
باسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد  
امين

" ا، هَكَذا أَلنََّك َفاِتٌر ، َأَناَوَلْسَت َباِرًدا َواَل َحارًّ
(16: 3 )رؤ  َأَتَقيََّأَك ِمْن َفِمي."َأْنُمْزِمٌع  .

! الختيار  البد ان  اقرر  وتختار

االصدقاء االعزاء  ايها

االن في تركيا الحديثه وكانت  الودكية مدينة مزدهرة    وهي   Lycus كان هناك مدينه صغيره و ساحره الجمال

تأسست هناك كنيسه مسيحيه وكانت  تتصرف بثقة تامة وتم ذكرها في رويا يوحنا. كانت هناك ينابيع شفاء شهيرة
بالقرب من المدينة. التي تدفقت المياه الساخنة من هذه الينابيع أسفل الدرجات في الوادي كانت تمر  باتجاه

الودكية. وكانت المياه في هذه المنطقه بالذات فاترة  بعض الشئ . احتفظ سكان المدينة بهذه الصورة في أذهانهم
طوال الوقت. الماء الساخن مفيد كنبع شفاء أو مشروب ساخن. الماء البارد منعش للغاية. الماء الفاتر من ناحية

أخرى ال فائدة منه – طعمه غير جيًدا ؛
اليستطيع احد ان يشرب منه   ويبصقه فورا. "أن تكون فاترا" يعني بارد و الرغبة في أن تكون ساخنا في نفس

.". الوقت ، الرغبة في إبقاء كل شيء مفتوًحا أمامي. أنا أبحث عن كل شئ

الطريق الوسط "، اللطيف. أسير مع يسوع ، لكنني ال أقف إلى جانب طريقه تماًما.  انا اريد كل شئ  ان اكون مع
المسيح وفي نفس الوقت مع العالم وشهوات العالم  ان اكون في الكنيسه  والخدمه وفي نفس الوقت مع النزوات
واللعب  لذلك قال رب المجد يسوع المسيح ال يستطيع احد ان يعبد سيدين في وقت واحد . لذلك احبائئ البد ان
نكون بكل قلوبنا وتفكيرنا مع الرب يسوع    الن حقا يصبح  هذا هو الحب الحقيقي وإنكار الذات ليس غريب

عني. كلمة اهلل هي لي ليست غريبه ، وتقودني إلى صداقة عميقة مع يسوع. لم يعد  بعد اآلن اال  منتصف عمري
هناك الكثير يجب ان افعله  . أريد أن آخذ كل شيء معي وأقدم تنازالت من جميع الجوانب

كيف تصبح فاتر؟ إما أن يتم إخراج الماء من الموقد الساخن ، أو إطفاء الحريق أو سكب الماء البارد وبذلك يتم
الحصول على الماء الفاتر واحدة واحده  شيء تدريجي ، تبريد بطيء لمحبة يسوع.و تفوز األشياء األخرى دائًما

 .بالمزيد من المساحة

غالًبا ما يكون الفاتر مصحوًبا بالشبع والعمى. وقد يعتقد  الشخص الفاتر انه دائما علي صواب و يسوع قد ضاع
 !هذه المرآة أمام كنيسة الودكية ويسمعون: "من أحبه أصححه وأؤدبه. لذا كن جاًدا وعد إلى الوراء .

يقول توماش: "لطالما اشتعلت محبة يسوع في أعماق قلبي.  كانت الرغبة في أن اصبح كاهًنا موجوده عندي منذ
سن مبكرة. لكن كان لدي مسار دراسي مختلف . لم أكن مستعًدا لمتابعة دعوة يسوع بالكامل. لقد اختبرت نفسي
أكثر فأكثر. أردت كل شيء من الحياة ولم أثق في يسوع الذي هو الحياة ليهديني . كم هو جيد أنني قابلت خالل

هذا الوقت أشخاًصا عملوا من أجل يسوع . هذا اإلصرار  يغذي أيًضا شعلة الحب بداخلي أضاءه يسوع. أنا سعيد
" !اليوم ألنني قررت متابعته. كم هو جيد أنني لم أبقي كل شيء مفتوًحا لنفسي

! اصنع قرارك بنفسك
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