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 حب كامل للربوشخص بتكريس 

I .أن حتب الرب من كل قلبك: ولوية االوىل هللاأل 

بَّ إِلََهَك ِمْن ُكلِّ قَْلبَِك َوِمْن ُكلِّ نَْفِسَك َوِمْن ُكلِّ فِْكِركَ " ِِ ِهذَ  اْلَوِيذَُّاُ الُولَذا َواْلُمْىَ ذا. فَقَاَل لَهُ يَُسوُع تُِحبُّ الرَّ ِِ مت  ) ."َهذ

22:33-23) 

علينا ان نقصد ان ننمي قدراتنا . جدد مكان الوصية االولى الى المكان االول في الكنيسة حول العالمقدس ي  الروح ال -أ 

 .من قلب كامل ةحبمان نتجاوب مع هللا ب

لكنلتا نلتا االتتيتار االول وألتم يقتل يستو  . ولويتة االولتي هالقلتب يتي الوصتية االولتي النلتا اأمحبة هللا متن كتل  -ب 

الكلمة المقدسة توضح ان محبتة هللا . اي شخص يحيا بهسلوب تجاوب للقلب أعلى أعظم وأان يذا هللا يرى . وصية

نحتتا  التى " نلايتة مجيتد "محبتة هللا يتي فتي حتد ااتلتا . ستلوب الحيتا قلب كامل يي اعلتي واعظتم مستتوى إمن 

 .(مام كرسي حكم المسيحأنلا ستكون المقياس أ) الوصية االولى سياد  اعالن عن

نتا النلتا ثير عظتيم علتى قلوبأمحبتة هللا للتا داامتا تت. تاثيريتا بة هللا بكل القلب يي اعظم وصية النلا االعظم فتيمح -  

ا ه بقلب كامل ستنحب انفستنا ننمو في محبتن عندما( غير مؤمنينمؤمنين و)ترين تقودنا ان نحب انفسنا ونحب اآل

تتدعونا ان نختتار بتين الوصتية  تاطئتةينتا  مناقةتة . لنلايتةمحبتة هللا يتي وستيلة ديناميكيتة ل. كثر جتدا  أترين واآل

 .الوصية الثانيةواالولي 

االستتتنفا خ تيبتتة االمتتل اإعيتتاو والمحبتتة البايظتتة ه تتتؤدي التتى لغيتتر مؤسستتة علتتى التكتتري  الكامتتل والخدمتتة ا -د 

ن في تتدم استتمرت تريي  كثيرين سعوا لخدمة اآلأر( عةرات السنين)لذا الخدمة لن تثب  عبر عقود . والجروح

 .االستنفا اإعياو ولكن لم تثب  اكثر بسبب سنوات و 2-5

فتى عملنتا عبتاد  نكون فتي  عندما. تكدحالعروس تنتعش ويي تعمل و. ميمة نعمل كعبيدعندما نعمل بدون عالقة ح -ه 

 .نتحرر من المكافحة في الخدمةطاعتنا و

و لكتن لتم يحتفظتوا بالعذوبتة ( 32-91ا  ) ة االولتيكنيسة افس  كان  واحد  من اعظم مراكف النلضة في الكنيس -و 

 يتفوقتوا علتىو المحبتين داامتا يعملتوا اكثتر جتدا  . صتاروا عتاملين عنتد هللا اكثتر متن محبتين ه. فتي محبتتلم ليستو 

 .العاملين

تََ ْلذَ  َولَذَك َيذْبٌرت َوتَِمْبذَ  ِمذْن أَْ ذِل وَ ...أَنَا َعاِرٌف أَْعَ الََك َوتََمبََك َوَيْبَركَ ...  اُْكتُْب إِلَا َمالَِك َكنَُِسِا أَفَُسسَ " ْْ ِِ ا قَذ

َُْك أَنََّك تََرْكَ  َمَحبَّتََك الُولَا. اْسِ   َولَْم تَِكلَّ  ِِي َعلَ َْْ  َوتُذْبت َواْعَ ذِل الَْعَ ذاَل الُولَذات . لَِكْن ِعْن فَاْذُكْر ِمْن أَْيَن َسذقَ

