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 2022وعظة األسقف للصوم األربعين 

 

ي عرصنا اليوم يتحدث الناس عن القتل الّرحيم أكثر من الحديث عن دعم الحياة. كمسيحيي   ، نعتقد أن 
ف 

 بالغلبة" )
ُ
ِلَع الموت

ُ
بت
ُ
  54: 15كور  1الحياة قد انترصت. "ا

ُ
(. من خالل قيامتِه من بي   األموات ، كََسَ يسوع

 الموت. إنه لمن دواعي رسورنا العظيم كتالميِذ يسوع 
َ
أن نكون قادرين عىل اإلشارة إىل الحياة كهدية سلطان

ا واجُب 
ً
ي الحياة علينا أيض

مها. نحن الذين حظينا بامتياز أن نولد ف  ر بثمن يجب أن نعثر  بها ونحثر
َّ
قد
ُ
ال ت

ي الوقت نفسه نواجه ثقافة الموت. 
. وف  ية من جميع النواحي يجب أال هذا الدفاع عن ُحرمِة الحياة البَسر

بحماسة أكثر من أجل حضارة الحياة والحب. باتباع يسوع وبمساعدة الروح ، يمكننا أن  يمنعنا من العمل

ي خدمة الحياة لجميع الذين يحتاجون إىل 
. يقول بولس ليحثنا عىل العمل ف 

ا
 وفعًل

ا
نعلن البشارة قوًل

ي  
 يا إخوتر

ً
 ت،كونوا راسخي   غث  مزعزعي   مساعدتنا " إذا

ّ
ي عمِل الرب عالمي  َ أن

ين ف  ي مكثر
 ف 
ا
عبكم ليس باطال

  (. 58: 15كور  1" )الّرب

ص كلمة "مساعدة الحياة" ما هي مهمة حياتنا كمسيحيي   هنا واآلن. إرسالية الكنيسة ودعوتها 
ِّ
يمكن أن تلخ

هي مساعدتنا نحن البَسر عىل أن نحيا حياة صالحة وباّرة عىل غرار يسوع ، حنر نصل إىل الحياة األبدية. إن 

ي نلناه
ر بثمن يجب أن نعثر َّ الحياة النر

َّ
قد
ُ
ا بدون استحقاقنا ، بفضل صالح هللا وإرادة والدينا ، هي هدية ال ت

ي به 
ولحمد هللا ومجده. يقول يسوع: "الرجل الصالح من   -بها. عندها ستكون بركة لنا ولكل شخص نلتقر

ي ت45: 6كث   القلب الصالح يخرج الصالحات" )لوقا 
جديد هذا الكث   الصالح ، (. إنه يريد مساعدتنا دائًما ف 

 عن دعم الحياة خالل هذا الصيام المقدس 
ْ
ث
ّ
ي جميع احتياجاته . تحد

حنر نتمكن من استخدامه للقريب ف 

ا للصالة ، لقراءة الكتاب 
ً
. يجب أن نمنح أنفسنا وقت ، من المهم لنا جميًعا أن ندع يسوع يعيد ملء هذا الكث  

اف والتكفث  عن الذنب ، ي القداس اإللهي اآلن حيث يمكن للكنائس أن  المقدس ، لالعثر
وللمشاركة أكثر ف 

تفتح أبوابها لنا جميًعا. نحن بحاجة إىل مساعدة الحياة الروحية وفرح الحياة حنر نتمكن بدورنا من 

ي حياتهم. يمكن لكل منا بعد ذلك طلب مساعدة هللا ، حنر نتمكن من نقل مساعدة 
مساعدة اآلخرين ف 

ألشخاص القريبي   أو البعيدين. العالج والصوم الذي نأمل االنخراط فيه يمكن أن يحررنا الحياة هذه إىل ا

ا إىل دعمنا. 
ً
 من طغيان األنانية والبخل حنر نتمكن من تقديم دعم الحياة ألولئك الذين يحتاجون حق

 

عَرُف من ثمرها" )لوقا 
ُ
عطينا الحياة كهدية لنثمر 44: 6يقول يسوع: "كل شجرة ت

ُ
فيها ثماًرا جيدة.  (. لقد أ

 ؤ ليست أفكارنا أو آرا
ّ
ي تحد

ي خدمة الحياة ، ولكن ما نفعله. "هكذا ُيمتحن نا هي النر
د ما إذا كنا سنثمر ف 

اخاإلنسان" ) (. طوال حياتنا ، نحن عىل المحك حنر يتم الكشف عن محتوى إيماننا وحبنا. لم 7: 27 سث 

ي رحمته غث  المفه
ي حياتنا كدعوة للتوبة إىل حياة يفت األوان بعد عىل التوبة. ف 

ومة يمنحنا هللا كل لحظة ف 



اننا. تحدث عن دعم الحياة! نعمة هللا هي عطية ثابتة ، يمكن أن تجدد لحظة  ي خدمة هللا وجث 
أكثر حًبا ف 

 بلحظة حياتنا الداخلية وتمكننا من القيام بها عىل أنها جيدة وحقيقية. 

