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، خاصة الحب اإللهي الذي يلهب ث الناس عن الُحب� اشتاق القديس يوحنا سابا أن ُيَحد�
أعماق قلبه، وإذ شعر بالعجز، ألقى بقلمه صارًخا إلي هللا لكي يهب البشر خبرة

الحب الفائقة. إنه قدس األقداس، تدخل إليه النفس، فتذوق عذوبة االتحاد مع الُحب�
الحق، هللا نفسه!

كان القديس يوحنا الذهبي الفم ُيكِثر الحديث عن الحب اإللهي واألخوي، خاصة 
د محبتنا للفقراء والمساكين والعاجزين والمقاومين لنا، وأدرك أن الحب ليس ُمَجر�
سمة يقتنيها الشخص المتدين، بل هي طبيعة كيانه الجديد كله. قال إنه ال يمكن أن
ُيدَعى المصباح سراًجا إن لم يكن قادًرا أن ينير، هكذا ال يمكن أن يكون اإلنسان سعيًدا

ما لم ُيشرِق بالُحب� على الغير تحت كل الظروف!
 

بّ إلهي حُ

ون لله، ويقيسون الحب كثيرون يظنون أنهم ُمِحب�
بمعايير كثيرة. ولكن الدخول في دائرة الحب

اإللهي مقياسه أن َنْقبل الحب اإللهي بالُحب�
نا هللا ونحن دون شروط، إن صّح التعبير! لقد أَحب�
م لنا بابنه الوحيد سّر المصالحة، بعد أعداء، وَقد�
باسًطا ذراعيه للعالم كله! ونحن من جانبنا إذ
ه، ُنِحّبه ال لننال منه بركات زمنية أو َنْقَبل ُحب�
سماوية لو لم تكن هذه البركات هي أن َنْقَبَله
"هو" فينا، فنشعر بأُبوة هللا الُمشِبعة للنفس. 

 

لست أظن أن موضوًعا ما يشغل أذهان البشرية عبر كل العصور أكثر من "الُحّب"،

لين فهو يمس� كيان اإلنسان نفسه. يشغل أذهان الملوك والرؤساء، كما المتسو�
والذي بال مأوي؛ يشغل أذهان الشباب كما األطفال والشيوخ؛ النساك والمتوحدين
ين؛ الكهنة والخدام، كما الشعب. إنه يمتص أفكار كما الشهوانيين والُمنَحل�

السمائيين ويشغل قلوب البشريين. هو موضوع كل ساعة!

، سواء الحب اإللهي، أو األخوي، أو تبقى اللغات البشرية عاجزة عن التعبير عن الُحب�
الزيجي، أو الرعوي. كثير من األعداء تحولوا إلى أصدقاء حين لمسوا لطًفا من أعدائهم

صادر من قلوبهم.
 

بّ موضوع كل ساعة! الحُ
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ها أيًضا تفتح أبوابها للجميع، ليس فقط للقديسين بل وللخطاة، والكنيسة في ُحب�
فنراها كما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم إنها مستشفي وليست َمْحكََمة
تدين الناس. فمن الخطورة أال يجد اإلنسان له موضًعا بين المؤمنين تحت دعوى أنه

خاطئ.
الكنيسة هي أيقونة السماء، وُيَقال عن رب السماء إنه ُمِحب للخطاة والعشارين. 

ل التراب إلى سماٍء، الخطاة والزناة إلى الكنيسة هي َمْعَمل الروح القدس الذي ُيَحو�
قديسين سمائيين!

 
كما أن محبة السيد المسيح للخطاة ال تعني مهادنة المؤمنين للخطية، هكذا حنو
الكنيسة الفائق ال يتعارض مع حزمها وعدم تساهلها مع من يصر على الخطأ رافًضا
التوبة، مهما كان دوره في الكنيسة. في هذا ال ننسى كيف تعامل رب� المجد مع

خهم على ريائهم (مت 23). الكتبة والفريسيين ووب�
 

بّ  الكنسي الحُ

يرتفع قلبنا بالُحب� إلي السماء فنرى أبوابها مفتوحة، وُندرِك صداقة السمائيين لنا؛
ك معنا. كنا كأن السماء تتحر� أينما تحر�

 

بّ  الرعوي الحُ
ًدا، أو إدارة ألعمال الرعاية ليست مركًزا كنسًيا مجر�
ذ كيفما كان، د طقوس وواجبات تنف� نة، أو مجر� معي�
ها أوًال وقبل كل شيء هي نوع مما يمكن أن لكن�
ة، ينال الخادم هبة الحب والحنو من الرب ندعوه أبو�
ام، ة ألوالده الخد� الذي دعاه. وهللا في تقديمه األبو�
م لهم جوهرها وعمادها – الحب– الذي بدونه يقد�
ة، أو نشعر بوجودها. ق حقيقة األبو� ال يمكن أن نتذو�
يهم في مدرسة الحب ب أوالده أيًضا وينم� إنه يدر�
منذ الطفولة، لكي يكونوا مشابهين ألبيهم، فال
ين، يغيظون أوالدهم ويهلكونهم. يكونوا آباء جاف�

 

ح نظرتنا نحو هللا، فال نراه وسيلة لتحقيق أهداًفا زمنية زائلة، بل الُحّب الحقيقي ُيَصح�
ى ة صادقة. بالُحب� يتجل� نرى هللا غاية حياتنا. ُندرِك أُبوته الفريدة الفائقة، فُنمارِس بنو�
هللا في أعماقنا، وال ُتفارِق حضرته عيوننا الداخلية، لذلك لن نعاني قط من الشعور

بالعزلة.
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مها هو "قانون الحب". وإن العائلة هي "كنيسة" مقدسة دستورها الذي ُيَنظ�
كانت هناك شروط هامة في اختيار شريك الحياة، فإن "الحب" هو العامل الرئيسي،
د العاطفة نحو اآلخر أو اإلعجاب بجماله الجسدي ومواهبه وقدراته، لكن ليس ُمَجر�

الحب القائم علي االلتقاء مًعا في المسيح يسوع، دون تجاهل االنسجام العقلي
والعاطفي والثقافي. خالل هذا الحب الحي� ال يتزوج اإلنسان جمال اآلخر أو إمكانياته
المادية أو االجتماعية أو المعنوية، لكنه يلتقي به كشخٍص له تقديره الخاص. هو لقاء

بشخٍص كعضوين في جسد المسيح الواحد.
 

