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 بةلتهب باحملعريس بقلب ُمال يسوع

I. احملبة: طبيعة اهلل 
.صلىبولسأننفهمونختبرمحبةالرب -أ

بُّ يَْهِدي قُلُوبَُكْم إِلَى َمَحبَِّة هللاِ َوإِلَى َصْبِر اْلَمِسيحِ " (3:5تس2)."َوالرَّ

مى عالقىةالمفهىو "افىىممىمونوكيفيرانيدباألنفهمبدقةقصدهللا.ةالمحبةبطبيعتهاعالق.محبةطبيعةهللا -ب

"هللا

 (4:11يو1)".يَْثبُْت فِي هللاِ َوهللاُ فِيهِ فِي اْلَمَحبَِّة  (يحيا)، َوَمْن يَْثبُْت هللاُ َمَحبَّة  "

.شركةم يسوعالعميقةوالعالقةاللمحبةفىمممونهىاطبيعةملكوتهللا -ج

:3؛5:53يىو)نبىاإلحى ي اآلبواآلبنيحى بىاإل.الثالوثفىشركة عةشب فىعالقةعميقةم  بدهللايحللأل -د
-8:44؛5:25يىو)كىرا بعمىهمالىبع أبينمايستخدمواسىلطانهملخدمىةويبتهجوابعمق.(14:51؛22
فىىىىأمتبىىىاطمتسىىىاو مىىىن(3،22،24-11:1،4؛14:12؛52-15:51؛12:21؛34 حىىى الكىىىلى

.خلصبقل كاملزا م لتإمتبادلوال .خركاملباآللتزا إوزيركبتكلى

(3:22يو) . ".. َما ُهَو يَْعَملُهُ  َجِميعَ َويُِريِه  نَ اآلبيُِحبُّ  اآلبألَنَّ "

(14:51يو) ".َهَكَذا أَْفَعلُ  اآلبَوَكَما أَْوَصانِي  اآلبأُِحبُّ أَنِّي "

.محبية لعيعبة أشيوا هو نبع أبدى يفيي  ب.ولكنهطبيعتهفعلهيليسأمر.ديةباألهللاشخصيةوالح هوطبيعة -ه

الحى يحتىاجأن.هللايرغ أنيشامكفرححبه.النقصأوالعوزيلكنهاالتعنحتياجومادةواإلاإلالرغبةتعنى

.ليكونح عنهالتعبيريج ي َعبَرعنه،

اليىزداد.ءيح بالجهىدوبكىلالمىلهودائما .فىالزمنأبديةلنا،غيرمحدودةفىالمقدامويسوعومغبتة ح  -و

مىنالرغبىةينفجىامبركىانإحبىةك.شىدةتسىتمربثبىاتلألبىدبكثافىةو.دمهاقىالينتقصمىنالمحبىةعنىدماي محبةو

.قدسةالم 

نهللاموحاإل.ونتواصىلمعىه،بقصدأننتصلباهلللقناكشبههللاخ  -ز مكشىاألنلىهخطىةلي هنسىانللشىراكةمعىكىون

.الكثيرمعنالألبد

(1:21تك) " ... َعلَى ُكلِّ االْرضِ .. . َكَعبَِهنَا فَيَتََسلَّطُونَ  ُصوَرتِنَااالْنَساَن َعلَى  نَْعَملُ  :َوقَاَل هللاُ "

.كشىبهالمالئكىةالتىىتخىد هللاخلىقلىمن .ديىةباألسىتنامةعىنطبيعتىهإلنىاي،وهذايعطكشبههخلقناهللا .1

ىى لن لقنىىاعلىىىصىىومةهللالن َحىى وخ .(1:14عىى ) ،المحبىىهأمىىرفريىىدلىىروححىى بعمىىقالقىىدمةلن .ح 
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لقناح  هوأننان ستمتاعنابأنن َح وإسب .نسانالذ خلقعلىصومةهللااإل صومةهللاالذ علىخ 

.ي َح  وح يستمت بأني 

أعطيتلنىاهذهالميول.كةعميقةم هللالشروبناستمتاعهللاإكدمنأللتشتياقإنسانبخلقهللاموحاإل .2

