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منّشط لكاهن أرثوذكسي
الميتروبوليت فيالريت فوزنسنسكي

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

لها، وأي1 الرب مستحقًا  التي وجدك  الموهبة والرحمة  نعمة السيامة، ضْع في اعتبارك ما هي  أن قبلَت   ة. بعد 
أنا لست لنفسي، بل لآلخرين قال الكسساهن الروسسسي العظيمٌمسؤولية تتحملها اآلن. الكاهن هو رسول ميظعلا يسورلا نهاكلا لاق " لرعيته.   ميظعلا يسورلا نهاكلا لاق "
اآلن القديس يوحنا كرونشتادت. .تداتشنورك انحوي (األب  .تداتشنورك انحوي (سيدقلا نآلا)

. اهتمشَفتاميظعلا يسورلا نهاكلا لاق ". يقول الكتاب: 2  َّميظعلا يسورلا نهاكلا لاق " الكاهن تحفظان المعرفة، ومن فمسسه يطلبسسون الشسسريعة، ألنسسه رسسسول رب الجنسسود
  إنجيله لرعيتسك التي تعود إليكِّبهذه الكلمسات أيها الكاهن األرثوذكسسي. يجب أن تكون مبّشرًا بشريعة اهلل وحق

من أجل هذا الشيء بالذات.
 . َخْف من اإلهمال في عمل الخدمة المقدس كما من النار، واألكثر من ذلك في خدمتك أمام مذبح سيد المجسسد3

. كن قسسدوة حسسسنة في مخافسسة اهللالرهيب. يحّذر الكتاب المقدس بشدة ملعون من يتهسساون في عمسسل السسرب ميظعلا يسورلا نهاكلا لاق ":   ميظعلا يسورلا نهاكلا لاق "
 فيبَق بعيدًا عن المذبح المقدس كل من يدخله بإثم.،والتقوى لمن يشترك معك ويساعدك في خدمتك

 . صلِّ باستمرار للرب من أجسسل المعونسسة والفهم في إدارة شسسؤون الرعيسسة. عسسسى أن يمنحسسك السسرب روح العفسسة،4
ْن كل هذه الفضائل للعمسسل في الرعيسسة. المرء، والصبر، والمحبة... يجب أن يكون لدى واتضاع الفكروالتواضع   ثمِّ

ْك بزمسسامَآراء اإلخوة األكبر سنًا واألكثر خبرة، والمشورة   الحكيمة للعلمانيين األتقياء المخلصسسين للكنيسسسة. تمسسسّ
 قيادة سسسفينة رعيتسسك، ولكن في نفس السسوقت، قبسسل حسسسم أي قضسسية واتخسساذ قسسرار رعسسائي، اّتبسسْع أوالً إرشسسادات

 شَقانُي هنكل ،ةاعرلا - مع أن كل شيء في الكنيسة يقرره القسسادة الروحيسسون  الرعسساة، لكنسسه ُينسساَقش–األشخاص الذين اكتسبوا ثقتك 
–أوالً بحكمة مجمعية  بروح الجامعية، الوحدة الشاملة يجب أن تصبغ حياة الرعية وعملها.

  القيادة بيديك بحزم، وحاول أيضًا أن تجتذب أبناء الكنيسة الصالحين األتقياء إلى العمسسل الحيمسكا. أكرر: 5
 عائلسسة روحيسسة واحسسدة متناغمسسة مسسع مسسساعديك. ال تنَس األطفسسال. حسساول بجديسسة أن تعّلمهم وخلقفي الرعيسسة، 

 وترشدهم وتربيهم بروح الكنيسة، طالبًا ذلك منهم ومن والديهم بشكل دائم. فليكُْن مساعدك الحقيقي في هذا،
 شَقانُي هنكل ،ةاعرلا -الشريك السسذي وهبسسك إيسساه اهلل في هسسذه الحيسساة  خوريتسسك. في حيسساة الرعايسسا، كثسسيرًا مسسا يحسسدث سسسوء تفسساهم
 شَقانُي هنكل ،ةاعرلا -وصراعات بسسسبب تسسورط زوجسسات الكهنسسة في األمسسور الرعائيسسة وعمسسل أزواجهن  وهسسذا يجب تجنبسسه. ولكن في
 الوقت نفسه ، هناك جوانب من حياة الرعية يمكن أن تكون فيها زوجة الكاهن أفضل مساِعدة له، في جزء كبير

منها في عمل التربية المسيحية وتنشئة األطفال.
 . وإذ تعمل في الرعيسسة، ال تكسسّف عن العمسسل على ذاتسسك. يجب أن يتشسسابك العمالن معسسًا. يوجسسه بسسولس الرسسسول6

ِف، ِفي رُّ صسسَ ْؤِمِنيَن ِفي اْلكاَلَِم، ِفي التَّ ْدَوًة ِلْلُمسس َداَثِتَك، بَسسْل كُْن ُقسس ٌد ِبحَسس حَسس َتِهْن ا{ الَ َيسسسْ  ميظعلا يسورلا نهاكلا لاق "تلميذه القديس تيموثسساوس: 
َك الَِحْظ َنْفسسسَ ْعِليِم ِجيَء اْعكُْف َعلَى اْلِقَراَءِة َواْلَوْعِظ َوالتَّ ْن ا{ َهاَرِة.ا� لَى ا{ يَماِن، ِفي الطَّ وِح، ِفي اال� ِة، ِفي الرُّ  َكَسْفَن ْظِحَال…اْلَمَحبَّ

. ْيًضا َذا َفَعْلَت هَذا، ُتَخلُِّص َنْفَسَك َوالَِّذيَن َيْسَمُعوَنَك ا{ َك ا� ْعِليَم َوَداِوْم َعلَى ذِلَك، ال{نَّ ميظعلا يسورلا نهاكلا لاق "َوالتَّ

1



2022السنة التاسعة عشرة                                                                                                                     العدد الثاني ، تشرين الثاني 
______________________________________________________________________________

تصّلي أن  تنَس  ال  والكهنوت   الشموسية  مرتين   السيامة  نعمة  قبلَت  إذ  شيء.  كل  في  معيَنك  الرب  شَقانُي هنكل ،ةاعرلا -ليكُن  – 
باستمرار للرؤساء الذين وضعوا أيديهم عليك.
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