
 

  نوستيس )القارىء(غناالامؤهلات 
 

 عاما ١٦: ان يكون قد أتم  السن -١

عاما ، سيحضر برنامج إعداد خدام لمدة عام ، و سيساعد فى فصل مدارس الأحد ، و لكن ليس من  ١٥ -١٤من عمر 

  حقه إعطاء درس مدارس الأحد. 

إشراف الخادم المسؤول ، على ان يكون الدرس قد عاما سيمكنه ان يعطى درس مدارس الأحد تحت  ١٦ - ١٥من عمر 

 تم مراجعته و الموافقة عليه من قبل الخادم المسؤول.

 عاما و بمساعدة الخادم المسؤول يمكنه إعطاء درس مدارس الاحد. ١٦من عمر 

يتقوى فى عاما ، و يكون قد تم رسامته كاناغنوستيس ، سيكون لديه فرصة جيدة ل ١٦و عندما يبدء خدمته فى سن ال

 .١٨الخدمة قبل ان ينشغل بمسؤوليات الكلية و الجامعة فى سن ال
 

  الإنجازات )المؤهلات ( -٢

يجب ان يكون الشاب حاصل على درجات جيد بالمدرسة ، و مشارك فى أنشطة الكنيسة للشباب بما فيها فصل 

يكون بارع فى اللغة القبطية قراءة و  الألحان ، دراسة الكتاب المقدس و مؤتمرات الكنيسة الروحية. ايضا يجب ان

يجب ان يكون بارعا فى المردات السنوية و الموسمية و مردات المذبح. ايضا يجب ان يكون قد  كتابة ، و كحد أدنى 

أتم قراءة العهد الجديد باكمله و ان يكون بارعا فى معرفته بعقائد الكنيسة الاساسية و أقوال الآباء عن هذه العقائد ، 

ى سبيل المثال و ليس الحصر ، القديس اثناسيوس الرسولي ، القديس كيرلس عامود الدين ، و القديس يوحنا و عل

 ذهبى الفم . كما يجب ان يكون قادر على القراءة بصوت عالى و واضح و بتمهل.
 

 السلوك -٣

ان يظهر خشوع و  رسمى بالكنيسة ، يجب ان يحافظ على حسن سيره و سلوكه و تصرفاته ، و يجب كونه خادم 

احترام داخل الكنيسة اثناء جميع الخدمات و الأنشطة المختلفة. ايضا يجب أن يتصرف بنضوج و ان تنعكس حياته 

الكنسية و مسؤولياته فى الخدمة على حياته العلمانية و ليس على حياته الروحية فقط. كما يجب ان تكون تصرفاته 

 الروحية و موقف الكنيسة. فى حياته العلمانية لا تتناقض مع حياته
 

 الروحانية -٤

يجب ان يحضر الشخص كل خدمات و أنشطة الكنيسة بانتظام و ان يكون على علاقة وثيقة باب اعترافه. ايضا يجب 

ان يكون له جدول للصلوات و قراءة الكتاب المقدس و الأصوام تحت إشراف أب اعترافه و الذي سيكون الأساس 

  لنموه الروحى.
 

  الاعتراف أب -٥

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

الاناغنوستيس. ايضا يجب ان يوضحوا له الالتزام و الاحترام المطلوبين منه تجاه هذه الرتبة ، و المعنى الروحى لهذه 

 الرتبة و مسؤولياتها.
 

 الكنيسةمعرفته بتقليد  -٦

 يجب ان يكون الشخص بارع و منتظم فى قراءة الكتاب المقدس و شرحه وفقا لكتابات و تعاليم اباء الكنيسة.
 

 الخدمة -٧

يجب ان يحافظ الشخص على حضور خدمات الكنيسة بانتظام ، و ان يشارك فى الإعداد و التنظيم لأحداث الكنيسة 

و أخواته الأصغر منه فى الكنيسة فى اى شيء قد يحتاجون اليه ، و  و مؤتمراتها. كما يجب عليه ان يساعد اخوانه

  يساعد فى تنظيمهم اثناء خدمات الكنيسة ، و يساعد الايبودياكون فى اى خدمة قد يطلبها منه.

 
  

 


