا معه بداية من الحياة يف هذا العامل أي إختيار ولذلك: عىل كل إنسان (البرشية 

 إما اإلختيار أي القبول أو الرفض للحياة مع يسوع املسيح الحبيب. كلها) 
عل�ً أن إختيار الرب ملؤمنيه ليس عىل أساس الكفاءة أو الحكمة أو الصالح بل إختيار الرب 

 ونعمته املجانية.من قبل محبته 
 اإلختيار. الله الحنون هو صاحب املبادرة يف إختيار أوالده قبل أن يختارون هم أو يأخذوا قرار

يَّاَك قَِد اْختَاَر الرَّبُّ " )6) ... (7(تث  ُعوِب الَِّذيَن  إِ إِلُهَك لِتَكُوَن لَُه َشْعبًا أََخصَّ ِمْن َجِميعِ الشُّ
يَّاكُْم."8اْختَاَركُْم...() 7َعَىل َوْجِه األَرِْض....(  ) َمَحبَِّة الرَّبِّ إِ

يَُسوَع َربَّنَا الَِّذي  أَنَا أَْشكُُر الَْمِسيحَ  ) ...12:1يت 1الرب إختارهم أي وضعهم يف مركز الخدمة (
 .."قَوَّاِ�، أَنَُّه َحِسبَنِي أَِمينًا، إِْذ َجَعلَنِي لِلِْخْدَمةِ 
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ياهم ثقته فيهم كسفرا  ياهم بهذه الكرامة وواهباً إ ً إ عنه يتسلمون شئون مملكته يف  ءمتوجا

 ) ... لتذهبوا وتأتوا بثمر (يدوم مثركم).13:1هذا العامل وهم يلتزمون بالعمل (بالخدمة). (رو 
ورس نجاح الخدمة هو أن الرب يسوع املسيح هو الذي إختار الرسل والسبع� اآلخرين وكان 

 الرب اآليت: له املجد عوناً لهم يعمل فيهم وبهم لذا وجب مبن يخدم يف كرم 
 أن يختاره للخدمة (بأن يغرسه الرب بنفسه بيم� بره). أوالً:

 أن يثبت الخادم يف الكرمة الحقيقة حتى ال يجف ويثمر دامئاً.  (الخادم = الكاهن).ثانيًا: 
أن يدرك الخادم أنه مدعو للعمل وليس للخمول... أن يذهبوا ليعلنوا ك�ل حب الله  ثالثاً:

 منطلق� للكرازة. للعامل كله. وهم
 أن ينتظر الخادم كل نجاح (مثار) لرب املجد يسوع املسيح. رابعاً:

 ).15(يو يشء عل�ً بأن: املؤمن املُحب يتسم باإلستمرارية يف كل 
 7:15باإلستمرارية يف التمتع بكلمة الله املقدسة (يو.( 
 10.9:15باإلستمرارية يف محبة الله ق. (يو.( 

 11:15رب املجد يسوع املسيح (يو باإلستمرارية يف فرح.( 
 16:15باإلستمرارية يف محبة اإلمثار (يو.( 

وعالمة محبة الله الحنون ليس فقط إختياره ألوالده و إقامتهم بالثمر الوف� وإ�ا وهبهم 
 نعمة لدى أبانا الس�وي الحنون بحيث كل ما يطلبونه بإسمه منه ينالونه.

) 2) (17،12: 15) الرب مزج ما ب� محبة الله القدوس مبحبة اإلخوة (يو 1ملحوظة هامة: (
ً نفسه مثاالً وقدوة لنا ( ) 5ع (14) ودعانا أحباء 4ع (13وبذل ذاته عنا ) إذ أحبنا 3ومقدما

) وأعطانا نعمة ليك 8ع (16) وأقامنا لخدمته 7ع (16) وإختارنا 6ع (15وكشف لنا أرساره 
 لباتنا بإسمه لدى أبانا الس�وي الله ق. تٌقبل ط

 
 والرب أعطى الكهنة التايل:

