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 عشرة ةلثامنا الحمقة             من كتابات الرسل األوائل                برنامج أنوار كاشفة         

 
من نتابع تقديم ىذه السمسمة وىي بعنوان: أن  يسرنافي ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. نرحب بك صديقي المستمع 

لجماعة وضعوا يا الحقائق والتعاليم المسيحية، كما عديدة، شرحوا فيكتابات الرسل األوائل. لقد دّون رسل المسيح األوائل رسائل 
   مبادئ السموك المسيحي.و أسس المؤمنين 

 
ىل تعامل مستمعي اآلخرين من حولك بحسب مبدأ المحّبة؟ وىل تعمم ماذا يعني أن تحب اآلخرين، وأن تعامميم بالمحّبة؟ قد 

وأقربائو وأصدقائو، لكن أحيانًا حتى ىؤالء قد تنشأ بيننا وبينيم عالقات متوترة ونفقد  يكون من الطبيعي أن يحب اإلنسان أىمو وأشقاءه
 محبتنا ليم. 

 
اس من حولنا؟ ىل نحّبيم؟ وىل نعامميم بالمحّبة؟ لكن قبل ذلك كمو ىل نعرف نحن شخصيًا ماذا تعني المحّبة؟ وىل وماذا عن الن

ىل تعمم  س من ذلك نعيش حياة البغضاء والكراىية، وحياتنا بعيدة جدًا عن سموك المحبة.اختبرنا المحّبة في حياتنا؟ أم أننا عمى العك
مستمعي أن اهلل الخالق العظيم وعمى عكس ما يتصّوره الكثيرون ىو المحّبة بذاتيا؟ كتب الرسول يوحّنا من رسل المسيحية األوائل في 

 رسالتو قائاًل: 
 
ْ  َيع ِرِف ُضَنا َبع ًضا، أَلنَّ ال َمَحبََّة ِىَي ِمَن اهلِل، َوُكلُّ َمن  ُيِحبُّ َفَقد  ُوِلَد ِمَن اهلِل َوَيع ِرُف اهلَل. َوَمن  لَ َأيَُّيا اأَلِحبَّاُء، ِلُنِحبَّ َبع  »  ُيِحبُّ َل

َسَل اب نَ اهلَل، أَلنَّ اهلَل َمَحبٌَّة.  َيا ِبِو. ِفي ىَذا ِىَي ال َمَحبَُّة: َلي َس ِبيَذا ُأظ ِيَرت  َمَحبَُّة اهلِل ِفيَنا: َأنَّ اهلَل َقد  َأر  ُو ال َوِحيَد ِإَلى ال َعاَلِْ ِلَكي  َنح 
َسَل اب َنُو َكفَّاَرًة ِلَخَطاَياَنا. َبب َنا اهلَل، َبل  َأنَُّو ُىَو َأَحبََّنا، َوَأر  ُن َأح  َين َبِغي َلَنا َأي ًضا َأن   ،َذاىكَ  َأيَُّيا اأَلِحبَّاُء، ِإن  َكاَن اهلُل َقد  َأَحبََّنا َأنََّنا َنح 

ْ  َين ُظر ُه َأَحٌد َقطُّ. ِإن  َأَحبَّ َبع ُضَنا َبع ًضا، َفاهلُل َيث ُبُت ِفيَنا، َوَمَحبَُّتُو َقد  َتَكمََّمت  ُيِحبَّ َبع ُضَنا َبع ًضا.  إذن  .(11-4:7يوحّنا1)«ِفيَناَاهلُل َل
بيذه في لقاء اليوم اختبر محبة اهلل في حياتو. سنتأمل أعزائي في المحّبة يكون قد يسمك  من كلإن اهلل خالقنا ىو المحّبة بعينيا. و 

   .اآليات المعّبرة
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حث المؤمنين بالمسيح عمى محبة بعضيم مستمعي الكريم، بدأ الرسول يوحنا كالمو في اآليات المقّدسة التي اقتبسناىا قبل قميل، ب

أي مصدرىا اهلل المحب الذي « أَلنَّ ال َمَحبََّة ِىَي ِمَن اهللِ »بالمحّبة تجاه بعضيم البعض. والسبب الذي ذكره  يسمكوالكي بعضًا، أي 
  يّدعي المؤمن أنو يتبعو.

 
ْ  َيع ِرِف اهللَ  َوُكلُّ َمن  ُيِحبُّ َفَقد  ُوِلدَ »تابع الرسول يوحّنا قائاًل:  ثمّ  إن البرىان أن اإلنسان قد «. ِمَن اهلِل َوَيع ِرُف اهلَل. َوَمن  َل ُيِحبُّ َل

اختبر الوالدة الروحية الجديدة من اهلل وأنو يعرفو، ىو أن يحب اآلخرين ويسمك في المحبة. وعمى العكس إن من ال يسمك في المحّبة 
 يختبره. فيذا دليل أكيد أنو لم يعرف اهلل، أي لم 

 
وىذه أعظم حقيقة يعمنيا لنا الكتاب المقّدس أن اهلل . «أَلنَّ اهلَل َمَحبَّةٌ »وىنا أعمن لنا الرسول يوحّنا حقيقة ىامة عن اهلل عندما قال: 

؟ أم ىو محّبة. أي ىو المحّبة بذاتيا، وليس مصدرىا فحسب. فيل ىناك من حقيقة أعظم منيا؟ وىل كنت تعمم مستمعي أن اهلل محّبة
 لديك تصورات أخرى عن اهلل؟ 