ِزُح َمنَاَرتََك ِمْن َمَكانَِهاَوإَِّلَّ فَإِنِّ  آتَُِك َعْن قَِريٍب َوأُزَ   (5-9:3رؤ ) ."ْْ
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و ا فدادتت المحبة ال. د يو امر نتعمد القيام بهليسو  يحتا  الي وق  وجلكامل  تكري تنمية قلب يستجيب بمحبة و -ز 

 .هللا ية وتجاوب معحساس فىقلب الاال ااا تعمدنا ان ننمي  اوتوماتيكيا  وتقل  لكنلا تضمحلو تنموا اوتوماتيكيا  

. يتتذكر و يكتافه يتذاقتدر هللا ويحتترم وي  . تكري  هالعلي تنمية  ي ركفالكلمة المقدسة تؤيد الحكمة في اسلوب حيا   -ح 

 .حماقةيسمي يذا النو  من التكري  ضعف وبالرغم ان العالم 

ذِزَي اْلُحَكَ ذاَو َواْختَذاَر  (من يقال عنلم) بَِل اْختَاَر للاُ " ْْ ذِزَي  (متن يقتال عتنلم) للاُ ُ هَّاَل اْلَمذالَِم لُُِ ْْ ُضذَمفَاَو اْلَمذالَِم لُُِ

 (32:9كو9)." الَْقِويَاوَ 

يل تتذكر عندما شعرت بالفرح فتي االستستالم الكامتل ليستو  عنتدما ستمع  الول متر  دعوتته للتكتري  والمحبتة  -ط 

. في قلوبنتا لمحبتة هللا تجاوب يذا يستلفم منا ان ننميو. نتعاش في المحبةاإتلذا وعود لنا اليالرب يريد ان . كاملةال

 .اتتبارنا الي مستوي الكلمات فقط عن التكري  والمحبة قلال تقبل ان ي. ال تقبل اي بديل لالمر الحقيقي

ه بمحبتة  متجاوبين معيضلنا عن ان ننمي قدراتنا ان نكون الولي ضد الكنيسة يي ان يقودنا واولوية عدو الخير ا -ي 

محبتنتتا نقتتاو فتي تكريستتنا ليستو  فختتدمتنا ولتتو نجتح عتتدو الخيتر ان يضتتلنا عتن ال. حقيقتى تكتتري ل ومتن قلتتب كامت

 .يامتر اأآتخفق في ترين ستضعف ولآل

ُِ أَْذَهذانُُكْم َعذِن الْ " ا تُْفَسذ َِ اَو بَِ ْكِرَهات َهَكذ وَّ َْ َعِ  اْلَحَُّاُ  َِ  فِذ  االَّتذ (نقتاو التكتري ) بََسذاََاِ َولَِكنَّنِ  أََخاُف أَنَّهُ َكَ ا َخ

 (2:99كو3) ".اْلَ ِسُحِ 

فتى توجته التتد أال ن. الخدمتة بننتظتامتجتاه فى تدمةخ بعض الناس يغيتروا   المتبعةتجايات في رغبة ان نجاري اإ -  

تتر  ال ن  . موثتو  بته فتي عتالم مظلتمالنلا مصدر الحكمتة تذيا من كلمة هللا أألكن نمن االتجايات الةااعة و ةتدم

 . هللا يو يريد ان نجعل الوصية االولي اوال   قلب يرضىفي محاولة لتخمين ما 

بِّ َكاِمٌل يَُردُّ النَّْفسَ " ِكُ ا  . نَاُموُس الرَّ َْ بِّ َياِدقَاٌ تَُصُُِّر اْلَجاِهَل  بِّ ُمسْ . َشَهاَداُت الرَّ ُح اْلقَْلذبَ َوَيايَا الرَّ  .تَقَُِ اٌ تُفَرِّ

ُْنِ  ُْنَ بِّ ََاِهٌر يُنُُِر اْلَم ِِ  َخْوفُ . أَْمُر الرَّ بِّ نَقِ ٌّ ثَابٌِ  إِلَا الَبَ قٌّ َعاِدلَاٌ ُكلَُّها. الرَّ َْ بِّ  َكاُم الرَّ ْْ  (1-2:91مف) ".أَ