ديبىرالمايىكبيكىلو"نسىانقلى اإلفيأشواق1"أنظر.منالربلننتخلصمنهاستراتيجيةإبطريقة

.هيبرت

.عطىىلنىافهىمعىنطبيعىةهللاوملكوتىهالجوهريىةت الحقيقىةههىذ.(11:25؛13:4يو)هللهللاكمحبةحبناي هللا -ح

.الزلابشركتهم يسوعمنذاآلببتهجإ.نحوهاآلببنفسشدةالح التىيشعربهاتجاهنايشعريسوع

(13:4يو) ".اُْثبُتُوا فِي َمَحبَّتِي. َكَذلَِك أَْحبَْبتُُكْم أَنَا اآلبَكَما أََحبَّنِي "

.محبىوبنريىدهأنيشىعرأنىه،عنىدمانحى شىخص.فىالتواصلمعهمخرينومت فىاآلتيجدةحبمال .1

.يشتاقيسوعلعالقةعميقةمعناانةحبمطبيعةال

،سىتمتاعبنىاإبتهىاجوإيجد.كانتنافيعينيهمعرنااننامحبوبينوأننحتفلبقيمتناوشيرغ يسوعأني  .2

.بهلهاآلبيريدأنيتشامكمعنافىالعملالذ تعهد.فىالتواصلمعناوفىمشامكةقلبهمعناو

.حبنالهتأثيرحقيقىعليىه.مانعملهيحركقلبه.نتجاوبم هللابينمانتواصلو،عملهيوجدأهميةلمان .5

.دعوتناو،مواهبنا،بشخصياتنا،يستمت بنا

هىو.فىىنسىيجخطىةالخىال يالحى أكثىرمىنمجىردخىيامفتىاح.ثبتالح علىىاألم لألبىدأني خطةهللا -ط

مىا وكمىالالنىامو إتوهى.،داودوكىلاألنبيىاءبراهيم،موسىىإ التىتحدثبهامفىقصةهللاياألساسالهدف

.نبياءواأل

(22:42مت) ."بَِهاتَْيِن اْلَوِصيَّتَْيِن يَتََعلَُّق النَّاُموُس ُكلُّهُ َواألَْنبِيَاء"

يىةجوهرفىىالعالقىةةحبىمال.الرسالةالمحوميىةفىىالملكىوتوأعظمتجاوبلنام هللا.أعظمفميلةيهةحبمال -ي

الخىىال ،العىىدل،،هىىوتالعىىرفبىىهالالىىذ ن المبىىدأاألساسىىييهىىالمحبىىة.فىىىكىىلمجىىالفىىىالملكىىوتيةوأساسى

،العبىىادة،جسىىدالمسىىي ،الدينونىىة،لىىكاأللفىىىالم ،ديىىةباألتآالمكافئىى،تفىىوقيسىىوع،مسىىاليةالعظمىىى،مجىىدهللااإل

إلخ،القيادة،قتصاد زدهاماإلإلا،يمان،حياةالعائلةتماع،اإلاإل،القداسة،الشفاعة

َجاُء َواْلَمَحبَّةُ َهِذِه الثَّالَثَةُ َولَِكنَّ " ا اآلَن فَيَْثبُُت اإِليَماُن َوالرَّ (15:15كو1) ".أَْعظََمُهنَّ اْلَمَحبَّةُ أمَّ

ننح الربنحنمدعويينال.الوصيةاألولىفىمكانهااألولفىالكنيسةلألبديم الروحالقد هوأنهدف -ك

.كلفكرناالنهكذايجبناهولألبدقلبناومنكل

بَّ إِلََهَك ِمْن ُكلِّ قَْلبَِك َوِمْن ُكلِّ نَْفِسَك َوِمْن ُكلِّ فِْكِركَ " :22مىت)" .اْلُعْظَميىوَ  األُولَيىَهيِذِه ِهيَي اْلَوِصييَّةُ .تُِحبُّ الرَّ
51-58)