) وكرر الرب الوعد بعد قيامته 23:20) و (يو19:16) (18:18سلطان غفران الخطايا (مت أوالً: 
-18: 28) و(مت23-21: 20(يو "اقَْبلُوا الرُّوَح الُْقُدَس  :"لَُهمُ  نََفَخ َوقَاَل هَذا  َولَ�َّ قَاَل "املجيدة 

 ).9:1يو1) وأيضاً للربط يف الخطية (26:14)، (يو20
 ).15:3) و(18،17: 16) و(مز1:9سلطان الشفاء وإخراج الشياط� (لو ثانياً:
) 11:4سلطان سيامة الكهنة واألساقفة وتسليم ووضع األيادي والفرز للخدمة (أف  ثالثاً:
: 5يت1)، (12لروح القدس يعمل حتى اآلن وإىل األبد (رو)، وهكذا ا10)، (رؤ29،28: 12و(اكو

 ).7،5: 1)، (يت19-22
: 2)، (أع47:24)، (لو19:28) و(مت24-1: 10الرب يسوع املسيح أرسلهم للكرازة (لو  رابعاً:

43،41،38(.  
أعطاهم سلطان إعطاء الروح القدس للفرز للكهنوت وأقام الرسل سبعة ش�مسة خامساً: 

 ).6:1يت 2) ، (14:4) ، (ايت3:13) ، (42:24(أ)، 6-2: 6(أع
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رشوط    س: ما هي

 الش�مسة؟
17(   ايت) :11: 4ج-

أهم بكث� جداً  الصحة الروحية 
الجسدية لذا  من الصحة 

اإل�ان   يفوجب النمو 
ياها الله الحنون يف خدمة جسده املقدس (الكنيسة)...  بإستخدام القدرات التي منحنا إ
يستطيع الله ق. أن يستخدم اإلنسان سواء كان صغ�اً أم كب�اً فال نظن أن السن يفوق خدمتنا 

واهبنا ليتنا نعيش عيشة يستطيع بها اآلخرون أن يروا املسيح الفادي فينا ... عل�ً قد نفقد م
الروحية إن مل نستخدمها يف متجيد الله ق. خاصة وإن وزنات كل إنسان (الهبات التي وهبه 

ياها الله ق.) تزداد وتثمر باإلستع�ل وإه�ل  ستخدامها يبددها لعدم التدريب والتطوير إإ
 ).5،4: 2يت 2)، (8-1: 12(رو

 ).3يت1) ، (28:20(أع  يف وصايا الرسل والتالميذ نجد: مدى إحرتام الكهنوت سادساً:
الخالصة: الرسل (تالميذ يسوع املسيح) هم أنفسهم إختاروا األساقفة والقساوسة والش�مسة 

 للخدمة والرعاية الروحية.
ذوا وصية أبانا الس�وي وهذا تطبيق عن كالم الله ق. لهم عن ملكوت الله وعن والرسل نفّ 

ى قسوساً للكنيسة أٌرسل إىل أفسس وإستدع ).علً� أن ميليتس23:14تأسيس كنيسة الله (أع 
 ).17:20(أع 

 د. رفعت شنودة
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   وكان تقديم الذبائح. لكان الكاهن يف العهد القديم هو الشخص الذي يحق له املثول

وكان الكهنوت يف  ).8:7رئيس الكهنة يدخل مرة واحدة يف العام إىل قدس األقداس (عب 
 ً ً إال بأن يولد يف هذا  العهد القديم وقفا عىل سبط الوي. وال �كن أن يص� الشخص كاهنا

 السبط.

 من نتقلت مسئولية الكهنوت إأما يف العهد الجديد ف
سبط واحد إىل كنيسة املسيح ويشبه الرسول بطرس 

حجر كنيسة املسيح بالبناء الحي. وأن الرب يسوع هو 
اإِلَيِْه،  إِْذ تَأْتُونَ :"الزاوية الحي " داخل البناء َحَجًرا َحي�

 ).9-4: 2 طب1( الحي، وعليه أن يحيى حياة القداسة.

