
    الخدمةأقوال عن 
 .خرين خدمة من أجل الرب يسوع فإن صورة الرب تنطبع عليه فيستنير بنورهآلالقلب عندما يقدم ل +

  .الكنيسة القائمة قوة كارزة +

  .الحب االلھى النابع من الصليب ھو الطاقة التى تدفع الخادم لخدمة النفوس  +

وة الذى ارتفع مع المسيح على الصليب البد وأن  + م ق ة ث وة القيام الم وق يكون قد ذاق قوة الموت عن الع

  .وبھذه القوة ينزل العالم ليخدم ثم يرتفع بأوالده مرة أخرى إلى فوق . الصعود للسماء

  .عمل الخادم فى الخدمة أن يغرس فى مخدوميه مفاھيم الصليب من حب هللا وبذله  +

الم، لمخدوميه  مستوى االيمـان يرفع على الخـادم أن + ا أن المسيح غلب الع وا فيھ إلى الدرجة التى يثق

وإلى الدرجة التى يرتفع بايمانھم فوق مشاكل العالم وضيقاته عندما نؤمن أن هللا معنا كل األيام وإلى انقضاء 

  .الدھر

ادم إھذه الصفة .. الوداعة صفة لكنيسة المسيح التى ولد رأسھا فى مذود البقر  + اھن أو الخ ن فارقت الك

  . فسد الشيطان عملهأ

  .االنطواء واالنعزال ھو ھروب من مسؤلية الخدمة  +

ى تتحول الكنيسة  + اد حت ا بكل اجتھ الرعاة تتحول عالقاتھم بالصليب إلى حياة حب وصالة يسعون إليھ

  .إلى قلعة صالة 

ى ..  شھيد المحبةالراعى أو الخادم ھو  + تمدھا من حب المسيح عل وة يس ا بكل ق الصليب ، يجتھد إليھ

  .ال تسقط أبداً ) أى هللا ( ألن المحبة .. ويحب وال يكره

  .المحبة ھى الرباط الذى يربط الراعى برعيته  +

ه + ذى مات ألجل ى . الھدف الذى يحرك الكاھن والخادم للخدمة ھو حبه للمصلوب، ارتباطه بال فينظر إل

  ه من رب المجد ـان آت إليه كشخص موصى عليـكل انس

  .عنه  الذى ُصلب

  .الكاھن والخادم الغضوب يفسد الخدمة  +

  .الكاھن والخادم المحب لالدانة يفسد الخدمة  +



  .الكاھن والخادم المحب للظھور بذاته وبخدمته يفرح قلب الشيطان  +

  .االنسان الذى يحيا حياة المسيح بدقة وأمانة يحمل صورة المسيح ورائحته وينشرھا فى كل مكان  +

  .ك موھبة واحتقرت غيرك يأخذھا هللا منك نت عنداإن ك +

  .اجعل قلبك مستعد للموھبة باالتضاع ، المتواضعون ھم الوحيدون القادرون على حفظ الموھبة  +

  .كلما تزداد حياتنا مع المسيح تزداد إمتالء  +

ال + ودك للكم ى تق ك الت رص حول ل الف ن ك تفد م ة: اس ل فرص ر لعم الة .. الخي ة للص ة .. فرص  فرص

  .فرصة مشاركة المسيح فى آالمه .. فرصة للصمت .. فرصة للتضحية .. تضاع لال

روح  + وب بريشة ال ل المكت الحرى االنجي إن كان االنجيل المكتوب بالحبر والقلم يبقى مئات السنين فكم ب

  .القدس ويد الرب يسوع يبقى إلى األبد 

  .يتدفق فيھا تيار الروح باستمرار الخدمة ھى نبش لينابيع المياه فى حياة المخدومين لكى  +

  .الخدمة ليست إضافة جديدة للمخدومين ، بل نبش الينابيع الكامنة فيھم  +

ابيع + ر الين ة وتفجي ة األترب ى ازال ة ھ وع .. الخدم ب يس تمر بح ب المس تعال القل الة واش ابيع الص ين

ينابيع كلمة هللا واكتشاف .. الكنيسةالمصلوب ، ينابيع مواھب الروح القدس، وتوجيه ھذه المواھب لبناء جسد 

  . غنى االنجيل فى حياتنا 

  .الخدمة ھى مساعدة المخدومين على تدفق الماء الحى من ينابيعھم باستمرار فى حياتھم اليومية +

روح  + الم ب ه ليواجه الع ان بداخل وة اإليم روح وق ى ال ابيع غن الخدمة ھى مساعدة الشاب على اكتشاف ين