 
ىناك كثيرون يعتقدون أن اهلل بعيد جدًا عن اإلنسان، وأنو ىو اإللو الصارم القاسي الذي يجب أن نرتعب منو ونخافو. وأن ال 

حاولون إرضاء اهلل بشتى الوسائل، عّمو يرضى عنيم. وأقاموا وليذا نجدىم يسبيل إلى التقّرب إليو فكيف بإقامة عالقة روحية معو. 
لكن الحقيقة كما ذكر الرسول يوحّنا أن اهلل أظير أي أعمن محّبتو الفائقة  قة الخوف ما بين اهلل واإلنسان.ألنفسيم ديانة تُبنى عمى عال

بو. أي لكي نقيم عالقة روحية معو، ونحيا حياة صحيحة. لنا، بأن أرسل ابنو الوحيد كممتو األزلي إلى عالمنا، لكي نستطيع أن نحيا 
 نتحّرك ونوجد، فإذا كان ىذا األمر بالنسبة لمعالم المادي فكيف بالعالم الروحي؟ نحيا و ألننا باهلل وحده 

 
ُن أَ »: بقول الرسول يوحّنا عمى محّبة اهلل لناأما البرىان  َسَل ِفي ىَذا ِىَي ال َمَحبَُّة: َلي َس َأنََّنا َنح  َبب َنا اهلَل، َبل  َأنَُّو ُىَو َأَحبََّنا، َوَأر  ح 

نحن الخطاة، وقد برىن عن محّبتو العظمى ىذه بأن أرسل المسيح المخّمص  أحّبنا أوالً  أجل، إن اهلل ىو الذي .«اب َنُو َكفَّاَرًة ِلَخَطاَياَنا
 لكي يكّفر عن خطايانا، بموتو الفدائي عمى خشبة الصميب. 

 
صديقي المستمع، ىل لديك أي شك بعد اآلن بمحبة اهلل الفائقة لك؟ فيو برىن عن محّبتو بأن دّبر لك طريقًا تخمص بو من 

 يب، ــمح الكّفاري البديمي عنك عمى الصـــخطاياك، وتتحرر من عبوديتيا، وتنال بموجبو الحياة األبدية. وىذا الطريق بواسطة موت المسي
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َأيَُّيا اأَلِحبَّاُء، »أجل، ىل ىناك من محّبة أعظم وأعمق من ىذه؟ وليذا تابع الرسول يوحّنا قائاًل:  عقاب خطاياك عوضًا عنك.خذ إذ أ

نا بيذا المقدار، وغفر خطايانا، وبتعبير آخر: إن كان اهلل قد أحبّ . «ِإن  َكاَن اهلُل َقد  َأَحبََّنا ىَكَذا، َين َبِغي َلَنا َأي ًضا َأن  ُيِحبَّ َبع ُضَنا َبع ًضا
 فكم بالحري عمينا كمؤمنين بالمسيح أن ُيحّب بعضنا بعضًا. 

 
ُمُكوا ِفي ال َمَحبَِّة َكَما َأَحبََّنا » ل المسيحية األوائل يكتب قائاًل:وىا ىو الرسول بولس من رس َفُكوُنوا ُمَتَمثِِّميَن ِباهلِل َكَأو َلٍد َأِحبَّاَء، َواس 

َباًنا َوَذِبيَحًة هلِل رَاِئَحًة َطيَِّبًة.ال َمِسي ِمَنا، ُقر  َْ َنف َسُو أَلج  َم أن يسمك بالمحبة إذن عمى المؤمن بالمسيح (. 1-1:1)أفسس «ُح َأي ًضا َوَأس 
ىناك و  والسبب ألن المسيح المخّمص أحّبو وبذل نفسو عمى الصميب من أجمو. تجاه جميع الناس. فقط بل ليس تجاه إخوتو المؤمنين

   العديد من اآليات التي تحث المؤمنين عمى المحّبة.
 

ْ  َين ُظر ُه َأَحٌد َقطُّ »: أن ثم أضاف الرسول يوحنا معمناً  حقيقة أخرى ىامة وىي فكما نعمم أن اهلل روح وال يستطيع أحد أن . «َاهلُل َل
: اليامة وليذا تابع الرسول معمنًا ىذه النتيجةو المضحّية. خالل أعمالو المبدعة في الخميقة، ومن خالل محّبتيراه، لكننا نرى اهلل من 

إن محّبة المؤمنين بعضيم لبعض، يؤكد وجود اهلل في حياتيم، . «ِإن  َأَحبَّ َبع ُضَنا َبع ًضا، َفاهلُل َيث ُبُت ِفيَنا، َوَمَحبَُّتُو َقد  َتَكمََّمت  ِفيَنا»
 . حياتيم وأن محّبتو قد تكّممت فييم، أي أن محّبتو قد حققت غرضيا النيائي في وأنو ىو الذي غّير أو بّدل حياتيم من الداخل.

 
إذن يستطيع اإلنسان أن يسمك بالمحّبة، فقط عندما يؤمن باهلل المحب، وبالمخّمص المسيح الذي مات من أجمو عمى الصميب. 

، آمن فقط باهلل المحببر المحّبة الحّقة في حياتك؟ عندىا يغّير اهلل حياتو من الداخل، ويغفر خطاياه. أال تود مستمعي أن تخت
  وبالمخّمص المسيح الذي برىن عن محبة اهلل لك بشكل عممي. 

 
 
 


