
 ▪   ش  غل أنفسكم بكنيستو - "قال الرّب لتالميذه: من مسع 
    منكم فقد مسع مّّن. ومن نَبذ كم فقد نبذين. ومن نبذين

    نبذ الذي أرسلّن." )لوقا: ٦١ : ٦١(
 " الّروح منحنا احلياة.  -ح لو بتغيري طريقة عيشنا الّسما   ▪

 ( ٥٥: ٥فال بّد إَذن أن يهيمن على حياتنا." )غالطية    
 تلك ىي احلياة اليت يعرضها علينا ادلسيح. لكّنو ال ُيكرىنا        

  يف استطاعيت  على قبوذلا. بل اخليار يبقى خيارًا حرًّا يف إيدينا.  
 أن أجيب:  

 

" يا يسوع إيّن ال أثق يف احلياة اليت تعرضها علّي. وأعتقد 
أنك ال تسطيع أن تغّّي حيايت. وال أومن مبا تقول بشأن 

ادلعموديّة وتناول القربان ادلقّدس. وال أرغب يف التعاون مع  
كنيستك، وال يف تغيّي رلرى حيايت، بل أُوثِر أن أبقى على 

 حايل".
 

 كما أستطيع أن أقول عكس ذلك:
"يا يسوع إيّن ال أفهم دتاًما احلياة اليت تعرضها علّي، غّي أيّن 
أثق بك. إين أمسعك تقرع باب قليب وأريدك أن تدخل. ومبا 

أين أومن أنك ادلسيح ابن هللا احلّي، فأين أومن أيًضا مبا تقول 
بشأن  ادلعموديّة وتناُول القربان ادلقّدس. وأومن أنْ  ال فرق 

بينك وبني كنيستك.  وألتزم باتّ باعك. فدَ عْ  روحك القّدوس 
 يعمل يّف ليجعل مّّن شريًكا لك يف رلدك."

 
 ذلك ما ينبغي علينا أن خنتاره اذا مسعنا ادلسيح يدعونا إىل وفرة   
 احلياة. فهل ختتار احلياة أم ترفضها؟  

 
 
 

 لنا، ينبوع فرح وسعادة مدى األبد. فعندما نعرف هللا:
 ▪  ونعي أن زلّبتو لنا ال حّد ذلا.

 ▪ وأننا سللوقون على صورتو ومثالو )تكوين ٥١:٦(.
 ▪ وأننا مدّعوون لنكون أبناَءه بالتبّّن )أفسس ٥:٦(

 وشركاء يف طبيعتو اإلذلّية )٥ بطرس٣:٦( 
 ▪ وأّن روح هللا ساكن فينا )٦  كورنثوس ٦١:٣(  

 ▪ وأن حياتنا معو  تنطوي على ارتقاء مطّرد من رلد إىل رلد
   )٥  كورنثس ٦١:٣(.

فاذاعرفنا ذلك كّلو، تالشت متاعب  احلياة كاذلباء. "واذا      
 (.١:٣٦كان هللا معنا فَمن علينا؟" )رومة 

ا؟كيف تأتي هذه الحياة إلين   
 

 يتحّداكاملسيح يسوع  

فسوف حييا."   …القيامة واحلياة. َمن آمن يب "
  أنا (٦٦:٥٥)يوحنا 

 يسوع إليك!هو يا لو من حتدٍّ يوجّ 
 غّيك من الناس، فريسة للملل.  أغلب الظّن أنك، ككثّي 

تقوم باألعمال الرّتيبة ذاهتا كل يوم: الّشغل واألكل والّنوم  فإنك
ودتضية الوقت. وعندما تبلغ الّثالثني او اخلامسة والّثالثني من 

العمر تشعر أنك انتهيت. ومل يبَق أمامك سوى أن تقتل الوقت 
 و فيقتلك.ريثما يعود ى

لكّن يسوع يرى أّن  احلياة أفضل من ذلك بكثّي. فإذا عشتها  
معو وجدت فيها كماال وغىن ال يوصف. فهو القائل: "أتيت 

 (٦١:٦١لتكون ذلم احلياة، وتكون ذلم بكماذلا." )يوحنا 
  فما ىو كمال احلياة اليت يعدنا هبا املسيح؟

إْن حنن أحَتْنا للمسيح أن يهيمن على حياتنا، 
 أصبح من حّقنا أن نطالبو  بكامل تلك احلياة 

 ،ذال 

 اجلديدة. فهو ينادينا ويقول:
 

"ىا أنا واقف أمام الباب أقرعو. فمن مسع صويت وفتح 
 الباب، دخلت إليو وأكلت معو وىو يأكل معي." 

 ( ٣:٥١)رؤيا

 : بتطبيق اآليات التاليةلكن كيف نفتح لو الباب؟ 

أحد يدخل ملكوت هللا االّ اذا  ال“ -بول املعمودية ق ▪
 .(٣:٥ثانية بادلاء والّروح." )يوحنا  ُولد

"احلّق أقول لكم: إن مل  -ناول بانتظام جسده ودمو ت ▪ 
تأكلوا جسد ابن البشر وتشربوا دمو فال حياة لكم يف 

 (.٥٣: ١أنفسكم" )يوحنا 
 
 

 ينطوي ىذا العرض على فائدة جّذابة 
 تستهوينا؟ يقول لنا الكتاب ادلقّدس:

 وىل
  

"احلياة األبديّة ىي أن يعرفوك أنت اإللو احلقيقّي وحدك والذي 
 أرسلتو يسوع ادلسيح."  )يوحنا ٣:٦١(. 

