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 إله الحب 
الحب! معنى  دراسة عن بحث األنسان عن   
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 القس رفيق إبراهيم 
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 املقدمة 
شهر فبراير وفى هذا الوقت من كل عام يمتلئ السوق بالقلوب الحمراء ويستعد الناس  

سف يحتفلون  لالحتفال حول العالم بعيد الحب والعالقات بعضهم مع بعض ومع كل ال 

الوجود   فى  إله الحب نفسه ربنا وحبيب قلوبنا ومصدر كل حب  بعيد الحب ويتناسون 

فى هذا الوجود   الحقيقيوكعادة البشر يقدسون االشياء والجسد وال يبحثون عن الحب 

الخطية  واملرأة بسبب  الرجل  بين  العالقة  االبدية وكما تشوهت  فى  معنا  والذى يستمر 

الحب  معنى  التعبير    هكذا تشوه  الحب واصبح مقتصر على  التعبير عن عالقة  وتشوه 

 للحب.  الحقيقيصبح من الضرورة البحث عن املعنى أو  واملاديالجسدي 

نحن  God is love vs. love is godبين هللا املحب والحب هو هللا ،كبير هناك فرق لذلك 

فكار عن الحب ونؤلهها ونبتعد عن هللا الذى صفته محبة فهو فى عدله  أنخترع من عقولنا  

  لنه وقداسته محبة وفى رحمته وعالقته معنا محبة هو هللا محبة وليس الحب هو هللا  

زال عار الخطية وطهرنا  أمصدر الحب هو وقد أعلن عنه فى املسيح الذى فدى نفوسنا و 

فى الصليب حيث تعانق العدل مع    اإللهي  بد بدم صليبه فظهر اعظم إعالن للحبالى ال 

عهد   ملعنى  اعمق  وفهم  الحب  من  ابدى  عهد  فى  للدخول  البشر  لكل   
ً
بابا وفتح  الرحمة 

 الحب.

معنى الحب وكيف فهم    اإلنسانيةمن خالل هذا الكتاب سنقدم كيف قدمت الحضارات  

ة اإلنسانية وفى واملفهوم الذى قدمته الفلسف الكتابياالنسان الحب والفرق بين املفهوم 

كيف  سنشرح  الثالث  الفصل  وفى  املحب  هللا  دعوة  عن  شرح  سنقدم  الثانى  الفصل 

   اإللهينتجاوب مع الحب  
ً
وكيف نستطيع أن نذيع    الحقيقيبدعوة الى الحب    ونختم معا

 من خالل حياتنا هنا على الرض. اإللهيصدى الحب 

 من كل  
ً
عيش في عالقة الحب هنا على الرض  تأن يتجاوب قلبك مع دعوة هللا و   قلبي مصليا

 وهناك في السماء حيث اللقاء مع الحبيب. 
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 الفصل األول 

 إله الحب في التاريخ 
الحب   إله  حول   

ً
قصصا يخترع  عقله  وبدأ  الحب  مشاعر  مصدر  عن  النسان  بحث 

والغريب إننا نجد في كل حضارة إنسانية تجسيد ملعنى الحب في اله وكان يعبده البشر 

 اإلنسانيوله الساطير والروايات رغبة منهم ملعرفة مصدر الحب في الوجود وينسجون ح

 نجد عند قدماء املصريين االله حتحور  
ً
عبد االنسان اله كثيرة ونسب اليها الحب فمثال

فعبد الفراعنه حتحور وعبد الرومان فينوس وعبد البابليين عشتار وكل حضارة انسانية  

عالقات الحميمة وجاء اعالن الحب السماوى مختلف  كانت تعبد معبود يرمز للحب وال

عما اعتقده االنسان فهو االله املتألم على الصليب من اجل رفع دينونة الخطية من على  

إنها قصة اعظم حب ،  حياتنا نحن البشر وصار الدم الذكى ثمن حريتنا من قيود الخطية  

فى محبته ثابتين  الرب يسوع فهل  الوجود محبة  اشجعك ان تفتح قلبك من جديد ،  فى 

 . حتى تدرك ادراك جديد لعظمة حبه العجيب

من   الحقيقيإن محبة اإلله  ،  الحقيقيوإعالن هللا  لكن شتان الفرق بين اختراعات البشر  

صفاتها حيث أنها ليس لديها أجندة ، وال تحتاج إلى تبادل ، وليس لها اى دافع إن محبة  

ال توجد معاملة باملثل، وال  .ة ، بال سبب سوى أنه يحبهللا موجودة ببساطة لنها موجود

نهاية  متساوي تبادل   وال  بال مصدر  مثل شالل  إنه  وال حسابات  بعد  له،  ثابتة  موجة   ،

الحب  ،  موجة إله  هو  كل   الحقيقيهذا  وفى  العصور  االنسان عبر كل  الذى بحث عنه 

 يسوع. الحضارات ولم يجده بل هو من أعلن عن حبه فى املسيح

 باختصار عن تصورات قلب النسان عن إله الحب في التاريخ س
ً
 :اإلنسانينبحث معا

بتاريخ حب هللا لإلنسان وحب الجنس البشري املناسب لآلب املحب، ثم نشرح كيف هذا  

يمكن أن يفيض بالحب الحقيقي ملن حولك )حتى غير املحبوبين(! سينقل تاريخ محبة هللا  

قلبك إلى محبة حقيقية أعمق هلل وتقدير أكبر للمسيح ومزيد من التعاطف مع إخوتك 
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ر قوة رسالة النجيل وقدرتها على تعديل أحوال املجتمعات  وهذا هو مصد !في اإلنسانية 

 اإلنسانية من مجتمعات متحاربة الى مجتمعات تصنع سالم وتتجه نحو حياة افضل. 

