أقوال عن التكريس
القلب المكرس قلب قد ختن بختان المسيح )كو  .(1 : 2ختنه المسيح ختانا ً أبديا ً معلنا ً إنه صار مقدسا ً ل ه.
آمين.
 +كما ُكرّ س الھيكل الحجرى بالميرون كرست كل أعضائك به أيضا ً.
 +انظر إلى جسدك باحترام ووقار كوقوفك أمام الھيكل.
 +تكريس القلب

معناه دخول القلب فى محبة ﷲ وطاعته.

 +التكريس ھو أن يكون ھدف حركة االنسان وحياته ھو ﷲ.
 +التكريس دعوة لتحويل ما فى القل ب لحس اب المس يح .ھ و دع وة لتوجي ه ال نفس إل ى الملك وت الموج ود
داخل القلب "ملكوت ﷲ داخلكم" .
 +يبدأ تكريس القلب بلقاء شخصى مع الرب يسوع كلقاء السامرية  ..والوى  ..وزكا  ..والمجدلية ..
 +ويبدأ بتنفيذ وصية الرب يسوع ) 1يو .(3 : 2
 +ويبدأ ب الترك  ..محب ة ف ى المس يح  ..فترك ت الم رأة جرتھ ا واألزواج  ..وت رك الوى مك ان الجباي ة ..
وترك بطرس السفينة  ..وأعطى زكا نصف أمواله للمساكين..
ويبدأ بدافع حب قوى للذى أخلى ذاته وأخذ شكل العبد .
إن السلوك الطيب األخالقى ليس معناه التكريس .
ھناك فرق بين تكريس القلب
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) 1كو .(20 ،19 : 6أما الخدمة :فدعوة من صاحب الكرم .
ثانيا ً :تك ريس القل ب ش رط أساس ى للخدم ة  .والعك س الخدم ة ب دون تك ريس ليس ت م ن أج ل ﷲ ب ل لحس اب
الذات .
متى ولمن نتحدث عن التكريس ؟
 +ھو طبيعة الحياة مع المسيح  ..فى كل وقت ولكل فئة  ..وفى أى سن ..

 +القلب المكرس له ميل طبيعى للحديث المستمر مع يسوع .
 +القلب المكرس يحس بالشكر الدائم ألن نصيبه ھو الرب  ..قلب يعيش بال ھم ألن الرب ساكن فيه ي دبر
أمور حياته  ..وكل األمور تعمل معا ً للخير .
 +القلب المكرس يعيش بعم ق الحري ة ب ال ش ھوة للع الم .ألن ال رب يس وع ھ و ش ھوته  ..وب ال خ وف ألن
ليس ألحد سلطان عليه إن لم يكن قد أعطى من فوق .
 +إنه قلب يعيش فى سالم يفوق كل عقل .
 +حذار من الخلط بين الخدمة والتكريس .
 +الشخص الذى يكرس حياته للمسيح  ..يعطى كل ماله

 ..بعدما يعطى الكل )كل ما عنده( يأخذ الكل

الرب يسوع.
 +وبعدما يأخذ المسيح يقف كالجندى الش جاع عل ى أھب ة االس تعداد ف ى انتظ ار إش ارة م ن ص احب الك رم
بدعوة للخدمة .
 +ليس لنا أن نحدد نوع الدعوة ..ولكن علينا أن نستجيب للدعوة.
 +ما مصير الذين يخدمون بدون تكريس القلب أوالً ؟!
البد لھم :إما أن يفتروا يوما ً ألن للخدمة أتعابھا التى ال يمكن احتمالھا بدون تعزية من ﷲ .
 +وإما أن ذاتھ م ست ـتضخم داخ ل الخدم ـة فتص ـبح خ دمتھم مض ادة لخدم ة المس يح م ع إنھ ا داخ ل كنيس ة
المسيح.
إن الخدمة ثمرة طبيعية لتكريس القلب

تحت قيادة الروح القدس.

القمص بيشوى كامل