لكن رمّبا تعرتض وتقول: " مسعت الكثّي عن هللا ويسوع . ومل 
لعّلك على حّق يف ما تقول، ألّن  - أنتفع من ذلك بشيء."

عنو.  ةكثّي مجع معلومات  معرفة هللا ختتلف اختالفًا كبّيًا عن 
دتاًما كما اّن بني الذي يقرأ رلّلًدا كامال عنك، والصَّديق الذي 

يعرفك شخصيًّا، فرقًا شاسًعا كُبعد األرض عن الّسماء. فيسوع 
قة خاّصة معو،  يدعونا إىل معرفتو الّشخصّية، أي إىل إقامة عال

 دتّكننا من أن نصبح أصدقاءه. 
 واحلقيقة أن ىذه العالقة اخلاّصة مع هللا وابنو احلبيب ستكون 



 
 

 يسوع المسيح
 يتحداك

 
 
 

 
 
 
 
 

  ةربويمكتب الخدمات الت
ةألبرشيّة نيوتن الملكيّ    

http://mekite.org/ 
 
 
 
 

 حقوق الطبع محفوظة لكتابة األيقونات
دوقة روسيا الكبرى  -دير القديسة إيليزابات   

http://www.conventofsaintelizabeth.org/ 
 
 
 
 

 

 

 
 

 الرب إذلنا أن تبادر إىل معونتنا.نسألك أيها 
 سؤلنا وارأف بنفوسنا. استجبْ 

أنِْر  أيها اآلب واالبن والروح القدس اإللو الواحد،
يل  عقولنا. إين بإديان أقرع باب رمحتك فاستجبْ 

بتحّننك. إفتح عيّّن ألرى حقيقتك وأرّلد امسك. 
ُصْن شبايب فأنا أثق برمحتك. قلًبا طاىرًا امنحّن 

رّب اإللو. وُمنَّ على ذىّن بنعمة اخلالص أيها ال
عني كمالك ادلطلق. سّلحّن بالّسالح من مَ 

الروحّي ألقاوم الشرّير. ُأختمّن بامسك القّدوس 
 وخّلص نفسي من اذلالك.

لقد تبعتك عن زلبة بفضلٍّ من صالحك فال 
ختذلّن. سّيدي وأيب احلنون أوّد أن أكون ُكّلي 

 وأعبدك من صميم قليب. لك
 ا الرّاعي الّصاحل، إجعلّن مَحالً يف قطيعك.أيه

 اجملد المسك يا أبا العامل وملك احلياة.
 لرتتفع صاليت إىل جالل عزّتك كقربان مقبول. 
يا َمن يسمع ابتهاالت اجلميع ويقبل تضرعهم، 

 صلواتنا وارمحنا. استجبْ 
 روجي(السّ  )من نشيد ليعقوب

 

ىذه اّلدعوة تأتيك من كنيسة كاثوليكيّ ة بيزنطّية، وصلت 
تقاليُدىا الّروحّية إلينا من ادلسيحّيني األوائل الذين عاشوا يف 

األراضي ادلقّدسة. لقد جئنا إىل ىذا البلد  بقليل من 
اإلمكانات ادلاديّة، لكننا أثرياء بكنوز التقليد الذي تسّلمناه من 
أقدم ادلصادر ادلسيحّية. وىا حنن ندعوك بدورنا إىل ادلشاركة يف 
ىذا الكنز الثّ مني. ال ريب أنك ستجد فيو احلياة اليت يعرضها 

 علينا ادلسيح:
 

"ىا أنا واقف أمام الباب أقرعو. فمن مسع صويت وفتح 
 )٥١:٣يل، دخلت إليو" )رؤيا 

أَجل، هللا يقرع الباب لكّنو ال خيلعو، بل ينتظر أن يفتحو 
لو االنسان. ونعمة هللا تدعونا لكّنها ال ُتكرىنا. بل كما 

يقول يوحنا الّذىيّب الفم: "هللا ال يرغم أحًدا على 
. إنو يريد اخلالص للجميع، لكّنو ال الذىاب إليو بالعنف

 ،ُيكره أحًدا." )عظتو عن ارتداد القديس بولس: شاول
 (٥٦:٦١١شاول مِلَ تطهدين؟ أعمال اآلباء اليونانّيني 

 (: " هللا٣١١ويقول القديس كّيّلس األورشليمي )+
يعطي نعمتو، لكْن عليك أن تقبلها وتعمل مبوجبها." 

يعّن أّن االنسان إذا ( غّي أّن ذلك ال ٦:١)العظة 
قبلها وعمل هبا أصبح مستحقًّا ذلا. فعطايا هللا دائًما 

رّلانّية وال جيوز لإلنسان أبًدا أن يطالب خالقو بشيء. 
 –اخلالص  يستحقّ  الولو   -ى االنسان علَ فومع ذلك 

اإلديان بدون أعمال ميت.  أن يتعاون مع نعمة هللا، ألنّ 
 (٦١: ٥)يعقوب 

 يرو )ادلرتوبوليت كالستوس )تيموثي( 
 األرثوذكسّية.( الكنيسة
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