  يدعو الله بعض األشخاص إىل خدمة الكهنوت، أي
سم مساعدة الناس ملعرفة الله وإىل إقامة األرسار املقدسة، هذا الشخص يخصص للخدمة ويّر 

ً ليكون مخصص للخدمة. وال يختار ما مل يكون متمتعاً  نفسه ملن  بعالقة نقية مع الله ومكرسا
ياه باإلستقامة،  ادعاه لخدمته وأن يدرس كلمة الله ويتعمق فيها ليقدمها إىل الشعب مفرساً إ

ً ُمطاَلب بأكرث ولقد عنّف الرب يسوع القادة الديني� الذين كانوا يحفظون  ومن يعرف كث�ا
 .الرشيعة وال يعيشون مبوجبها

ن "إذهبوا إىل العامل أجمع وإكرزوا باإلنجيل" لقد حدث أن الذين إن وصية الله لكل مؤم
موا أنفسهم ذبائح مقدسة مرضية عند تشتتوا من جراء الضيق جالوا مبرشين بالكلمة، لقد قدّ 

 الله يف عبادتهم. وكهنوا أي ساعدوا اآلخرين ليجدوا طريق التوبة والخالص.

  أن أغيث املعيي بكلمة.أعطا� السيد الرب لسان املتعلم�، ألعرف 

 .�يٌوقظ يل كل صباح أذناً ألسمع كاملتعلم 

 .السيد الرب فتح يل أذناً وأنا مل أعاند، إىل الوراء مل أرتد 

أرق التھاني القلبیة بعید القیامة المجید أدام هللا على الجمیع بالصحة 
 والسعادة

 ميشيل حكيم موىس
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   أريحا.. إنحدرت إىل عمق الخطية فلم تحصل عىل يشء هي زانية كان بيتها عىل سور

جاء رسوالن من قبل يشوع لينظرا أريحا، أول مدينة  سوى العار وإنتظار دينونة أبدية مخيفة.
تقابل شعب الله عند دخوله أرض كنعان من مرشق 
األردن، وكانت أريحا مدينة مغلقة مقفلة خوفاً ورعباً من 

 يشوع وشعبه.
  الرسوالن مع راحاب. التي إعرتفت أمامه� بقوة تقابل

إلهه� .. مل تكابر ومل تتكل عىل قوة ملك أريحا بل أقرت 
َعلِْمُت أَنَّ الرَّبَّ قَْد أَْعطَاكُُم األَرَْض، َوأَنَّ ُرْعبَكُْم قَْد " قائلة

ألَنَّنَا  َوقََع َعلَيْنَا، َوأَنَّ َجِميَع ُسكَّاِن األَرِْض َذابُوا ِمْن أَْجلِكُْم،
اَمكُْم ِعنَْد  قَْد َسِمْعنَا كَيَْف يَبََّس الرَّبُّ ِميَاَه بَْحِر ُسوَف قُدَّ

َسِمْعنَا فََذابَْت قُلُوبُنَا َولَْم تَبَْق بَْعُد .. ْن ِمْرصَ ُخُروِجكُْم مِ 
ُروٌح ِيف إِنَْساٍن بَِسبَبِكُْم، ألَنَّ الرَّبَّ إِلَهكُْم ُهَو اللُه ِيف 

َ�ِء   .)11-9: 2(يش ِمْن فَْوُق َوَعَىل األَرِْض ِمْن تَْحُت"السَّ
  عجباً كيف إهتز قلب الزانية وتحركت مشاعرها بالخضوع لهذا اإلله الحقيقي .. إنه عمل

أبيه، والذي عمل يف موىس األسود ليرتك حياته  الروح الذي حرك االبن الضال ليعود إىل حضن 
 أن يقبله مه� كانت حياته السابقة.السوداء ويبحث عن نور اإلله القادر 

  هكذا آمنت راحاب وأعلنت إ�انها بأع�لها فلم تكتف بالكالم ومل تحتم يف أسوار أريحا
العالية القوية بل إحتمت يف دم الصليب .. إحتمت يف الخيط القرمزي وألقت رجاءها عليه، 