 

 ما هو الحب؟ 

الحب    هو  ما  نعرف     - كلنا 
ً
أيضا ذلك  فعلت  أنني  اعتقد  نعتقد.  هكذا  فترة  أو  في  وانا   

الكثير    الديه  الحقيقة أن تجاربنا الشخصية  !املراهقة ربما كان حب لكنه كان غير ذلك

ولكن مع الوقت نكتشف انه لم يكن حب حقيقى بمعنى الكلمة؟ ونجد   قوله عن الحب نل

 
ً
فمثال للحب  تعريف  يقترح  العلوم  من  مجال  كل  تفاعل    أن  أنه  الحياء  عالم  يقترح  قد 

راضية   تكون  أن  يجب  الدماغ  في  الحب  بقعة  ،   -كيميائي.  اطعمني  الجوع.  بقعة  مثل 

 .اطعمني. حبني حبني

الذي ير  النفس  "أنت  ثم هناك عالم  أناني:  ، ش يء  التالعب  ى الحب كشكل من أشكال 

 ." بحاجة إلى كسب حبي". الزوجه تشتكي "لم أعد أحبه. إنه ال يفعل أي ش يء من أجلي

لقد قللت املسلسالت الكوميدية التليفزيونية من فكرة الحب إلى شغف  أقول الصدق  

انتصر فرويد؟ واصبح  هل  وهنا اتسائل  "نمارس الحب".    باملقوله املشهورة دعنا  جنس ي:

اصبح الجنس هو الدافع واملحرك للحياة كما يقول علماء   الجنس محور حياتنا بالفعل!!

 التحليل النفس ى. 

هو شكل الحب الذي   Agapeحب رومانس ي.   Erosهناك عدة أشكال من الحب. إيروس

   Storهو شكل الحب الذي نتمتع به لصدقائنا العزاء و   Philiaنتمسك به في نفوسنا هلل.  

هو شكل الحب الذي نتمتع به لعائلتنا. كلهم أنواع من الحب ، لكن عنصر التفريغ الذاتي 

 
ً
 الحب يأخذنا إلى ما وراء ذواتنا. ،للحب يوحدهم جميعا

من   هناك  كان   ، املقدس  الكتاب  في  الحب  عن   
ً
كتابا سأكتب  كنت  أذا  البعض    يعتقد 

 ض تلقائياافتر 
ً
ولكنى بالطبع ال سأكتب عن مفهومنا    والعالقات  أكتب عن الجنسسأنني    ا

 عن الحب من منظور الباحث عن املعنى الحقيقى للحب. 
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بل القواميس  في  الحب  نعرف  الحب    ماعن  نتعلم  س  لن  بالحرى  الحقيقي.  الحب  هو 

الحقيقي موجود في التاريخ املتكشف لطرق هللا مع البشر. يجب فهم حياتنا على خلفية 

الذي يحدد اإللهي  الحب  مهمة عن  بتعبيرات  التاريخ  هذا  تمّيز  لقد  الفداء.  معنى    تاريخ 

 الحب الحقيقي.  ومفهوم

نستطيع  و هدفنا من هذا الكتاب  وهذا هو    هللا محبة وأفضل تعريف للحب موجود فيه

ختار  إالقول ان عنوان رواية التاريخ االنسانى هي "رواية محبة هللا لألنسان" فعبر التاريخ  

االنسان  بعقل وفكر  االنسان أن يعشق الجسد ويحب اللذة ولكن الهنا أراد ان يتسامى  

وحكايات البشر  ويتعالى فوق رغباته ويعلن ان محبة هللا كراية مرفوعه فوق كل قصص  

 وته الى ان يكتمل. كيغير ويشكل في من حولنا وليصنع الفرق في ملويستخدم هللا قصتنا ل

 

 الفكر الفلسفى حول الحب: 

عوة الفيلسوف هي التأمل في السئلة الكبيرة ، وأي سؤال أكبر دمن منظور عام نجد ان  

أعمق مفكري التاريخ حول  قدم لك ثالثة من  نالفلسفة    كتبفي  بالبحث  من سؤال الحب؟  

 .ماهية الحب وكيفية القيام به

 

 "سيمون دي بوفوار: "االعتراف املتبادل بالحريتين

 

 كان دي بوفوار فيلسوف
ً
فرنسيا حظر الفاتيكان كتابه الكالسيكي "الجنس الثاني" عام   ا

 .  ية حول العالمالنسو الحركات ، وتم تقديسه من قبل  1949

فك في  املحدد  الفارق  الصيل.  إن  وغير  الصيل  الحب  بين  هو  الحب  عن  بوفوار  دي  ر 

بالنسبة لها ، الحب غير الصيل هو تهديد وجودي. عندما نعتقد أن الحب سيكملنا ، أو 

عندما نفقد أنفسنا في أحبائنا ، فإننا نمحو أنفسنا ككائنات مستقلة. هذا ما أسماه دي  

ع الرجال أكثر بكثير من النساء على أن بوفوار املحبة بسوء نية. في مجتمعها ، تم تشجي
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بشكل   النساء  تعرض  إلى  أدى  مما   ، خارج عالقاتهم  وطموحات  اهتمامات  لديهم  يكون 