  .نجيلالصالة وروح اإل

  .الخدمة ھى مساعدة الفتاة على اكتشاف ينابيع جمال الروح وغناھا  +

ش بوالحياة الجديدة ، واألمر الثانى ھو الن. ينبغى أن ال تخلو خدمة عن الحديث عن بركات المعمودية  +

ة. عن الينابيع بالحديث عن التوبة  ة باطني ة بحرك ة صالة حر ..أما األمر الثالث فينبغى أن تنتھى كل خدم ك

  .حركة تنبع من الباطن .. دموع .. خدمة.. حب ..حركة توبة ..داخلية

  .فالروح باستمرار يأخذ مما للمسيح ويعطى الكنيسة كل يوم . الخدمة بناء داخلى مستمر  +

ا أيضاً أعمل " العمل المستمر ھو من طبيعة هللا  + ى اآلن وأن اة " . أبى يعمل حت والعمل يستمر فى حي

  .بعد انتقالھم من ھذا العالم  القديسين



اإلدارة  + اون واالنشغال ب ات والتھ ا الكسل والخالف ك ستجد فيھ اء فإن ة بن إذا لم تجد فى الكنيسة حرك

  .. وتوزيع المراكز والرسميات 

  .إنك ستشم رائحة ركود الماء ونتنه ورائحة السكون الذى ھو رائحة الموت +

ة مجرد إضافة + دفق  حذار من أن تكون الخدم ة وت ابيع الداخلي بش عن الين دون الن ة ب معلومات خارجي

  . مواھب الروح

ة هللا + نفس فى محب روح القدس وحفظ ال ان والصالة فى ال . الخدمة ھى البناء الداخلى المبنى على اإليم

  .ھذه ھى القاعدة المتينة التى بھا نخرج لنخطف من النار

وم قلب المسيح لقب + ندينھا ! ول الخطاةھل للكنيسة وخدامھا الي وم ھل س إذا دخلت السامرية الكنيسة الي

  !عطنى ألشربأبكبرياء ويقف يسوع وحده المتضع ليقول لھا 

  ".إنھا أحبت كثيراً : "ھل سنقول للخاطئة ما قاله سمعان الفريسى ويبقى يسوع وحده يقول +

اتھم + ا من وجود هللا فى حي ذين حصلوا عليھم ذ . عندما يدرك المخدومون مقدار الغنى والمجد الل عندئ

وتھم ون من شدة ق نھم أعرج" وأن . يطفرون فرحاً ويتحقق يس بي ون . )8:  3أع (" ل اء ال يرھب م أقوي ل كلھ ب

  .ش بألوية ـتحديات العصر بل ُيرھبون العالم بقداستھم وشجاعتھم وطھارتھم كجي

اع أو مساھمة فى اإن عمل الكاھن والخادم المسيحى عموماً ليس مجرد الدعوة لحفلة فى الكنيسة أو  جتم

بل ارتفاع بمستوى إيمان المخدومين إلى الدرجة التى يحسون فيھا أنھم أغنياء بالمسيح الموجود .. عمل فقط 

الم  راءات الع ل اغ رون ك يھم ، فيحتق و  2(ف ا الش. ) 10:  6ك تان، تحس فيھ ن الفس يح م ى بالمس ا أغن ابة أنھ

  .ويحس فيھا الشاب أنه أغنى من كل ما يشغل قلبه من متع عالمية

  .بھذه القوة الجبارة الداخلية يخرج شبابنا وأطفالنا ليتحدوا اغراءات العصر +

ه + الم ، واغراءات ات الع ريح وراء موض ا ال ابة تحركھ اب أو ش دنا ش يس عن دنا . ل ل عن ا بب وتامين

  ..فيفة، ومارجرجس الشجاع الطاھر الع

ة لنكشف لآلخرين ضعف الشيطان  + لذلك يا إخوتى لنذل الشيطان فى مخادعنا، ونخرج للعالم بقوة الھي

  .ونفضحه وكل أالعيبه وإغراءاته، ونعلن لھم سر النصرة العجيبة

ة + ا فى الخدم انوا يعي. العجيب أننا اليوم نقضى كل وقتن ا ھؤالء القديسون فك اتھم فى أم شون أغلب حي

ل الشر ى معاق ة صاروخية إل ة ھجومي ون فى خدم م ينزل د التوبة واالتحاد با ث اء وبع ا االنتھ  يرجعون منھ

  .عزلتھم ، وأحياناً تكون معھم فريستھم وصيدھم فوراً إلى



در أن يخدم المسيح  + اً يق اً أو مادي ا اجتماعي إن يوستينا ترسم لنا بمنھج عملى كيف أن أضعف انسان فين