II .ممتلئ من الكلمة: ملرمي اليت من بيت عنيا كاملالتكريس ال 

ُْتَِها" َمْ   .َوفَُِ ا ُهْم َسائُِروَن َدَخَل قَْريَا  فَقَبِلَْتهُ اْمَرأَةٌ اْسُ َها َمْرثَا فِ  بَ َِ َِ قَذ َعا َمذْريََم الَّتِذ  َ لََسذْ  ِعْنذ ِْ ِِ أُْخٌ  تُذ ِِ َوَكانَْ  لَِه

َمذٍا َكٍُِذَرٍة فََوقَفَذْ  َوقَالَذ ْ . يَُسوَع َوَكانَْ  تَْسَ ُع َكالََمهُ  ِْ ذا َمْرثَذا فََكانَذْ  ُمْرتَبَِكذا  فِذ  ِخ ِْ »: َوأَمَّ يَذا َربُّ أََمذا تُبَذالِ  بِذ َنَّ أُْختِذ  قَذ

ِِي؟ فَقُْل لََها أَْن تُِمُنَنِذ تََرَكْتنِ  ْْ ُم َو ِِ ذَُن َوتَْرذَِْربَُِن لَْ ذِل أُُمذوٍر َكٍُِذَرٍة َولَِكذنَّ »: فَ ََ ذاَب يَُسذوعُ .   أَْخ َمْرثَذا َمْرثَذا أَْنذِ  تَْهتَ ِّ

 ٍِ ِْ ِِي لَْن يُْنَزَع ِمْنهَ . اْلَحاَ اَ إِلَا َوا الَِح الَّ (23-23:92لو ) ."افَاْختَاَرْت َمْريَُم النَِّصَُب الصَّ

الكلمتة نبقتي فتي على عندما نتغذي ( 92:21لو )اكد الروح القدس ان مريم جلس  عند قدمين يسو  تسمع لكلماته  -أ 

و في كل مر  يلقي الروح  مرات في الكلمة المقدسة 2مريم  توصف. انتعاش في عالقتنا باه و مثمرين في الخدمة

كان  مريم صغير  في السن  .(93:2خ  99:23خ يو  92:21لو )سو  القدس الضوو علي انلا جلس  عند قدمي ي

لكنلتا علنتة ولم يكتن للتا تدمتة بتارز  م  . في سفر اعمال الرسل او في تاريخ الكنيسةثانيا  ذكر وغير متفوجة و لم ت  

.البةر على مدى حياتلا موازينالسماو بالرغم انلا لم تكن معروفة في  موازينكان  معروفة في 
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ُْهِ فَ َ " َِ ِرْ لَ ْت ِعْن ُُْث َكاَن يَُسوُع َوَرأَْتهُ َخرَّ َْ ا أَتَْ  إِلَا  (23:99يو) ."ْريَُم لَ َّ

ُِْه بِ " َم َِ َمْ  يَُسوَع َوَمَسَحْ  قَ َِ ُِب نَاِرِديٍن َخالٍِص َكٍُِِر الٍََّ ِن َوَدَهنَْ  قَ َِ ْت َمْريَُم َمنا  ِمْن  َِ ُْذُ  فَ ََخ ََشْمِرَها فَذاْمتََأَ اْلبَ

 (2:93يو) ".ِمْن َرائَِحِا الُِّْبِ 

نةتكره . تنتا للتاونتحدث مع يستو  اثنتاو قرانصلي الكلمة او  –نقرأ . حوار حي فعال في قلوبنا مع هللا الكلمة تخلق -ب 

نحتتن نستتأله معونتتة بتتالروح للحاعتتة عمتتق للحتتق ونتعلتتد ان نحيتتع الحتتق وأعتتالن  نحتتن نستتأله علتتن وعلتتي الحتتق الم  

 .الكاملة

وحِ لَنَّ َكلِ " ْيِنت َوَخاِرقَذذذاٌ إِلَذذذا َمْفذذذَرِ  الذذذنَّْفِس َوالذذذرُّ َِّ ذذذ َْ ٍُْا ِذي  َُّذذذاٌ َوفَمَّالَذذذاٌ َوأَْمَرذذذا ِمذذذْن ُكذذذلِّ َسذذذ َْ  . ".. َ ذذذاَ للاِ 