 .خاص ملخاطر الحب غير الصيل

 

من ناحية أخرى ، يتضمن الحب الحقيقي شراكات يعترف فيها كال الطرفين باستقالل 

 The Second Sex القتهما. كتبت فيكل منهما ، ويسعى لتحقيق أهداف ومصالح خارج ع

أن الحب الصيل يجب أن يقوم على "االعتراف املتبادل بحريتين". هذا يعني أنه ال يوجد  

 من ذلك، كل واحد 
ً
شريك تابع لآلخر ، وال يأخذ كل معانيه من حبه لذلك الشريك. بدال

 .ملهو كل مستقل يختار اآلخر بحرية مع كل يوم دون محاولة امتالكه بالكا

 

اليومي.   تترك عملك  ال  لكن   ، بعمق  أحب  إلى نصائح عملية؟  هذا  يمكننا ترجمة  كيف 

 
ً
في املقام الول ، لذا عليك اإلصرار على  اهتماماتك واستقالليتك هي التي تجعلك محبوبا

االستقالل واملساواة في عالقاتك. اعمل على أهداف مشتركة حتى تتمكن من تكوين معنى  

 مع
ً
 لى حريتكمع الحفاظ ع ا

 

 "فالطون: "سلم الحبأ

 

ندوة أفالطون هي واحدة من أولى النصوص في التقاليد الفلسفية الغربية املكرسة للحب 

كلمة    ، هي  "ندوة"  كلمة  العالم.  والرومانسيين حول  الفلسفة  تزال مفضلة  لطالب  وال 

يونانية تعني "جلسة خمور بعد العشاء". في املكان الذي يكتب عنه أفالطون ، مجموعة 

 
ً
عن الليل بإلقاء خطب في مدح إيروس ، إله    من الضيوف املميزين أثناء تواجدهم بعيدا

 .الحب والرغبة
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ة املساء الفلسفية هي خطاب سقراط ، حيث قدم وجهة نظر عن الحب تعلمها كانت ذرو 

 
ً
لديوتيما ، يبدأ الحب باالنجذاب إلى   من الفيلسوف والكاهنة ديوتيما من مانيتيا. وفقا

جسم جميل معين. ومع ذلك ، إذا كان املرء يحب بشكل صحيح ، فإنه ال ينتهي عند هذا  

 الحد. سرعان ما يدرك العاشق أن ه
ً
   ناك شيئا

ً
بين كل الجساد الجميلة، ويبدأ في    مشتركا

إلى  يرتقي  ذلك  بعد  واحد.  فرد  مجرد  من   
ً
بدال عام  بشكل  الجسدي  الجمال  حب 

من   العديد  تتوقف  بينما  الجميلة.  النفوس  ويحب  الخالقية،  وصفاتهم  شخصيتهم 

يلة،  قصص الحب هنا ، يستمر سقراط. منذ أن أصبح الحبيب يحب فضائل الروح الجم

فإنه يمض ي في التفكير في نوع املمارسات واملؤسسات والقوانين الكثر إنتاجية للفضيلة. 

  عندما يصبح الحبيب معجب
ً
بهذه الشياء الكثر عمومية ، فإن الجسد الذي وقع في حبه ا

 .في الصل يبدو أقل أهمية

 

حو الحب والتقدير ماذا يعني هذا بالنسبة لنا؟ الجاذبية الجسدية هي خطوة على السلم ن

ما   عادة  فإنهم   ، الفالطوني"  "الحب  الناس  يقول  عندما  الكون.  في  جميل  هو  ما  لكل 

يقصدون "أنا معجب بك ، لكن احتفظ بيديك لنفسك." هذا ليس حقا ما كان أفالطون 

يحصل عليه. كان يعتقد أن الحب ش يء يمكن أن يلهمنا لتقدير كل ما هو إلهي وجميل في 

ولة إنتاج الجمال في العالم. في الجزء العلوي من السلم ، ال يلعب الجنس الكون ، ومحا

 
ً
  دورا

ً
 ، ولكنه غالًبا ما يجعلنا نرتقي على السلم في املقام الول  كبيرا

 

 "شوبنهاور: "غريزة الجنس

 

ملجموعة. كان  ا فيالفيلسوف الملاني آرثر شوبنهاور من القرن التاسع عشر هو املتشائم 

لحب الرومانس ي هو أعظم قوة في حياة اإلنسان. وأشار إلى أنها قوية بما يكفي يعتقد أن ا

. ومع ذلك ، )مستشفى املجانين(لدفع العديد من الشخاص إلى املوت واملزيد إلى املصح
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بغض النظر عن مدى حقيقة وسامية هذه املشاعر بالنسبة لنا ، اعتقد شوبنهاور أنها 

كانت مجرد وهم. يتلخص الحب في غريزة الجنس التي رسختها النواع في كل فرد من أجل 

إدامة نفسها. بالنسبة للفرد ، الحب هو عذاب وخطر ال نهاية لهما. إنها تستهلكنا ، وتزعج 

املنظمة جيد ، ما نختبره ككهرباء رومانسية وإعجاب شديد هو  حياتنا  الوقت  ا. طوال 

 
ً
إرادة وجود الجيال التي لم تولد بعد. ينفي شوبنهاور ، أن هذه وجهة نظر ساخرة.    حقا

"الحاسيس   مطاردة  من  بكثير  وأعظم  أنبل  مهمة  هو  القادم  الجيل  إنتاج  لن  ؟  ملاذا 

 .نسية الذاتيةالغزيرة وفقاعات الصابون املتعالية" للروما

 

نصيحة حب شوبنهاوريان؟ إذا كنت غير محظوظ بما يكفي لتجربة الحب ، فقد يدفعك 

في هذا   الخيارات  الكثير من  ليس لديك  لكن   ، الجنون. سنخبرك بتجنب ذلك  إلى  ذلك 

 الشأن.  