  . ويكرز له باذالله للشيطان

ةـفقط يا أخت مجرد اسمكِ القارىء إن هللا مستعد أن يكرز بمجرد اسمك يا أخى  + و ثبت ى القارئ .. فى مـل

  .فى المسيح 

ىؤرة جميع أعمالثبات فى المسيح يستأصل ب + ا التى ھى زن ان ال الجسد من حياتن ادة أوث           ..عب

ل ( دس  )19:  5غ روح الق ار ال ا ثم ل محلھ ة: "ويح رح.. محب   .." ف

  .)  22:  5غل (

ات  + دوس الحي لطان أن ت ا س ى لھ وس الت رى النف اج أن ي ا يحت در م ى نصح بق اج إل باب ال يحت إن الش

  .والعقارب وكل قوة العدو

  .فالصليب حب ال نھاية له. وإالَّ كانت نھايتھا الفشل .. الخدمة البد أن تبدأ من عند الصليب  +

  .الخدمة بدون حب المصلوب ھى مجرد عمل بشرى له نھاية +

رك  + خدمة بال حب ال تنتھى إالَّ بالتعب، أو اليأس، أو حب الذات، أو كثرة التشاجر على الرياسات، أو ت

 ً   .الخدمة نھائيا

  .ينبغى أن يعيش الخادم حياته كلھا غارقاً فى حب المصلوب وقوة الصليب  +

  .الحب االلھى النابع من الصليب ھو الطاعة التى تدفع الخادم لخدمة النفوس  +

ه  + ذى مات من أجل فينظر . الھدف الذى يحرك الكاھن والخادم للخدمة ھو حبه للمصلوب وارتباطه بال

ان  ل انس ى ك ه كشخصآإل ان  ٍت إلي ر والعري ه ، وينظر للفقي ذى صلب عن د ال ن رب المج ه م موصى علي

  .كشخص الرب يسوع المصلوب والعريان ، وينظر للخاطىء كشخص المسيح حامل خطية كل الخطاة

  .رسالة الخادم باستمرار أن ترجع كل نفس للحظيرة +

  .رسالة الخادم ھى ربط النفوس بالصليب  +

  .من فوق المذبح حياة الخادم وتطھيرھا تبدأ  +

  .كما فعل مخلصنا .. ال إعداد للخدمة بدون الصوم واالختالء  +



ـجموع رب ليصـرف ال ـتاج ال ـت يح ن الوق م م ن .. ك ر م د،  5000يصرف أكث ل واح ودع ك آالف، وي

ذا  كلة ھ مع مش وح يس ب مفت اة، وبقل ول أن ان وط ق وحن س برف ل نف تمع لك د، ويس ل واح اطر ك ب خ ويطي

  ..ومتاعب ذاك

  .الكاھن حامل لشعبه على كتفه ، وواضع شعبه فى قلبه +

  .الكاھن ھو كوكيل دائم  يقدم الصالة والذبيحة باستمرار +

  .إن الموت ال يفصل الراعى أبداً عن شعبه +

  ل فيھا هللا ـوة الھية يتدخـوت ليست عمالً بشرياً بل ھى دعـخدمة الكھن +

  .خدمه ثم يختار َمن ي.. الختيار مكان العبادة 

  .ليست الخدمة استخداماً للسلطة للدفاع عن الكنيسة لكن ھى تذلل مع شعب هللا ومشاركة له  +

  .ليست الخدمة استخدام للمركز ولكن ھى استخدام هللا لنا من أى مركز  +

ذى .. الخدمة الكنسية ليست موقوفة على المركز أو المال أو المؤھالت  + ذھب ال ى ال اً إل يس محتاج هللا ل

  .نقدمه بكبرياء بل للفلسين بانسحاق 

  .الذات ھى سبب الضرر الذى يصيب الخدام من رعاة ولجان وتحولھم من خدام إلى رؤساء ورقباء +

  .األربعون سنة األولى فى حياة موسى ظن أنه يقدر على كل شئ  +

  .ل شئ بمن أحس أنه ال شئ ـواألربعون سنة الثانية فى حياة موسى صنع هللا ك

  ) .كاألنبا أنطونيوس ( خدمة ربنا يسوع تحتاج إلى تفريق المال وليس جمعه  +

  .إن كنت تريد خدمة مقبولة وصفقة رابحة فقس خدمتك بمقياس الحب المقدس للمسيح  +

ة  + ى الراح ين ھ ادم األم ة الخ ة .. نھاي د الراح يم وبع ردوس النع ى ف ين ف ع القديس ع جمي تريح م فيس