مىنجىزءختياميىةإبتسىاو بمحبىةألاألم مرتبطىةمعىةتمىوجىودعىرو .نحنجزءعظيممنقصةيسىوع -ل

.علنبهاعننفسهنحنأحد الطرقالتىي .(2:12أف)نحنعمليديه.علنأما الجمي مجدةوتفوقهالم 
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حبنالىهجىزءخالصناو.قللمناحبناهواليحاولأني هوي .مجدهريدناأننكونمنفصلينعنقصتهويسوعالي  - 

.م شعبهفىجنةعدنعالقةفيأنيسكن،صليةخطةاألالختامإهومن.منعملهأساسي

د األخيىرسىيكونآكى،سىوعي.فىىعىدنأمادهىاهللاالشركةم هللاالتىستعادالشركةم الثالوثوإ وّمَدالخال  -ن

.اآلبم عروسهفىالجنهيتمشيانم 

خلصىنابنىاهىوأني يهتمامةاألساسإأنهملكعظيمولكنهبعيدويسوعكالكثيرونيرون.؟أمرها كيفنر هللا - 

ليكىونفىيشىركةلتهبىةبالمحبىةفىىشخصىيةهللانجيىلعنىدمانفهىمالمشىاعرالمىيتىألقاإل.نعملمناجلهلنمجدهو

َلمنأجلناذاماأننعرفليسكافيا .معنا .حتىاآلنيَعَملهلماذاعليناأننعرف.َعم 

عىىنيتمىىمنالحىىقيجىى أنوصىىفعىىنيسىىوعمبنأننىىر.ثىىرمىىنمحبىىةيسىىوعأكمىىردقيىىقالهوتيىىا لىىيسهنىىاكأ -ع

مجدهالىذ عبرعنجزءمنقصتهوت "اأن"تممنتترانيمالعبادةالتى.بعمقبقصتهالعظيمةةمرتبطالالعرو 

.قصىتها مىنطبيعىةهللاوفقىدجانى هىاي لكىنهىذوقديبدومىنالنبىلأالنشىيرالىىأنفسىنا.يخصنابصومةعميقة

رخةقلوبنىامىنأجىلصىنالهوؤرعنواليوتعباآلببستمتاعاإلويسوعةحبمترانيمالعبادةعادةماتتممنمجد

.نرفعهأكثرمعونةلنحبهونعليهو

لوثأنجسىىدالمسىىي يىىدخلفىىىعالقىىةعميقىىةمىى شىىركةالثىىاسىىائال يسىىوعالكثيىىرفىىىصىىالتهكىىرئيسكهنىىهقىىال -ف

.تحولالعالمقلتغيروكالطري

لِيَن إِلَى َواِحد  لِيَُكونُوا  َوأَْنَت فِيَّ  أَنَا فِيِهمْ " (11:25يو)" .َوأَْحبَْبتَُهْم َكَما أَْحبَْبتَنِيأَنََّك أَْرَسْلتَنِي  ْلَعالَمُ َولِيَْعلََم ا ُمَكمَّ

مى المسىي السىاكنيداآلبىشىتراكناإ.هللاءهوالطريقالوحيدلملهانتجاوبمعختباممحبةهللابأننستقبلهاوإ - 

تَأَسِّس ونَأننكونفيناو ل وَنَوم  تَأَصِّ ءختبىاممىلإلالتىتفوقالمعرفةالبشىريةهىوالطريىقالوحيىد،فىمحبةهللام 

.مقاصدهللا

لُوَن َوُمتَأَسُِّسونَ َوأَْنتُْم اْلَمِسيُح بِاإِليَماِن فِي قُلُوبُِكْم، يَِحلَّ " َمَع َجِميِع  تُْدِرُكوافِي اْلَمَحبَِّة، َحتَّى تَْستَِطيُعوا أَْن  ُمتَأَصِّ

يِسيَن َما ُهَو اْلَعْرُض َوالطُّوُل َواْلُعْمُق َواْلُعلو و َ  ، لَِكيْي تَْمتَلُُِيوا إِلَيى ُكيلِّ اْلفَائِقَيةَ اْلَمْعِرفَيةِ َمَحبَّةَ اْلَمِسييِح  تَْعِرفُوااْلقِدِّ