سم رب الجنود فلم تهلك مع ألصنام وتابت عن خطاياها وآمنت بإوباركها الرب إذ تركت ا
و داود امللك بأ أبو يىسسكان أريحا، بل تزوجها بعد ذلك سلمون فولدت له بوعز أبو عوبيد 

 ).5:1ومن نسلها تجسد ابن الله الكلمة ليتمم الفداء بدم نفسه عىل الصليب (مت 
  لِْك َمَع الُْعَصاِة، إِْذ قَبِلَِت بِاإلِ�َاِن َراَحاُب الزَّانِيَُة لَْم تَهْ  "فذكرها بولس الرسول قائًال

 ). ك� ذكرها يعقوب الرسول مش�اً إىل إ�انها وأع�لها31:11(عب  "الَْجاُسوَسْ�ِ بَِسالَمٍ 
 ).25:2"راحاب أيضاً تربرت باألع�ل إذ قبلت الرسل وأخرجتهم من طريق آخر" (يع

ما أعظم نعمة الله التي إنتشلت أرش الخطاه وأوصلتهم إىل الس�ء، فطوىب لراحاب التي 
 وجدت ح�يتها يف دم املسيح الذي يطهر كل خطية. 

 محاسب/ رأفت نجيب جرجس
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ــــــــد طالــــــــب رجــــــــال -1   رب املج
ـــــــــز أو مـــــــــال  ـــــــــوا مرك  وال يبتغ
ــــــون -2 ــــــاجدون حقيقي ــــــوب س  مطل

 ســـــــــاهرونوعـــــــــىل مرصـــــــــدهم 
 يف الثغــــرةمطلــــوب رجــــل يقــــف  -3

ـــــــه بـــــــاملرة ـــــــه غـــــــ� مدنس  ثياب
ـــب اللـــه -4 ـــب قل ـــاة حس ـــوب رع  مطل

ــــــــاياه ــــــــه ووص ــــــــدثون بكالم  يتح
ـــــه -5 ـــــرز بحيات ـــــارز يك ـــــوب ك  مطل

ـــــــه ـــــــدوه إخوات ـــــــو حس ـــــــى ل  حت
ـــة -6 ـــوة روحي ـــم مـــآلن ق  مطلـــوب معل

ـــــــــات الكتابيـــــــــة ـــــــــيش اآلي  ويع
ـــــ� -7 ـــــي وأم ـــــامي تق  مطلـــــوب مح

ـــــــــوم� ـــــــــب املظل ـــــــــف بجان  ويق
ــــم� -8 ــــل بض ــــدس يعم ــــوب مهن  مطل

 كد أن الحديد واألسمنت حسب املقاديرويتأ
ـــف املظلـــوم� -9 ـــوب قـــايض ينص  مطل

 فالرشــوة تعــوج القضــاء لصــالح املقتــدرين
 مطلوب طبيب متاح للقريـب والبعيـد -10

 ويجـــري عمليــــات بدقـــة ويف املواعيــــد
ــــات -11  مطلــــوب تــــاجر يتــــاجر بالوزن

ـــــالت ـــــر أو م�ط ـــــه مك ـــــيس يف فم  ل
 غـــــــــ� مشـــــــــغول بالكمبيـــــــــاالت

ـــــــــ -12 ـــــــــول ق  د إبيضـــــــــتالحق
 أطلبــــــــــوا مــــــــــن رب الحصــــــــــاد

ــل -13 ــن يــذهب ومــن يرس  اللــه طالــب م
ــــــــل  يســــــــتخدمك مبعرفتــــــــه كمرس

 

ــــــروح وأبطــــــال   حــــــامل� ســــــيف ال
ــــــــــــــــوا أي أثقــــــــــــــــال  وال يحمل
ـــــــــدون ـــــــــق يتعب ـــــــــالروح والح  ب

ــــــــــع  ــــــــــلونإوم ــــــــــم متواص  لهه
ــــــــتقيم ــــــــق املس ــــــــلك يف الطري  يس
ــــــــــريم ــــــــــى الك ــــــــــب خط  وطال
ــــاه ــــوا ج ــــهم وال يبتغ ــــون أنفس  ال يرع