 (93:2عب)

فتي  الخدمتة لتن تتذبل ارواحنتامتل وبالع نفستناثنتاو متا تنةتغل اأوقات منتظمة متع الكلمتة تتالل اليتوم فتي أن لنا ألو  -  

 .رحلتنا مع هللا

َْاِة لَْم يَقِْا َوفِ  َمْجلِِس اْلُ سْ " ُْ ِِي لَْم يَْسلُْك فِ  َمَُشوَرِة الَْشَراِر َوفِ  ََِريِق اْل ُ ِل الَّ . تَْهِزئَُِن لَْم يَْجلِسْ َُوبَا لِلرَّ

ُْال   تُهُ َوفِ  نَاُموِسِه يَْلَهُج نََهارا  َولَ بِّ َمَسرَّ َِ فََُُكوُن َكََشذجَ . لَِكْن فِ  نَاُموِس الرَّ ِِ الَّتِذ   َرٍة َمْغُروَسذٍا ِعْنذ َمَجذاِرِي اْلِ َُذا

بُلُ  ِْ ِْ  ثََ َرَها فِ  أََوانِِه َوَوَرقَُها َّلَ يَ  (2-9:9مف) ".َوُكلُّ َما يَْصنَُمهُ يَْنَجحُ . تُْم

 .الكلمة المغروسة تحرر نفوسنا من قيود النجاسة -د 

ٍَْرةَ َشر  " وا ُكلَّ نََجاَسٍا َوَك ُْ ََْر لَِك ا َِ أْن  (تحترر بحريقته فتو  طبيعيته) اْقبَلُوا بَِوَداَعٍا اْلَكلَِ اَ اْلَ ْغُروَساَ اْلقَاِدَرةَ فَ . لِ

لَِّص نُفُوَسُكمْ  َْ  (39:9يع ) ".تُ

ُِوَن فََُُكوُن لَُكمْ " ْْلُبُوَن َما تُِري  (2:95يو ) ".إِْن ثَبَتُّْم فِ َّ َوثَبََ  كالَِم  فُُِكْم تَ

. بسلحان وغنى سكن الكلمة في حياتناتلساسية ضرورية أعناصر  2يوجد  -ه 

. محبة مكرسةر ان نسعى وراو هللا بروح طاعة و يمان ونختا :أوَّل  

.لتأملامن تالل ( نغرس الكلمة في قلوبنا )نغذي قلوبنا بأستمرار على الكلمة  :ثانُا  

 (3حنتا يو - تمترل المتاو التى يحتو)نحتا   لتى عمتل التروح القتدس ليحتول التأمتل  لتي  عتالن حتي  :ثالثا ً
 . مع الروح القدس بالتكلم معه عالقةيجب أن يكون لنا . ليخلصنا ويحررنا من الرغبات اآلثمة

 نتحِث إلا الروح القِس –نتغِي علا الكل ا  –نُْع للا : الْص للمناير الٍالثمُ 

أن نستتاعد فتتي تستتديد و الكتتتاب يتتدعونا أن نختتدم كثيتترا  . (22:92لتتو )متحيتتر  بخدمتتة كثيتتر  كانتت  مرثتتا مرتبكتتة و -و 

التدعو  الصتحيحة لتستديد اإحتياجتات بتأن تختدم  علتى أستاس يتذه لبت طمرثتا . بحريقة عمليةاآلترين حتياجات  

فتي كتتاب اأ  . لكتن النلتا كانت  تختدم بتروح تاطئتةصحح يسو  مرثا النلتا كانت  تختدم ولم ي. في المحبخمريم 

 .ل باه بينما تكون يداه منةغلة بالخدمةيصف قلب اإنسان منةغ" ممارسة حضور هللا"لوران  
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ةتتين بسبب الخدمة أو بسبب التستلية الكثيتر  التتي ينغمستوا فيلتا أو متن مجترد عتدم النظتام فتي كثيرون يعيةون م   -ز 