ي حياة 92 : 13"الصديقون كالنخلة يزهرون" )مزمور 
ي حياة القديس ما يمكن أن يفعله هللا ف 

(. نرى ف 

ي خدمة الحياة. هناك 
عينا جميًعا إىل أن نتقدس ونتغث  بنعمة هللا ونثمر بالتاىلي ف 

ُ
اإلنسان العادي. لقد د

ي بيئتنا. غالًبا ما يكون هناك انفتاح
عىل  دائًما ما يمكننا القيام به إلحياء اإلنجيل وجعل رسالة يسوع مثمرة ف 

ء فيهم. يمكننا  ي
ا من محبة يسوع فينا ، فيمكن إحياء شر

ً
ي قلوب الناس أكثر مما نعتقد. إذا رأوا شيئ

هللا ف 

ي تعطي الحياة معن  أعمق لألشخاص من حولنا. ليس القتل 
ي مساعدة الحياة هذه ، والنر

جميًعا المشاركة ف 

ة وال يمكن عالجهم الرحيم الذي تحتاجه ولكن دعم الحياة. حنر المرض  الذين يعان ون من أمراض خطث 

ي مع تخفيف اآلالم  ي المجال الطنر
ي يحتاجون إليها ف 

يفضلون العيش ، إذا تلقوا المساعدة الحياتية النر

ي 
ي خدمة الحياة أن نساعدهم ف 

ي اإلنسان اآلخر باهتمام وحب. إنها دعوتنا كتالميذ يسوع ف 
ورية وف  الرص 

ة للمصالحة هذا. ثم يمكن أن تكون األيام األخث   ا يكون عندئٍذ فقط الكلمة األخث 
ً
ة من الحياة مثمرة. أحيان

 والتسامح. 

اخ  ي التنور" )سث 
متحن ف 

ُ
(. ال يخلق الخزاف اإللهي سوى روائع فريدة من نوعها. كل 27: 5"آنية الخزاف ت

ا من صالح هللا و 
ً
ي ثمارها ويشع بعض

عطي الحياة ليؤتر
ُ
ي الوقت إنسان مخلوق عىل صورة هللا. لقد أ

حقه. ف 

ي التعامل مع  
نفسه ، تخضع لالختبار طوال حياتها من خالل كل ما يحدث. يريد هللا بنعمته أن يساعدنا ف 

كل تحديات الحياة وصعوباتها. تحدث عن دعم الحياة! لقد منحنا حرية اإلنسان الختيار الطريق الصحيح. 

شاده. إنها مهمة رائعة للكنيسة أن تنقل لنا هذا. لذلك ، يجب أن نتعلم كيف ننفتح عىل مشيئة هللا وننال إر 

ي عرصنا 
. ف  ي

لذلك ، يجب أن نستمع بمسؤولية إىل صوت الكنيسة عندما تريد أن تنقل لنا دعم هللا الحياتر

ي فهم ما تريد الكنيسة أن تنقله. ينتَسر االرتباك وجميع أنواع نظريات 
الفردي ، يجد البعض صعوبة ف 

ق.  نا خالل هذا الصوم المقدس ، بل يجب أن المؤامرة بَسعة الثر ي صالتنا وتكفث 
لذلك ، يجب أال نتعب ف 

يصبح جزًءا من مساعدة حياتنا لتقوية وحدة الكنيسة ومساعدة كل شعب هللا عىل عيش رسالة الفصح 

اق. لذلك نصىلي 
ي خضم مجتمعنا ، حيث تخاطر ثقافة الموت باالخثر

الواهبة للحياة ووضعها. إىل أفعال ف 

ي أوكرانيا. بش
 كل خاص من أجل السالم ف 

ا 57: 15كورن 1يقول بولس "الحمد هلل الذي يعطينا النرص بربنا يسوع المسيح" )
ً
(. لقد انترص يسوع حق

عىل الصليب ومن خالل قيامته. غث َّ انتصار عيد الفصح حياتنا كلها. لذلك يجب أن نعيش بهذا النرص 

 .
ا
 وفعال

ا
ه قوال  وننَسر

ي الحسبان ، حنر نتمكن من نقل هذا الخالص إىل جميع الذين  خالل هذا الصوم
، يجب أن نأخذ ذلك ف 

ي طريقنا. 
 يرسلهم هللا ف 
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