 

مواقف   أو  مختلفين  لشخاص  ما  حد  إلى  مفيدون  الثالثة  الفالسفة  هؤالء  يكون  قد 

تقدم   ، مستقلين  شخصين  بين  شراكة  عن  يبحثون  الذين  لولئك  بالنسبة  مختلفة. 

Simone de Beauvoir  ثالثة ، أفضل نصيحة. إنها الوحيدة فالسفه ال، الحدث من بين ال

فال امتزاج وال ذوبان بل تفاعل    ة لكال الشريكينالتي تهتم بشكل خاص باملساواة والحري

. إذا كنت تعتقد أن العالقات تدور حول استلهام الحبيب ، مشترك يضمن حرية كل منا

 
ً
للحب   فيمكن لفالطون أن يساعد في توجيه الطريق. ومع ذلك ، يقدم أفالطون نموذجا

 من جانب واحد إلى حد ما. 

 أدق حساب لولئك الذين كانت حياتهم أكثر اضطراب  Schopenhauerيقدم    بينما
ً
بسبب   ا

الرومانسية. يمكن أن تساعدك سخريته على تجاوز املثالية الرومانسية التي يمكن أن 

 تحاصر الناس في عالقات سيئة. ما يظهره لنا الثالثة جميع
ً
هو أن الطريقة التي يجب أن    ا
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كثير  تعتمد  الرومانسية  بها حياتك   تدير 
ً
التي  على    ا العالقة  ونوع  الحب،  هو  تعتقده  ما 

 تبحث عنها. 

ن يبتعد عن إدخال هللا في أ التاريخ يحكى عن دراما الحب والكراهية وال يستطيع االنسان  

املعادلة مهما حاول فالحب مصدره بعيد عن الغريزة الحيوانية واالعجاب الجسدى بل  

اتهم وبالفعل تحقق هذا كله هو التضحية من أجل االخرين في سبيل إسعادهم ورخاء حي

قيودها   وتحريرهم من  الخطية  البشر وشفائهم من  لكل  املسيح  في  إعالن محبة هللا  في 

الذى يحدث    وأصبح هناك رغبة حقيقية في تبعية املسيح بالحب لرؤية التغيير الحقيقى

 في النفس اإلنسانية.
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 الفصل الثانى 

 إعالن محبة هللا
اإلعالن عن محبة هللا فالقدرة العظيمة على  من خالله  ال يوجد ش يء في الكون اال وقد تم  

لتحمى   تم إنشاؤهان كل القوانيين الطبيعية  أالعناية بالكون واملخلوقات تؤكد حقيقة  

اقل املخلوقات في هذا الكون وتحمى االنسان بشكل مذهل فالتوازن الطبيعى يحافظ على  

عبرانيين  لوقات  املخلجميع  الحياة   في  املقدس  الكتاب  ويعلن  عجيب  توازن    ١٤:٤في 

ْم "
َ
ِذي َمَعُه أ

َّ
 ِلَعْيَنْي ذِلَك ال

ٌ
وف

ُ
ش

ْ
ْيٍء ُعْرَياٌن َوَمك

َ
لُّ ش 

ُ
اَمُه، َبْل ك دَّ

ُ
اِهَرٍة ق

َ
ْيَر ظ

َ
 غ

ٌ
ِليَقة

َ
ْيَسْت خ

َ
اَول

َ
 " .ُرن

فهم   أساسية لإن معرفة محبة هللا لنا أمر أساس ي للحياة املسيحية الصحية. محبة هللا

يسوع. إذا لم نكن متجذرين في حب هللا غير املشروط    فهم فداء الربهويتنا كأوالده ول

. قد  فال تأتى بأى فائدة  ُتلقى في البحر  ربوطه بش ئ وغير مالنجاة  فسنكون مثل عوامات  

، لكنني أشجعك على فتح قلبك من جديد ومفروغ منهيبدو أن هللا يحبك أمًرا أساسًيا  

  على هذه الحقيقة ، حتى يتمكن هللا من الكشف عن حبه لك بطريقة حقيقية وجديدة

 

ال توجد قوة أقوى من محبة أبينا السماوي لنا نحن أوالده. يمكن ملحبته تحريك الجبال  

تحويل الحياة  وشفاء العظام املكسورة والقلوب املجروحة ، و   ،وإيقاف البحار الهائجة