 .نا مةتتين بعد أن يواجلنا الرب بلذاؤلكن الخحأ يو بقاو كونلم مةتتين لي  جرما  .  دار  وقتلم

تترى متريم أتتذت بجديتة التدعو  أن آبكلمتات ( 23 اآليتة)ل  االمر الوحيد المحلوب قال يسو  لمرثا ان مريم عم -ح 

الذي ال يمكن التفاوض فيته يذا يو اأمر الوحيد المحلوب اأمر الوحيد . راتلا على االستجابة ه في محبةتنمي قد

فتي كتل الحاعتة ت في المحبة وثباف والتصميم على الييكون لنا التميالصحيح عندما يكون تكريسنا في مكانه  لمااا؟

 عندما نجل  عند قدمي يستو  نكتون فتي مكتان نستتقبل فيته معونتة هللا التتي ال. الخدمةترى في حياتنا واالمور اآل

تتري منلكتة أن حكمنتا اآلستتكون قراراتنتا . ترى في حياتنا في مكانلا الصتحيحنقدر بدونلا أن تكون القضايا اآل

عتم  سيكون  ".الحاجة  لى واحد"  ا لم نحيا حقيقةم 

تخ . ال يقتدر أحتد أن يختتاره لنتا. يجب علينا أن نختار يذا النصيب. مريم  تتارت النصيب الصالح -ط  يستو  نفسته رس 

الصتتحيح  الحريتتقحيتتد المحلتوب أو الحاجتتة الوحيتد  وبتاأمر الو خذاوصتف وضتتع قلوبنتا يتتأيميتة يتتذا اأمتر بأنتته 

الالحكيم و) . الحيتا  بلتذا النتو  متن التكتري  أم ال أيميتةيجتادل يسة يمكن أن يناقش ونفي الكالجميع . لحياتنا( الفع 

 .يذا اأمر بحكمته السماويةأيمية لكن يسو  رس خ و

متا  نتادرا  . يذا الحريق الصالح ثب  طوال حياتلتا( 23 اآلية)تنبأ يسو  أن يذا النصيب الصالح لن ينف  من مريم  -ي 

 . ى التكري  طوال حياتهيقدر شخص أن يكون له ثبات فى التركيفعل

لذ امام هللا يو أن يكون لنا ثبات في مسير  حية رية ذجتعريف الحيا  بكمال و -   ال . مع الرب عبر عقود من الفمان م 

ه عبتر  الحميمتةداود ثبت  فتي محبتته . عتاد لبضع اسابيع أو شتلورننا عملنا أمر غير م  أفى حياتنا  ريينذجنكون 

 .كل ايام حياتهوجه الرب   ستمر يحلببأنه  لى الك   شار و. السنين

بِّ َوإِيَّاَها أَْلتَِ سُ " ة  َس َْلُ  ِمَن الرَّ َِ ِْ بِّ : َوا َُاتِ  لَِكْ  أَْنىَُر إِلَا َ َ اِل الرَّ َْ بِّ ُكلَّ أَيَّاِم  ُِْ  الرَّ أَْن أَْسُكَن فِ  بَ

َُْكلِهِ  َس فِ  َه  (2:32مف) ".َوأَتَفَرَّ

 (. سنة 33سنة  لى  91من ) السنينصال  بمحبة شغوفة ه عبر الثب  دانيال في حيا   -ل 

نَِا الُولَا لُِكوَرَش اْلَ لِكِ  (استمر) َوَكاَن َدانُِآُل إِلَا"  (سنة 11 يم أ   521 لى  125من ) (39:9دا ) ".السَّ

اٍت فِذ  اْلَُذْوِم َوَيذلَّا وَ ...  َدانُِآلُ " ُِْه ثَذالََث َمذرَّ َِّاَم إِلَِهذِه َكَ ذا َكذاَن يَْفَمذُل قَْبذَل َذلِذكَ فََجٍَا َعلَا ُرْكبَتَ َِ قُذ َ ذ فتى ايامته ) َْ