ــــهم  ــــاهوخاضــــع� ملخلص ــــالب� رض  وط
ــــــا حيــــــاة تطــــــابق عظاتــــــه  ويحي
ــــه ــــه وح�ت ــــن زوجت ــــه م ــــهود ل  مش
ــــحية ــــة املض ــــذه املحب ــــرس يف تالمي  يغ
ــــــدروس الخصوصــــــية ــــــعى لل  وال يس
ــــــــــوكل� ــــــــــوق امل ــــــــــي حق  يراع

ـــــــزوّ  ـــــــرم� وامل ـــــــق املج  رينوال يواف
 ويــدقق عنــد إصــدار الــرخص والتقـــارير
 وال يــــــــــؤخر عــــــــــرق األجـــــــــــ�
ـــــــ� ـــــــن املرتش ـــــــيس م ـــــــه ول  نزي

ــــــك� ويضــــــيع حــــــق الفقــــــ�  واملس
 محــــب ومخلـــــص يف عملــــه وســـــعيد
 وال ينىس فوطـة أو مقـص يف بطـن املـريض
 ويصــــــــنع إحســـــــــان وصـــــــــدقات
ـــذات ـــار ال ـــة وإنك ـــوى وقناع ـــه تق  ولدي
ــــــــره يف الســــــــ�ويات ــــــــن فك  ولك
ــــــــــــــــــــ�  والفعلـــــــــــــــــــة قليل
ـــــــــــ� ـــــــــــة مخلص  يرســـــــــــل فعل
ـــــــــــلني ـــــــــــذا أرس ـــــــــــه هان  قول
ـــــــــــه ســـــــــــاعد� وأعنـــــــــــي  قول

 أ/ يوسف عازر                            
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1         

 
2          

3          

4          
5          
6          

7          

8          

9          
 :رأيس

 من أحاد الصوم الكب�. -1
 من أنبياء العهد القديم. -2
 مهنة بطرس الرسول (معكوسة). -3

وأن كان أحد ال يعتنى بخاصته والسي� أهل بيته 
 فقد ................ اإل�ان.

 ................ العام يصىل يف جمعه ختام الصوم. -4
 مرض (معكوسة). -للنفى  -5
 مسيحية.دولة عربية  -6
 عيب (مبعرثة). –ذم (معكوسة)  -7
 من الوالدين. –ماركة سيارة  -8
 أداة إستفهام (معكوسة). –من العصائر  -9

 
 
 

 افقى: 
 من أحاد الصوم الكب�. -1
لقب األنبا يوساب أسقف جرجا  -2

 لقب أطلق عىل نوح. –(معكوسة) 
أجيوس  –يصنع منه القربان  -3

 (معكوسة).
حرف  -كلمة تقال يف أحد الشعان�  -4

 إنجليزى.
 عاصمة إيرلندا. –تكلم (معكوسة)  -5
يشء  –من أنبياء العهد القديم  -6

 مميت (معكوسة).
عملة  –عاصمة إنجلرتا (معكوسة)  -7

 اليابان (معكوسة).
 زوج إبيجايل. -8
ح�ة  –من أوالد يهوذا بن يعقوب  -9

 راعوث.