  ..القيامة

  .ال نستحقه ـ وليس معنى ذلك أننا نعطى أو نتفضل على هللا  الخدمة شرف +

  . الخدمة ليست تفضل من المراكز العالية ولكن الخدمة ھى مشاركة فى أثقال الكنيسة  +

  . إن الخدمة ليست تفضل على إخوتنا ولكن مشاركة فى أثقالھم  +

والرب يسوع نفسه إشترك ... اركة لهإن الخدمة ليست دفاعاً عن الكنيسة ولكن تذلل مع شعب هللا ومش +

  . مع كنيسته فى اللحم والدم وغسل أقدامھا



  .الحب ـ األبوة ـ االتضاع ـ صلب الذات : صفات الخادم +

  . يرد القلوب ـ التوبة والطاعة ، ويتقدم أمام الرب ويھئ للرب شعباً مستعداً : صفات خادم هللا +

رودس ذو ا + ا ألن ھي ان يھاب يوحن ة والمحاط بالعسكر والسالح أضعف من ھيرودس ك ة الملوكي لحل

  . يوحنا القوى با والعريان بالجسد

  . ال تخرج من بيتك للخدمة أبداً قبل أن تؤيد بقوة من الروح القدس  +

  . خدم بروح المسيح حتى الدم اأحب بروح المسيح حتى الدم ـ و

دون اَمٍنٍ◌ يدخل خدمة هللا بدون  تعداداختالء ھو أشبه بسفينة خرجت إلى وسط البحر ب فھى عرضة . س

  .لإلنقالب عند أول صدمة أو مواجھة مع الريح 

ه. أول ما تعمل عمالً لَمن ھو أصغر منك تحس بقوة المسيح تسرى فيك + . وتكتشف موت المسيح وقيامت

  .لذلك تتحرك تلقائياً نحو خدمة اآلخرين

ةحد الذألخادم مدارس ا + ة معين الم ؟.. ى فى قلبه حب السيطرة أو التمسك بخدم اھن !! كيف يغلب الع ك

  !!كيف يغلب العالم ؟.. فى قلبه حب الظھور

  .َمن ال يشفق على الخاطئ ليست فيه نعمة الروح القدس +

  .بل بعد أن أنكر قال له إرَع غنمى.. بطرس أنكر ـ ھل حرمه الرب من الرسولية  +

  .النفسى واالضطراب ھو الرجوع للخدمة الھادئة  الضيق نم إن أجمل حل للھروب

ه + د زواجه أو توظف أة بع ر فج ة وتغي ة عامل ده خـزين يكفى .. كم من انسان عاش فى خدم ـم يكن عن ل

  .لسـنى الجوع

  .إذا فقدھا فقد حياته وسالمه وخدمته. المحبة ھى عافية وقوة المسيحى والخادم  +

ل أن ي + ادم األول قب ل الخ ه عم ى محيط روح ف ة ال ى وحداني ل عل ة أن يعم ة للكنيس ل خدم دم أو يقب خ

ع  تحرك جمي دس س روح الق ة ال ئن أن نفخ ى يطم دود حت   المح

  .اآلالت 

  .االتضاع للخادم ھو إرجاع فضل القوة والنجاح  وحده  +

ى أصوام + ه الخاصة وف ى حيات ة ف ارس التوب ـ يم نفس التائبة ى لل ال ح ادم مث لواته، ـالخ وحب ه وص

  .يح المصلوبـالمس



  ..الخادم ھو انسان غسل يسوع قدميه القذرتين ويغسلھا كل يوم  +

اس + ل الن ذار ك ه ليغسل أق ل قلب أن يسوع . من أجل ذلك ھو يجول مع يسوع من ك ى ب بإحساسه القلب

  .. مستمر فى غسل أرجله

  .بل ھو مدين للمسيح  ال يظن أنه صاحب فضل على أحد.. ال يدين أحداً  +

ة  + دروا عن وظيف ة يخرجون دون أن ي ة معين ھم خدم ددون ألنفس ذين يح ادمال ذى  الخ ربال ه ال  يمنطق

  ..ويمضى به إلى حيث ال يريد

  .التى تفرض على صاحب الكرم برنامج الخدمة الذاتيخرجون إلى حياة  +

راغ + ا قضاء وقت الف راغ القلب .. إذا كانت الخدمة دافعھ ل ستك.. فھى سوف ال تسد ف ون مصدراً ب

  .. لمشاكل كثيرة وعثرات

  .يح ستكون خدمة ناجحة وقوية، وسوف ال يكون ھناك وقت فراغــإن كانت الخدمة دافعھا حب المس +

  .ت الخادم والكاھن من قوة الروححب الرياسة ومحبة الذات قد عرّ  +

  .)الخدمة(واألرض ) هللا(الخادم ھو القناة التى توصل بين البحر + 

 

  بيشوى كاملالقمص 