(14-5:11أف)" .ِمْلِء هللاِ 

II- العالقة ه وإل الرغبة امُلشتعلةإله : يسوع العريس 
هو(51:52؛أم2:11؛هو43:3أش)العريسيدعى.يشامكنابالكلحبناوكعريسناأومني ي علنيسوع -أ

.(4:14مت)نفسةالعريسدعى

عالقتنىاتوصىف(22:11؛14:1مؤ).كةعميقىةناأننتواصلمعىةفىىشىرعروسهكتأكيدلدعوتدعىن  -ب

مؤكىىىدةعالقىىىةبىىىينيسىىىوع(11:2كىىىو2؛22-2:14؛هىىىو5:14؛2:2أم)كعالقىىىةخطبىىىةوزواج

.يتشامكافيهاكلشئفىمحبةعروسهو

(52-3:52أف)لهاأثامهامةم يسوعو"واحدجسد"لناعالقة -ج

يرُّ َهيَذا  .َجَسيدا  َواِحيدا   (الرجىلوامرأتىه)َويَُكيوُن ااِلْثنَياِن  ... ظَاِميهِ عِ  َوِمنْ  لَْحِمهِ ألَنَّنَا أَْعَضاُء ِجْسِمِه، ِمْن " السِّ

، َولَِكنَّنِي أَنَا أَقُوُل ِمْن نَْحِو َعظِ  (52-3:21أف)" .اْلَمِسيِح َواْلَكنِيَسةِ يم 
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(1488يوليو)يسوعالعريسةحبمخدمةأننؤكدعلىكهللادعانا -د

عالنىةعىنشىهوةقلبىهلشىعبةبصىومةإهىو(2:1حىج)كىلاألمىمكمشتهىشامةالىيسوعإلاسبابناسب م -ه

.فىكلاألمملهوشوقمغبةتوقظ

(2:1حج)."ُمْعتََهى ُكلِّ األَُممِ َويَأْتِي . َوأَُزْلِزُل ُكلَّ األَُممِ "

III. منظور احملبةمن  اخلالص 
أبديىةمى يسىوععينىالعالقىةد .تأمينضدالحريىقبوليصةمبجردالهروبمنالجحيمنم بكثيرالخال أكثر -أ

ريىدنايسىوعأننمتلىئبالمهابىىةأمىا قوتىهالفائقىىةي .اآلبعمىىالإنعمىلولبىهنكىىونبىالقربمنىهنشىامكقينمىاب

:11يىو)هىنوعيةالشركةالتىصرخيسوعمنأجلهىافىىههذ.أننشتركفىمحبتهالفائقةلألبدوجاللهو
24.)

يِدي يَُكونُوَن َمِعي َحْيُث أَُكيوُن أَنَياأُِريُد أَنَّ َهُؤالَِء الَِّذيَن أَْعطَْيتَنِي  اآلبأَيَُّها " ْْ الَّيِذي أَْعطَْيتَنِيي ألَنَّيَك  لِيَْنظُيُروا َم

 (24:  11يو ) ".أَْحبَْبتَنِي قَْبَل إِْنَعاِء اْلَعالَمِ 

لَِس َمعِ َمْن يَْغلُِب فََسأُْعِطيِه أَْن " ْْ (5:21مؤ)" .. . فِي َعْرِشي ييَ

.حنانهلطفهونثبتلنجلسم يسوعفىشراكةلنبرهنوقيمنالي ،خلصنااآلب -ب

يَماِويَّاِ  فِيي اْلَمِسييِح يَُسيو َ  َوأَْجلََسينَا َمَعيهُ َوأَقَاَمنَيا َمَعيهُ، ...  الَّتِي أََحبَّنَا بَِها َمَحبَّتِِه اْلَكثِيَرةِ ِمْن أَْجِل "  ،فِيي السَّ

ُهوِر اآلتِيَةِ لِيُْظِهَر فِي  (1-2:4أف) ".َعلَْينَا فِي اْلَمِسيِح يَُسو َ  اللُّْطفِ ِغنَى نِْعَمتِِه اْلفَائَِق بِ  الدُّ