	( وأبانا أنبا باخوم أب الشركة ( هو أنبا باخوميوس الذي أنشأ نظام الشركة في الرهبنة.. جمع في شخصيته فضيلتي الحزم والإتضاع.. الحزم الشديد في إدارة أديرته في نظام وطاعة مثل الجيش، مع الإتضاع الشديد، بحيث لا تصغي إحداهما على الأخرى.. وبالروح القدس الذي كان...
	( وتادرس تلميذه ( لأنه كان الابن المطيع والتلميذ الخاص للأنبا باخوميوس، وكان مطيعاً له مما سهّل عليه كثيراً من الأمور وإكتساب كثيراً من مقومات شخصيته بدون جهد، وهذه تعلّمنا أن الطاعة في الرب تسهّل أخذ المشورة المزودة بالخبرة والتجربة الناجحة.
	( وأبانا أنبا شنودة رئيس المتوحدين ( كان رئيس أديرة سوهاج (التي مقرها الدير الأبيض).. تميز بالوطنية الأصيلة مع إعتزازه بقوميته وتشجيعه لكل ما هو مصري (قبطي) وكان يناصرهم ضد المستعمرين الأجانب مع رفع الظلم الواقع عليهم من المستعمر. وكان له جهد في تنقية...
	( والأنبا ويصا تلميذه( أي أنه كان تلميذ الأنبا شنودة رئيس المتوحدين ثم صار خليفته في إدارة أديرته بنفس أسلوبه وروحانيته، وكان مطيعاً ومخلصاً له (في حياته وحتى بعد نياحته) وكان مداوماً على ذكره في رسائله وكتاباته إلى هذه الأديرة.. يا ليتنا نقتدي به في ...
	((( ولنعلم أن هناك جمهرة أخرى من القديسين مذكورة في المجمع وتضاف إليه.
	( يختتم أبونا الكاهن مجمع القديسين بعبارة إستشفاعية رائعة وهي:-
	" وكل مصاف قديسيك. هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم، إرحمنا كلنا معاً وأنقذنا من أجل إسمك القدوس الذي دعي علينا".
	"وفيها يطلب الكاهن له ولكل شعبه، الرحمة والمعونة من الله بصلوات وتشفعات كل مصاف القديسين (الذين ذُكروا والذين لم يٌذكَروا).. وهكذا لكي يضمن قبول صلواته يجب أن تكون بإسم السيد المسيح لتُستجاب كوعده: " وَمَهْمَا سَأَلْتُمْ بِاسْمِي فَذلِكَ أَفْعَلُهُ لِ...
	"إِنْ سَأَلْتُمْ شَيْئًا بِاسْمِي فَإِنِّي أَفْعَلُهُ". (يو13:14)... وقديماً وعد الرب قائلاً: " فَإِذَا تَوَاضَعَ شَعْبِي الَّذِينَ دُعِيَ اسْمِي عَلَيْهِمْ وَصَلَّوْا وَطَلَبُوا وَجْهِي، وَرَجَعُوا عَنْ طُرُقِهِمِ الرَّدِيةِ فَإِنَّنِي أَسْمَعُ مِنَ ...
	( وهنا يرد الشماس قائلاً: القارئون فليقولوا أسماء آبائنا البطاركة القديسين الذين رقدوا. الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا.
	(( ملاحظات على مجمع القديسين:-
	.. يذكر المجمع الشهداء (  بالطبع هم الشهداء من الرجال والشهيدات من النساء. ثم يذكر أرواح الصديقين ( وتشمل كل القديسين من الرجال والقديسات من النساء. ثم يذكر وبالأكثر القديسة الطاهرة مريم... وفي ذلك يٌرد على الذين يتسائلون لماذا لم يُذكر في المجمع أياً...
	00 كما أن المجمع ركّز على رجال الإكليروس من بطاركة وأساقفة، وبالطبع ليس فيهم نساء.
	.. يذكر في مجمع القديسين حوالي 75 قديساً بأسمائهم. خلاف بالعدد 668 قديساً أعضاء المجامع المسكونية الثلاثة في نيقية والقسطنطينية وأفسس (318 بنيقية، 150 بالقسطنطينية، 200 بأفسس).. بالإضافة إلى عدد 49 شهيداً شيوخ شيهيت وهم كانوا رهبان نساك، بالإضافة إلى ...
	( قديسوا المجمع يمثّلون سحابة هائلة من الشهود محيطة بنا، ويتشفعون من أجلنا، وبسيرتهم العطرة يٌنيرون لنا الطريق، إذ هم هؤلاء القديسين الأمناء الذين أحبوا الملك المسيح وبذلوا كل شيء من أجل محبتهم له ومحبتهم للحياة الأبدية... وعلينا أن نطلب شفاعتهم دائما...
	( في نهاية المجمع( أبونا يصلي قائلاً: هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم إرحمنا كلنا معاً وإنقذنا من أجل إسمك القدوس الذي دٌعي علينا.
	وإلى اللقاء مع بعض الملاحظات الأخرى حول مجمع القديسين.
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