 (92:1دا ) (سنة 11 يم أ   521 لى  125من ) ".(االولى

III -أنفقت حياهتا: التكريس واحملبة الباهظة املسرفة ملرمي اليت من بيت عنيا 
ُِْ  ِسْ َماَن الَبْ " ُِْ  َعْنَُا فِ  بَ َمَمَهذا  (2: 93متريم التتي متن بيت  عنيتا يتو )َرِص َوُهذَو ُمتَِّكذٌ  َ ذاَوِت اْمذَرأَةٌ َوفَُِ ا ُهَو فِ  بَ

ُِب نَاِرِديٍن َخالِصٍ  َِ َُن فِذ   (الرستل)َوَكاَن قَذْوٌم . فََكَسَرِت اْلقَاُروَرةَ َوَسَكبَْتهُ َعلَا َرْأِسهِ . (عحر)َكٍُِِر الٍََّ ِن  قَاُروَرةُ  ِِ ُمْغتَذا

ا بِذذ َْكٍََر ِمذذْن ثاَلَثِِ  َذذِا ِدينَذذاٍر : واأَْنفُِسذذِهْم فَقَذذالُ  َِ ا؟ لَنَّذذهُ َكذذاَن يُْ ِكذذُن أَْن يُبَذذاَع َهذذ َِ َويُْمَْذذا  (أجتتر ستتنة)لَِ ذذاَذا َكذذاَن تَلَذذُا الُِّْذذِب َهذذ

ا يَُسوُع فَقَالَ . يَُؤنِّبُونََها (الرسل)َوَكانُوا . لِْلفُقََراوِ  َسذنا  لَِ اَذا تُْزِعُجونََها؟ ! اْتُرُكوَها: أَمَّ َْ ِْ َعِ لَذْ  بِذ  َعَ ذال   اَْلَحذقَّ أَقُذوُل ... قَذ

َكارا  لََها: لَُكمْ  ِْ ِِ تَ ِِ بَْر أَْيرا  بَِ ا فََملَْتهُ َه ْْ ا اإِلْنِجُِل فِ  ُكلِّ اْلَمالَِم يُ َِ ٍَُُْ ا يُْكَرْز بَِه (1-2:92مر ) ".َْ
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ناشتتدوا بتتأمر الكلمتتة . وقتتالوا يتتذا  تتتال  عحتتاو متتريم البتتاي  للتتربب ليستتتخفواناشتتد الرستتل بخدمتتة الفقتتراو كستتبب  -أ 

. المقدسة لخدمة الفقراو وتسديد احتياجاتلم العملية الحبيعية

متا عملتته . سيبرئ يسو  ويستاند طريقتة الحيتا  التتي تنمتي قلتب يستتجيب ه فتي محبتةو( 1 اآلية)أ يسو  مريم بر -ب 

 .مريم من تعبير عن المحبة والتكري  مذكور طوال التاريخ

 التكتري فتي  ريتةذجعتن المحبتة والتكتري  تنبتع متن تنميتة روح  التتى تعبتراأعمتال غيتر المألوفتة : استيمبدأ أس

 . كأسلوب للحيا 

فقتداننا للعذوبتة واالنتعتاش فتي . كلنا نعر  يذه الحقااق ولكن الكتاب المقتدس يتدعونا أن نجتدد المعرفتة فتي قلوبنتا -  

 .عالقة المحبة مع يسو  أمر مألو 

ِِ أَْكتُ " ِِ ُُْكْم ِرَسالَا  ثَانَُِا  َه ِكَرِة ِذْهنَُكُم النَّقِ َّ ...  بَُها اآلَن إِلَ ِْ  (9:2بط 3)." فُِِهَ ا أُْنِهُض بِالتَّ

ما يو أكثر وأعظم ما أستحيع أن أقدمه للرب بمعونة نعمتة هللا؟ : التكري  الحقيقي للرب يسو  من يحلبويتساال  -د 

 ما يو أقل المحلوب؟ كيف أستحيع أن أعيش بأقل المحلوب مني؟ : ال نسأل. ال نرضى بأدنى متحلبات الخالص

يَن قُلُوبُُهْم َكاِملَاٌ نَْحَوُِ " ِِ َد َمَع الَّ َِّ بِّ تَُجوَّلَِن فِ  ُكلِّ الَْرِض لَُِتَََش ُْنَِ  الرَّ  (1:91ا  3)." لَنَّ َع