IV.من منظور احملبة القداسة

نىالمشىاعركأقو نوعيةمنالطاعةألنهىاتفىي مىنأختبام"الطاعةالمؤسسةعلىمشاعرالمحبة"الىأشير -أ

.سيحتملأ شئمنأجلالمحبىة(الهيا فيالمحبة)ألنالشخصالمري حبا األكثرثباتا هىالطاعة.يسوع

الطاعىة"أو(الطاعىةبينمىاالنشىعربحمىومهللا)"الواجى ؤسسىةعلىىالمسىؤليةوالم الطاعىة"هىأقو مىن

 .(النتائجمنداف الخوفمنالعواق و)"علىالخوفالمبنية

علىىهعملىماأننعرفمنالمرومي.لتهبةمفرطةعندمانفهمشخصيةهللاالممتلئةبمشاعرم يليتألقاإلنج -ب

ي ريىدعائلىة.والفىداءةقىيلخلا"ذاالمى"الح السىب وماءاألمىرعلني .فياألبديةسيعملهلناماو،الصلي ألجلنا

.تشتركفىالشركةم الثالوثهوتستمت بتمجدهو

IV -من منظور احملبة اننجاح واألمال 
نتبىدل.علىنلهىممىنهىمفىىعينيىهيونفسىهلهىمعىنفىىالىذاتبىأنيعلىناإلنحصامهللاشعبةمنمنظومحرمي  -أ

يشىتركفىنشىليمالجديىدةعلىأننعيشفىىأومنجاحنايعتمد.نتغيربأننر حقيقةهويتنافىعالقتنابيسوعو

.سلطانهونعلنجاللهتفوقةوسيادتة،ومجدالعالقةم الثالوث،نملكمعهعلىاألم ،ن 
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نزدهرفىىجىومىنلننمىوواهللاخلقنى.ستمتاعةبناوحبةلناإعلىالثقةفىبنيةلقنالنتوقلعالقةعميقةم هللامخ  -ب

فىىعالقتنىابيسىوعاسىتمتاعةأننجىدنحتىاج.دهللالنىايىنتىوبعىنأشىتياقنالتأينسىتطي أنال.لنالهىداإليالـتأي

بىأننتىوبعنىهبىدونالعظمىةدويىللتأيحتيىاجاإلنتغلى علىىال.ديىةكعىرو باألضمنالمقاصدةوابتهاجهبناو

.عنهعو وجود

دَ لَِكْي  َّْ (1:12تس2)" .. . َوأَْنتُْم فِيهِ ، فِيُكمْ اْسُم َربِّنَا يَُسوَ  اْلَمِسيِح  يَتََم

ُهوِر ا ي ِسر  بَْل نَتََكلَُّم بِِحْكَمِة هللاِ فِ " ِدنَاْلِحْكَمِة اْلَمْكتُوَمِة الَّتِي َسبََق هللاُ فََعيَّنََها قَْبَل الدُّ ْْ َميا لَيْم تَيَر َعيْين  َولَيْم .. . لَِم

(4-2:1كو1) ".«هللاُ لِلَِّذيَن يُِحبُّونَهُ  أََعدَّهُ َما  ... تَْسَمْع أُُذن  

ليسىافىىتنىاق مى ويالهمىاحقيقىك.نىبغ حياتنىاأندعاناو"كمانح نفوسنا"دعانايسوعأننح قريبنا -ج

علمنىايسىوعأن.قيمتنىاالعظيمىةلىهصىليبةووعىالنيسىوعإنحى نفوسىنامىنخىاللعدسىة.بعمهمابأ حال

.حياتناخامجالعالقةمعهاونعمتنجدهويتناوتالأنطلقنحياتنامنم نبغ 

بىأنيطلىق"أستمتاعة"فىنمجدهللا.(4:11يو1)هكاهللمحبةلنستقبكلمايتمجدفيناهو.نستقبلسيادتهبمحبة -د

هوخطىة،علنفىهويةالعرو مجدهللاالم .بأبتهاجنابتمجيدههستمتاعإو،منخاللناكعرو بةلناوحمجدهو