ًما لآلخر كي ُيَشك�َله في قالب ليصير صورة خالل هذا اللقاء ال يصير أحدهما ُمَعل�
كاملة له، لكنه َيْقَبل الواحد اآلخر كما هو في المسيح يسوع. إن اختلفا في الطبع أو
ل كل منهما اآلخر. القدرات أو المواهب يرى كل منهما أنه ال يضاد اآلخر، بل ُيكَم�
خالل هذا اللقاء يرى كل عضو في األسرة المسيحية السيد المسيح في األعضاء
ل ر كل عضو ويكرمه بغض النظر عن السن أو النجاح أو القدرات. يتحو� األخرى، فُيَقد�

بيته إلي كنيسة مقدسة، سماء متهللة! 
 

الحب  األخوي 

خالل هذا الحب يرى اإلنسان كل البشرية إخوته وأخواته، فال يطلب جمال إنسان ليشبع
ت يوسف شهوات جسده. انه ال يطلب ما لنفسه كما فعلت امرأة فوطيفار التي أَحب�
ل ُحّبها إلى بغضة وانتقام. إنه مته للسجن. َتَحو� جًدا. وإذ رفض أن ُيشِبع شهواتها سل�
ها يوسف، فعندما صار الرجل الثاني لم يكن حًبا بل شهوة مملوءة أنانية! لقد أََحب�
بعد فرعون لم ينتقم لنفسه منها ألنها سجنته ظلًما، وال من إخوته الذين باعوه عبًدا

للغرباء، بل قال: "أنتم قصدتم لي شرا أما هللا فقصد بي خيًرا" (تك 50: 20).

ِسع قلبنا مشتاًقا أن يحتضن البشرية إذ نلتقي بالله ُمِحب البشر، نحمل أيقونته فيت�
كلها، من كل جنٍس، وتحت كل الظروف، مشتهًيا أن يرى العالم كله، قد انعكس

عليه بهاء السيد المسيح.
 

الحب  العائلي

ون في العهد ام هللا الحقيقي� ج منها خد� لهذا نقول أن المدرسة الوحيدة التي يتخر�
ج فيها رجال هللا األمناء هي القديم والجديد، والتي ال تزال وستبقى هكذا حتى يتخر�

مدرسة الحب المسيحي.
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المحبة هي رائحة المسيح الذكية، فإن كان هللا قد وهبنا أن نكون رائحته الذكية (2
كو 2: 15)، فهل نستطيع أن نقدمها لشخٍص ونحرم منها آخر؟!

 

كيف نقتنى الحب؟
ِسًعا بالحب سواء في عالقته مع هللا يبدو أنه يستحيل على اإلنسان أن يقتني قلًبا ُمت�
أو الكنيسة أو األسرة أو المجتمع الذي يعيش فيه أو األعداء والمقاومين. هذا حق،
ألنه كيف يمكن للطبيعة البشرية التي سقطت في األنانية مع الكبرياء أن تحب
هكذا! هذا الحب بالحق يصدر عن هللا "الحب الحق"، لهذا لن نقدر أن نحب من
ِحد مع هللا اآلب في ابنه الحبيب بعمل الروح القدس فينا. األعماق طبيعًيا ما لم نت�

 
 

م ثمر الروح: "محبة، وفرح، وسالم…" حين يحمل المؤمن الطبيعة الجديدة، ُيَقد�
فالحب يصير بالنسبة له ثمًرا روحًيا طبيعًيا يصدر عنه كما تصدر األشعة من النور، بدونه
ال يكون نوًرا. إنه يحب، ويسكب حبه على كل من هم حوله، حتى بالنسبة ألعدائه
هم ليس قسًرا بل طبيعًيا بكونه حامل في داخله روح هللا محب ومقاوميه. ُيَحب�

البشر!
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ع بهذه الطبيعة، فلُتدرِك أنك نلت إمكانياتها في مياه إن كنت تشتهي أن تتمت�
المعمودية، حيث صرت ابًنا لله، لكنك حوطت عليها بسياج مادي، وبإرادتك صار
ت ظلمة الرغبة في االنتقام مصباحك الداخلي محاًطا كما بتراب قد تكاثر جًدا حتى حل�

من المقاومين في داخلك.
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جلوس المؤمن مع نفسه وهو يلهج في كلمة هللا تحت قيادة الروح القدس تمأل
أعماقه معرفة وحكمة وتفتح عينيه بالرجاء في تحويل القلب الُمغَلق إلى سماء

مفتوحة قادرة أن تضم الجميع بالحب الفائق اإللهي.
 

إن الجلسة الهادئة مع نفسك تحت قيادة الروح القدس، واكتشافك للمصباح الذي
في أعماقك، ورفع قلبك نحو هللا القدوس تسأله أن يسكن فيك ويهبك الحب
لكل البشرية، ينفض عنك التراب الغريب لتحيا بروح هللا، روح الحب الذي يشرق على

الصالحين والطالحين! 
 

 يسرنا استقبال أي تعليق أو تصحيح لمراعاته في الطبعات التالية، وذلك خالل

Email: notes.publications@gmail.com
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