وتحرير أولئك الذين تم أسرهم بالخطية والعار. عظيم هو حبه لك ولي لدرجة أنه أرسل 

في صالة الرب يسوع في  ٢٦-٢٥: ١٧ابنه الوحيد ليموت حتى نعيش من خالله. وفي يوحنا 

اجبستان   مَّ
َ
َك، أ

ْ
ْم َيْعِرف

َ
َم ل

َ
َعال

ْ
، ِإنَّ ال َبارُّ

ْ
َها اآلُب ال يُّ

َ
وا   ثيمانى قال " أ

ُ
ِء َعَرف

َ
ُتَك، َوهُؤال

ْ
َعَرف

َ
ا ف

َ
ن
َ
أ

َتِني
ْ
ْرَسل

َ
ْنَت أ

َ
َك أ نَّ

َ
وَن .أ

ُ
ك
َ
ْحَبْبَتِني ِبِه، َوأ

َ
ِذي أ

َّ
ُحبُّ ال

ْ
وَن ِفيِهُم ال

ُ
ُهْم، ِلَيك

ُ
َعّرِف

ُ
ُتُهُم اْسَمَك َوَسأ

ْ
ف َوَعرَّ

ا ِفيِهمْ 
َ
ن
َ
 " .أ
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هل تعلم أن هللا يحبك بالطريقة التي يحب بها يسوع؟ قلبه مليء بالحب لك. يصلي يسوع 

 إلرادة اآلب لنهما واحد. لذلك عندما يصلي يسوع من أجل أن يحبنا هللا بنفس  
ً
 وفقا

ً
دائما

عطي لنا ، فإن صالته تكون في توافق تام مع قلب أبينا
ُ
 .الحب الذي أ

" في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. أنا متأكد   ،  39  -37:  8تقول رسالة رومية  

دينونة   ، وال مالئكة وال  أنه ال موت وال حياة  الخليقة،  ....  من  في كل  آخر  ش يء  أي  وال 

على فصلنا عن محبة هللا في املسيح يسوع ربنا. "
ً
 .سيكون قادرا

أنه    املسيح  إدراكنا  وبيإ بموت  بيننا  الحاجز  أي  الهيكل  إلى قسمين. نشق حجاب  ن هللا 

 عن كل الجنس البشرى، واآلن يمكننا أن نختبر  
ً
إكتفى غضب هللا بموت الرب يسوع فاديا

من    
ً
أخيرا نتمكن   حتى 

ً
 جديدا

ً
أصبحنا شخصا الكامل ملحبته. من خالل املسيح  العمق 

 .السير في شركة ووحدانية دون عوائق مع إله قدوس كامل

الحقيقة    فيلنه    يس عليك العمل من أجل عاطفتهإن هللا يحبك ببساطة لنه يحبك. ل

الحب وحقيقته معنى  افسدت  الفاسدة  االلهى وطبيعتك  الحب  ثمن  .  ال تستطيع دفع 

ليس عليك أن تقّوم نفسك قبل أن يسكب هللا محبته عليك. ركض الب في قصة  لذلك  

ابنه   ابنه قبل أن يتم تصحيح أي ش يء. لم يكن يعلم أن  كان هناك  االبن الضال للقاء 

لالعتذار. لم يهتم لقد أراد ببساطة أن يحب طفله. والدك السماوي يشعر بنفس الشعور 

إنه   يفيض.  الذي  بالحب  يمألك  أن  يتوق  أنت.  كما  كنت،  أينما  ليحبك  يتوق  تجاهك. 

 كما فعل الرب يسوع عندما سار على  
ً
يشتاق إلينا أن نختبر هذه املحبة والوحدة تماما

 م بشريتنا. الرض وتجسد في جس

 لذلك أرسل هللا ابنه ، يسوع الناصري ،  
ً
إلزالة الخطية التي فصلت قلب اإلنسان    متجسدا

 عن قلب هللا. بدخوله العالم كإنسان ، كان هللا قادر 
ً
على تحمل خطايا العالم بأسره على  ا

  ، املسيح  يسوع   ، ابنه  عن  باالنفصال  له  بالسماح  االنفصال  هذا  ثمن  ودفع   ، كتفيه 

للحظة من الزمن. لهذا صرخ يسوع أثناء موته على الصليب ، "إلهي ، إلهي ، ملاذا تركتني؟" 

لي ولكم للعودة إلى   ومع ذلك ، في التخلي عن ابنه في تلك اللحظة ، كان هللا يعيد الفرصة
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تجربة جنة عدن ومرة أخرى يكون لنا شركة مع هللا القدير. مرة أخرى يمكننا أن نسير 

 ونشاركه حياتنا ونجعل هللا يشاركنا حياته.نحو تحقيق ملكوته معه 

 

 سيظل تجربة محبة املسيح لنا هي أعظم اختبار في الوجود لذلك عندما تدخل  
ً
  أمام أخيرا

ة، افتح قلبك واسمح لنعمة هللا أن تستقر في داخلك. اسمح له أن  عرش النعمة للصال 

القائم على الشعور بالذنب والدين  إلى أسلوب حياة من   يحررك من  العمال ويرشدك 

 ويظهر املودة فقط عندما 
ً
العالقة الحميمية معه. إن هللا ليس قائد مهمة يسير غاضبا

 مهما حدث وسي
ً
ظهر لك اللطف مهما أخطأت لذلك  تنجح. إنه أب محب سيحبك دائما

أدعوك لتأخذ وقتك لتتلقى عمق حبه لك اليوم. اسمح لحبه أن يشفيك ويغيرك ويحررك 

 إلى تقديمها لك ولكل من يدخل في  
ً
ويقودك إلى الحياة الوفيرة املثمرة التي كان يتوق دائما

 عالقة عهد جديد معه.