.نساندىةوليستخطةاإلباألهللا

هؤيىر عائلتىةتىدمكتكريسىهلهىموعطىامىابينيمتلىئبىالفرح.أوالدهلزوجتىهوكلمىالىهالرجلأنيكونيريد -ه

.(جونبيبر)"أكثربينمانشب بهأكثرهللايتمجدفينا".(11:15لو)المفرطلهم

يستمت .لذانغامانيكونلناكلمايريدلحياتنامنأجله-"أننح نفوسنامنأجله"لهمقولةبرنامدكالميفو -و

.ستمتاعنابحبهلناإير يسوعبأن

أننسىتمت حبىة"مقىدامو"حبنىاي يحى أنهانى"مقىدامقلىلمىني "اطئخىتمىاعإ"عاليريدناأننسىيرفىىيسو -ز

.هتحبمفىأةيتمجدبينمانؤمنبجرهو."حبهلنامب

VI- من منظور احملبة ديةباألت اكائآ امل 
عبىرعىنديىةت باألتآمكافئىال.فىىالكلمىةالمقدسىةإنسانالطريقللعظمةأكثرمنأ وتآئمكافميسوععنالعلّ -أ

عنىدمانحىنسىنفرحتأبديىةوآلنامكافئيعطينماي بسيفرحيسوعجدا .الحياةهيسوعتجاهحبنالهفىهذشعوم

.(23:21،25مت)ننالهم

الُِح َواألَِمينُ " ا أَيَُّها اْلَعْبُد الصَّ ِِ َسييِِّدكَ اْدُخْل إِلَى . ثِيرِ َعلَى اْلكَ  فَأُقِيُمكَ فِي اْلقَلِيِل  أَِمينا  ُكْنَت . نِِعمَّ :23مىت)".فَيَر
21)

للسىلطةعالميىةةالهىىالنظىرههىذ.خرينأما اآلتفوقالوةكرامالديةكطريقلتحقيقباألتآالمكافئالبع ير  -ب

للبحى عىنهىذاالنىوعمىناليىريأ قيمىةالمىؤمنبالتأكيىد."اآلخىرينالكبرياءلنكونأعلىمن"علىمبنيةال

.فىالسماءةسلطةوالمكافئال

فىثيابك"حبهعنهتعبير"تىستلبسفىالدهراآل.الحياةهبوضوحمشاعرةتجاهحبكلهفىهذنيسوععل سي  -ج

ولكىنأنخىرينناآلليستأننكىونأعلىىمىتآالمكافئ.كثيرةخر آمجدوفىأمومقا الم الم مجدجسدكفىو
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نحبىهبهىايالطريقىةالتىيتحىركبسىب يتىأثرقلى يسىوعو.عهأينمىايكىونقدمتناأننكونمنكونبالقربمنهو

.مانفعلهفيمانلبسةوتجاهناعبرعنمشاعرهأنيىيريدو

هامجدةالنحيسوعوخرلصالآتاوأيتعبيرآوأنننكرخطةهللاللمكافئعليناأالنختامبينأننعيشلمجدهللا -د

هىذاتعبيىر.كنافىىمجىدهنسىتمت بأشىترامنمجدةعنىدمادأنيسوعاليفقدشيئا عليناأننتأك".شعرنابأنانيةت "

.فىمنحهاياهممنأنهسيفقدشيئا نبتعدعنبركاتيسوعخوفا نأننتراج وتديّالعنموح

VII- من منظور احملبة اخلدمة 
ىىشىىبينالعىىريسإ. ليسىىوععىىروالمأييوحنىىاالمعمىىدانخدمتىىهكأعىىداد -أ انتبىىاهومشىىاعرجىىذبالي رفىىىالع 

العىىرو لتنىىالأحمىىانهللاعىىدصىىديقالعىىريسي .لتسىىتقبلأحمىىانالعىىريسالعىىرو عىىدلكىىني العىىرو لىىهو