 

محبة هللا لنا ، ووعوده لنا لذى يكشف هو االكتاب املقدس  في البداية البد ان نعرف ان

، وتعريفاته لنا  لنا. يكشف الكتاب املقدس عن خطة هللا  للخطية ،    وتوقعاته ورغباته 

من خالل الكتاب املقدس نرى أن هللا محبة. نرى أنه يهتم ف  .ويحذرنا من عواقب عصياننا

 
ً
لذى الحامي واملعلم واملخلص والراعي واالقدير الشافى و بكل واحد منا، فهو  أي    شخصيا

 في الحياة البدية. يعطينا رجاء

: ي
ً
 نفسه لنا من خالل الروح القدسعن  كشف هللا ثانيا

الروح القدس هو صوت أو ضمير اآلب واالبن الحي فينا. عندما نستمع إلى توجيهات الروح  

 .القدس ، سنعرف بالتأكيد رغبات هللا ونواياه بالنسبة لنا

  :
ً
استخدم هللا موس ى ليكشف عن نفسه    كما  هللا يكشف نفسه لنا من خالل اآلخرين ثالثا

 لبني إسرائيل ، غالب
ً
 ما يستخدم هللا أشخاص  ا

ً
ومواقف أخرى ليكشف لنا عن نفسه.    ا

 يغلقها. أبوابمن خالل التعامالت مع االخرين أن هللا يفتح لك لقد اختبرت 
ً
 واحيانا
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زوجتى في الثالث مرات وهى تلد يخبرها طبيبها أنه سوف يجرى لها  من محبة هللا لعائلتى و 

في الكويت والقاهرة وأمريكا وترتب عناية هللا طبيب يتدخل في  سواء  عملية والدة قيصرية  

 صحى هي والجنين.الوقت املناسب ويساعدها لتلد بشكل 

وصحى وهى بركة سليم وقوى    وفى كل مرة كان هناك طبيب يعتنى بزوجتى وبوالدة طفل

الحبل السرى يلف حول عنقه ولكن  الطفل الثانى فقد كان  انس ى  ان  لحياتنا ال يمكن 

الثانى   طفلنا  جاء  اليوم  نفس  وفى  االن  قيصرية  بعملية  نسرع  ان  البد  لى  قال  الطبيب 

 هللا مهارة الطبيب لوجوده في هذه الدنيا بسالم. 
ً
 مستخدما

إن  انتهىعندما   اتخذنالطبيب، قال  الحبل السري كان نا  بالتأكيد لن  القرار الصحيح  ا 

 ملفوف
ً
الدة الطبيعية، لكانت هناك مضاعفات محاولة الو رنا  مرتين. لو اخت  حول رقبته  ا

لقد  خطيرة بالفعل  خالل  ،  من  البني  الرحيمة  حمايته  عن  هللا  املاهر  كشف  الطبيب 

الى  نه بالفعل كان  واشكره من كل قلبى ل   النه هاجر 
ً
ثانيا نراه  اننا لم  طبيب رائع برغم 

 . استراليا على ما اعتقد لكننى اشكر الهى ومدين له بالشكر

 

كيف يكشف  وهو صالح والى االبد رحمته، والسؤال االن  إن إعالنات هللا ليست مصادفة  

 يكشفه نادر   هل ماهللا عن نفسه لك أو  
ً
نك  ما يحدث بنفس الطريقة مرتين. ولكن يمك  ا

   -أن تعرف الكثير على وجه اليقين  
ً
   إن إعالنات هللا ليست مصادفة أبدا

ً
 .لخيرك  وهي دائما

 

ودعونى اثبت مبدا وعوده،  مدعوم بقائمة كبيرة من  لكن مثل كل ش يء آخر يقدمه هللا  

المر   لكى نقبله،  أيدينابمعنى انه لم يضربنا على    لن يدفع نفسه إليناهنا الهنا القدير  

لن أجل  متروك  إعالناته من  بناًء على  والتصرف  عليه  والتعرف  إعالن هللا  للبحث عن  ا 

في هذه الرض على  ا ونحقق ملكوتهالحصول على بركاته وعيش الحياة كما خلقنا لنعيشه

 رجاء الحياة معه في البدية.
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 الفصل الثالث

 كيف نتجاوب مع الحب اإللهي  

 

الهم من الفهم للحب هو التجاوب معه ربما من املعروف ان هللا محبة والجميع تربى في 

بيوت مسيحية تعلموا وتم شرح قصص وايات من الكتاب املقدس عن محبة هللا ولكن  

االنسان   في حياة  تغيير  االلهى بشكل حقيقى وصار  الحب  مه  التجاوب  تم  السؤال هل 

 ؟ بسبب هذا أم ان الحياة كما هي ؟

أوصانا الرب يسوع إنه عليك أن تحب قريبك كنفسك فأذا كنت ال تحب نفسك!! فكيف 

تحب االخرين لذلك عليك مسامحة نفسك برغم إنه ليس بالمر السهل. أبدأ بفعل كل  

ما في وسعك لوقف السلوك الخاطئ الذي تستمر في فعله ربما سيكون من الصعب جًدا  

ا في الخطية. ال تنس ى أن تذكر نفسك أنك بشر،  مسامحة نفسك إذا كنت ال تزال منغمس

وتحتاج غفران وقبول هللا وأنك ترتكب أخطاء مثل أي شخص آخر. حاول أال تقسو على 

  !!نفسك لكن إطلب غفران وقبول هللا ومحبته وهذا يكفى

 هذا اول ش يء لكى نتجاوب مع الحب االلهى وهو طلب الغفران والشعور العميق بالقبول  

التعليم الرئيس ي في الكتاب املقدس في أن حبنا لبعضنا البعض هو انعكاس ملحبة هللا    الن

كل   قلبك ومن  بأن تحب هللا من كل  التوراة  منا. وصية  واحد  قوتك   نفسكلكل  وبكل 

اللتزاماتنا تجاه هللا. لقد خلقنا هللا وأحبنا ولذلك   املؤمنين( هي جوهر فهم  5:  6)تثنية  

 نحب هللا في املقابل 

حب هو أساس حياتنا ككائنات مخلقة على صورة إله محب. الحب هو سبب منحنا هللا  ال

اإلرادة الحرة حتى نختار أن نحب هللا ونختار أن نحب بعضنا البعض. الحب بدون إرادة 

 
ً
واملحبة  حرة مستحيل لننا ال نستطيع اختيار أي ش يء. اإلرادة الحرة تجعل الحب ممكنا

 
ً
 .واإليمان يجعل املستقبل ممكنا لنا جميعا تجعل اإليمان ممكنا
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. ابحث  والدبابيب أن تحب ما وراء الزهور والحلوى والبطاقات عليكأيها القراء العزاء ، 

التي   الطريقة  أحب  توقعات.  أو  وبدون تالعب  وبفرح  اآلخرين بحرية  لتحب  عن طريقة 

 13- 1: 13ورنثوس الولى ك في رسالته إلى أهلفيكتب بولس املحبة  معنىبها   أعلن الوحى 

ْيًئا
َ
ش ْسُت 

َ
ل
َ
ف  ،

ٌ
ة َمَحبَّ ِلي  ْيَس 

َ
ل َولِكْن  ِجَباَل، 

ْ
ال ْنُقَل 

َ
أ ى  َحتَّ اإِليَماِن  لُّ 

ُ
ك ِلي  اَن 

َ
ك  .َوِإْن 

  
َ
ال

َ
، ف

ٌ
ة ْيَس ِلي َمَحبَّ

َ
ِرَق، َولِكْن ل

َ
ْحت

َ
ى أ ْمُت َجَسِدي َحتَّ

َّ
ْمَواِلي، َوِإْن َسل

َ
لَّ أ

ُ
َعْمُت ك

ْ
ط
َ
ْنَتِفُع َوِإْن أ

َ
أ

 
ً
ْيئا

َ
 .ش

لذلك التجاوب مع الحب االلهى بنشر محبته ملن يحيطون بك وربما تترجم بالخطاء  

 .
ً
 ولكن املحبة لن تسقط أبدا

ً
 احيانا
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 الفصل الرابع

 دعوة للحب  
 

ذا تحرك قلبك تجاه  إأن مشاعر الحب الصادق مثل رائحة العطر ال تستطيع أن تخفيها ف

سيستقبل هذا الشخص مشاعرك ربما ال تستطيع التعبير عنها فى وقتها لكن   ما  شخص

 قرون االستشعار ستكشف مشاعرك مهما حاولت أن تخفيها 

أو   العطر  القبول والرفض وهنا عليك أن تحدد غلق زجاجة  لكن هنا يكون املحك بين 

لتيار   كمنظم  االنسانية  االرادة  دور  يتدخل  وهنا  فتحها  علماء  استمرار  ويعبر  املشاعر 

النفس عن هذا االمر بمصطلح مخزون الحب والقبول وهذا حقيقى فكلما كان مخزون  

مور فى املعقول ولكن اذا تم السحب من  محبتك فى املستوى املعقول سيكون رد فعلك لأل 

ما   نوعا  االهتزاز  فى  سلوكك  وسيبدأ  خطر  فى  رصيدك  يكون  وهنا  ستستنزف  املخزون 

لك   جروح  املحافظولأل سيسبب  لذلك  مقابل    ةخرين؟  فى  والقبول  الحب  مخزون  على 

  !! ازن النفس االنسانيةلتو امر مهم أالرفض وعدم القبول 

الحب ال يندمج مع االدانه واللوم املستمر ربما تكون رغبة منك ان تقول لالخر اريدك ان  

فى املساعدة وهنا    تغير من ردود افعالك او كالمك ولكن لهجة اللوم تقتل الرغبة الصادقه

مصطلحاتنا نغير  ان  هذا   نحتاج  كل   !! منك  امل  مفيش   ) هتنفع  توارثناها)مش  التى 

ال  احبائى  والتشجيع  النمو  وعمليات  والحب  االبداع  سيقتل  املحبطات  من  القاموس 

ننس ى ان الحب هو الطاقة الوحيدة التى تسمح باستمرار الحياة والعالقه ولغة اللوم هى  

 . حرق القلوب دون ان تدرى النار التى ت

هو رغبة فى االستخدام وال يعتبر   الن حب جمال الجسد  العشق الجسديالحب ليس هو  

الذى فالجسد  االساس  اقول   حب من  الطفولي العضائه  االستخدام  تعود على ملسات 

 الجل نفسه وصفاته الشخصية وجماله  
ً
لالسف لقد فقد انسانيته فى ان يكون مقبوال



 18 

الداخلى وقيمته كأنسان مخلوق على صورة هللا وليس الجل جسده فرغبة االستخدام  

 الحيواني للجسد 

تشوه حقيقى فى معنى الحب   جعل شكل الجسد وجمال صفاته عالمة على الجمال وهذا

الحقيقى الذى فقدته اإلنسانية بالخطية التى شوهت البراءة اى صورة هللا فينا فصار  

 لذلك  العصر ومدمر العالقات  املواقع اإلباحية مرضصار ادمان  من هنا  العرى حب و 

الحقيقى   املؤمن  ردود  أعلى  وكل  محبته  فى  ناضج  ويكون  وينمو  للطفل  هو  ما  يترك  ن 