.الوصيةاألولىعيشتلاويقويهاالعريسبينمايؤهله

ُِ فََرحا  ِمْن أَْجِل َصْوِ  اْلَعِريسِ  ... ِديُق اْلَعِريسِ صَ " (5:24يو)" .فَيَْفَر

(21-2:14في،4:3كو2)أوقدمتنفسهاعرضتنفسهاعلىولسعنالخد التىكرزتتكلمب -ب

(4:3كو2) ".، بَْل بِاْلَمِسيِح يَُسوَ  َربّا ، َولَِكْن بِأَْنفُِسنَا َعبِيدا  لَُكْم ِمْن أَْجِل يَُسو َ لَْسنَا نَْكِرُز بِأَْنفُِسنَافَإِنَّنَا "

VIII- بةجمد اهلل من منظور احمل
قتىربنةبينمىاأماتليكونلناجىر.كتنام قلبةشرعالنمجدةوجاللهوإعلىمبنيةيريديسوععبادةمنشعبة -أ

عىىالنعىىناإل.التقمميىىزمىىرتبابىىالعالعىىدمجىىدهلىىهب و.اتالعالقىىعلىىىمسىىتو هللاعميىىق.ثقىىةعظيمىىةمنىىهب

.قلبهمننحوناقلمجدهوجاللهويربطنابعميسوعإستحقاق

ُخوِل إِلَى  ثِقَة  نَا أَيَُّها اإِلْخَوةُ لَ " َسيهُ لَنَيا َحيِديثا  َحيّيا  طَِريقيا  بَِدِم يَُسوَ ،« األَْقَداسِ »بِالدُّ بِقَْليب  َصياِد    لِنَتَقَيدَّمْ .. . َكرَّ

(22-12:14ع )" .. . اإِليَمانِ  قِينِ فِي يَ 

نظىومالعهىدالقىديمللمجىدهىوأننقىفعىنبعىدم(5كىو2) ر فىىالعهىدينعىالنمجىدهللاكمىاي ىإقامنبولس -ب

مجىدهىوأنمنظىومالعهىدالجديىدلل.(14خىروج).سىرائيلهذامافعلىهإ(مايفعلالمالئكةمثل)لنترق مجدهللا

.(12:14ع )ليسكعبدىمجدهللاكعرو ونشتركفونقتربونتقد بثقة

يِدي (يشىتركوافىى) لِيَْنظُيُرواأَنَيا  يَُكونُيوَن َمِعيي َحْييُث أَُكيونُ أَْعطَْيتَنِي  أُِريُد أَنَّ َهُؤالَِء الَِّذينَ  اآلبأيَُّها " ْْ الَّيِذي  َم

(11:24يو) ".أَْعطَْيتَنِي

يجتىذبناقربىهمنظومالعالقة.يؤكدقدمةهللاالفائقةمثلمايفعلالمالئكةيقفعنبعدومنظومالعبدفىالملكوت -ج

معىهفىىعالقىةشىتراكيعمىلمىنأجلىهويمجىدهبىدوناإلمنظومالعبدفىىالملكىوت.شركنافىمحبتهالفائقةي و

.المحبة
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كىانيسىوع.ةلنشىتركمعىهبثقىةأبالقربمنهبثقةوجرنتقد ويمخافةبعظمةقدمتهكاهللالعلنمتلئبالنندهشو -د

(الشىراكة)جيدا   القرب منيهبيليحمىرنا(أنحدمالىأسفل)اسفل جداُ لكنةنزلالىو(متفوقويسام)عالى جدا  

.عندةأعزاء جدا  الننا

سىموهيؤكىد.أسىفلنحمىامهالىىإتفوقىهوعىنسىموعالنالىذ يلمىسقلوبنىامجدتفوقيسوعفىممموناإلن  -ه

.شقطريقلنالنكونبالقربمنهتماعهليإيؤكدعمقحبهونحمامهالىأسفلإقدمتهالمهيبهو

عالنعنعظمتىه،العبادةواإلنردلهالمحبةفىعالقةعميقةتتممنلكاملونننالحبهباأفوقيسوعبنمجدت -و

.اآلبشتراكمعهلنمألاألم بمجداإلطاعةوصاياهووتمجيدسموتفوقه