 ه. فعالأ

الخطية كما شوهت كل ش ئ هكذا شوهت معنى وعمق البراءة فى الحب فصار  مع السف 

بمعنى   الحب مشروط  ما  إالتعبير عن  تفعل  لم  فى  أذا  ولكن   !! تكون محبوب  فلن  ريده 

لقد   فى  أاملسيح  للمساعدة  االلهية  املبادرة  هو  الحب  وكان  بدون شروط  اى   
ً
قبال حبنا 

   وظلمة الخطية وعبودية العالم التحرير من قبضة الشرير  
ً
 ومساعدتنا لنكون أكثر شبها

 اليومى بعمل الروح القدس. بيسوع هنا على الرض من خالل تقديسنا 

عيش بالحب ونموت من أجل الحب وننتظر ابدية الحب لذلك علينا أن ندعو بالحب ون

 املسيح يسوع. فيبرجاء حى مبارك 
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 الخاتمة 

من  ولكن  املحتاج  احتياج  ويسدد  يتقوى  حتى  الضعيف  ويرفع  ومحب  صالح  الرب 

ليسوا   لونهم  او  وظيفتهم  أو  مكانتهم  اساس  على  معهم  ويتعاملون  الناس  يستصغرون 

البشر ورفع عنهم   الذى تحنن على  الدرس من املسيح  بعد  يتعلموا  للمسيح ولم  تالميذ 

ْبُت ِإنَّ  ْبت املرض واملعاناة والذى قال »السَّ ْجِل السَّ
َ
َساُن ل

ْ
 اإِلن

َ
َساِن، ال

ْ
ْجِل اإِلن

َ
 َما ُجِعَل ل

اننا جميعا  املذنبين ويتناسون  رقاب  الوصايا سيف على  ومع السف نجد من يجعلون 

ولكن لوال دم املسيح ما كان لنا قبول وفداء لذلك علينا ان نتقبل بعضنا  وخطاة  مذنبون  

املنتهى اى اكمل كل ش ئ من اجل تتميم فداء نفوسنا حبنا الى  أالبعض كما علمنا املسيح و 

وان كان لنا محبة فهى تنبع من محبته التى غمرت قلوبنا والحب هنا يكون لجل االنسان 

 كأخوة في    مهما كان فهل نتعلم الدرس من الهنا إله الحبوخليقته  
ً
ونحب بعضنا بعضا

 اإلنسانية. 

إله الحب فاض بمحبته على كل الكون وكل ما علينا هو أن ندرك إعالن محبته فنعيش  

الذى نعيش فيه فكل ش يء جيد كان بدافع   العالم  في  الذى يصنع تغيير  الحب املضحى 

 كان بدافع الحب. الحب وتطوير حياة االنسان لالفضل 

و إنعكاس محبته  ه  الدافع الصحيح للحب البشري هو الحب اإللهي  أوكد أنوأحب أن  

" )هو لنه  ه. "نحن نحبكما يض ئ القمر انعكاس لنور الشمس 
ً
(.  19: 4يوحنا  1أحبنا أوال

وبينما تكون أولويتنا املباشرة تجاه إخواننا املؤمنين، فإن مسؤوليتنا عن الحب ال تنتهي 

ميع الكنيسة الحتضان ججدران  تمتد وصية الرب باملحبة إلى ما وراء  بل   ،عند هذا الحد

املحبة  في  ويزدادوا  "يزدادوا  أن  هي  تسالونيكي  أهل  أجل  من  بولس  كانت صالة  الناس. 
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الولى   الناس" )تسالونيكي  البعض ولجميع  (. لقد حث أهل غالطية على  ١٢:٣لبعضهم 

اإليمان" )غالطية   بيت  أهل  الذين هم من  أولئك  ، وخاصة  الناس  لجميع  الخير  "عمل 

١٠:٦.) 

اإلنجيل الذي   نا لعالني اإلنجيل ، وال هي بديل عنها. بل إنه يحفز إن محبة الناس ليست ه

   -نحن نعظ الضالين لننا نحبهم وال نريدهم أن يموتوا    .نكرز به
ً
هو   وإذا كان دافعنا حقا

لل لننا خطاة  حبنا  باإلنجيل  نكرز  فإننا  بذلك،  الشعور   
ً
عادة يمكنهم  املؤمنين  غير  فإن 

  .وليس عن حسد وغيرة خالل إعالن اسمه العظيم نحب هللا ونرغب في تمجيده من

فالثمن ال  وخاصة الصليب.    -ال يمكننا تكرار أعظم أعمال محبة هللا  البد أن ندرك إنه  

من  ويتم  ولكن يمكننا أن نعكس املحبة التي صبها في قلوبنا  نستطيع دفعه أو حتى تقليده  

العظيم   إلهنا  إلى  توجههم  بطرق  الناس  محبة  بين   واملحبخالل  املسيح  محبة  وننشر 

 .النفوس

لو لم تكن حتى االن لم تتمتع بالحب االلهى أدعوك ان تقدم قلبك هلل وهو سيغمرك 

 .بالقبول والحب وسيعيد خلقك من جديد ال تؤجل فالحياة فرصة

 

 القس رفيق إبراهيم  

 ٢٠٢١فبراير ٣
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