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 لتهب بيسوعإعالن عن القلب امُل

I- هلل حمبة اهلل 
ال يوجبد ممب  . مجبد ه: ئ فى قلب  هلكل ش يقع، ويُمثل الغاية والهدف النهائهناك هدف واحد وحيد وضخم يُشَِّكل الوا

 .شخصيالل ه ويهمه مكث  من مجده شغيُ 

تمب  . تهحيط واسع من مس ته وشبه هاية فى مُ نه وب كاته نحو خليقته، تص  فى الالجميلة من قوت النواحيكل  -م 

:يهذه الحقيقة صفحات الوح

" ِِ ميِ   ِمْن أَْجِل اْسم ََ ََ  ُُ َُ  َوِممْن أَْجمِل خَْرمِ  أُبَطِّم َْطََ م َُ َتى مَ أَ أَ م ْْ ََ  ُُ م   .أُْمِسم  َ َِ بِةِ َُ َوَْمْت ا ََمْ  قَي ْتىُم ََ . َهئََْم

َشي  ِ  َِ ْْ َُ خِ  ُكوِر ا ِِ ألَق مُُ . أَْخَ ملُ  ِممْن أَْجمِل قَْةِسم  ِمْن أَْجِل قَْةِس . اْخىَْ تُ ُِ اْسم ََ ُُمَ ق  ََم  ؟ َكْتم ِطت َْ َوَكَ اَمىِم  أَ أُ

: 87إ 72: 73 إ إش4: 101 إ11: 42 إ مبب 44: 14 صببم1إ 4: 84 كببذل إ إش) ( 11 -9: 84إش)" .ِِلَخمم َ 

 (19 -13: 9 إ دا88، 44، 18، 9: 40 إ ح 3: 18 إ إر42

ُُْْ ألَن  " ُِ  ِم ْجُ  إََِْ األَبَ ِ . ُكل  األَْشتَ ءِ  َوَُُْ  َوبِ َِ ْْ : 4 كبو1إ 11 -12: 1 كبوكبذل إ )  (71: 11 رو)" .آِمتنَ . َُُْ ا
 (10: 4 ع إ 1

ُُ ألَن  األَْرَض " ىَلِ ِْ بِّ َمْ ِ خَِ  ِمْن  تَ ْْيَْ م َ  َمْجِ  اْ   تَم اُ ا ِِ ْْ ََطِّم  ا م  تُ َِ  مب إ 9: 11 إش :منظب )  (18: 4 حب )" .َك

34 :19) 

ْْتَمممْو ِ خَمممتُْرةَُت تََشممم ُمُن اِاْقَسممم ِن َوتُوَعمممُا ِرْخَ ممم ُ اْْ ممم ِ  " َُ ا بد َوْتمممَ اُ خِممم  َوِْممم و اْممم   ُِ َوتَمممُلوُا األَْونَممم ُن .َوَُْسممم

 ََ َِ ِم ُروِر َوخِ  َتةَ ئِِ  اْىدَ اِب ِممْن أََمم ِ  .بِىَ ََ ُِِ  اْصد بِّ َوَُْ ُخلُوَن خِ  َم ُِ َوِممْن  َهْتيَمِ  اْم   ىِم َِ ََ ََ ََم ِء  ْْمَ   بَ َِ ُِ َِتَ ِمم

َب األَْرضَ  َِ (19 -13: 4 إش)" .ِْتُْ 

لكبل معمبا   يكالهبدف النهبائيك ر العهد الجديد م اراً وتك اراً اإلقتباس من العهد القديمإ فى اإلشبار  لمجبد ه  -ب 

لنا وتَُغيِّ نا. ه مماثلة عبن م  فكب   مخب   ال يمكن  من تجد قائمة . علينا من نت ك المجا  لهذه المشاهد كى تَُشكِّ

:مو مشهد آخ  فى الكتاب المقدس

إ 80، 8: 11 إ يببو11: 3، 41: 2 ، لببو14: 4 ، مبب 71: 12 مبب  – اْيمموو واْشممة ءإ 41: 7 مف – اََْْمم 

: 1 ، فببل14: 4 بببط1، 10: 2 مبب  – اْىي ُمم  واْىيمم ُِإ 18، 14، 1: 1 ، مف9: 4 بببط1 – خمم ا اْْةممو 
 يببو – اْر ممم  اْ سمموْت إ 47 -44: 71 ، حبب 11: 17، إر3: 87 إش – خمم ا إسمم ائتلإ 40: 1 كببو1، 11

 – دَموو اِْرىم رُنإ 17: 18 يبو – إسىج ب  اْصم وإ 41: 4، 40، 14: 1 إ فل19: 4، 12: 8 كو4، 4: 12

.3 -2: 12 رو –إ الوحد  17: 1 بط4

II- حمبتنا ليسوع 
اإلشت اك فى محبة ه -م 

.مع ه فى غي ته الشديد  على مجده اإلتفاق. نفس المحبة والشغف اإللهى من  مدعو لتبني .1
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ْتَْْتم" ََ ا َوَرخَمَا  ََ م ََ ُُ بِ َِ ِء َوََم اَ تََكل َم َُُسمو م ََ ُ : ُِ قَْ مَو اْس  م  ََم  اِلُب ََمْ  أَتَمِا اْس  َُ . أَُد مَ َا اْبُْم جِّ َِ َُ ِْتُ مِ  اْبَْم َمجِّ

   َُْ لََ األَْرضِ ... أَ ََ  َُ ْ تُ ْلىُُُ . أَقَ  َمج  َِ َل ََْ  أَْك َِ َْ طَْتىَِْ  ألَ َْ َِ  أَ َل اْ  َِ  َْْ ْْمَ  . ا َِ ََم  اِلُب  مْ قِ  أَْقمَا أَُد َواِلَن َمجِّ

َْْ  َْمِ  َْْ َا ََْيَل َكْوِن ا َِ َِ  َك َن ِْ   ْجِ  اْ  َِ ْْ َُ بِ  (2 -8، 1: 13 يو) ".َواتِ

 منه من خال  تَجُسد، وموت، وقيامة، وصعود، ورجوع يسوع سبيمتد وينتصب  إسبمه ومجبده يكشف الوحي .4

.إن يسوع وحده هو محور محبتنا لكن هذا ينعكس على مجد اآلب وال وح ميضاً . وحده فى وسط خليقته

طَ اُ اْسِ   خَْوَق ُكلِّ اْسم  " َْ َُْ  ، َوأَ َُ َرخ َ ُُ هللاُ أَ ِْ ََ ِْ  ِء َوَممْن َِ م ْن خِم  اْس   ِ َُ ُكلد ُرْكيَ   ِم َِْكْ  تَْجثَُو بِ ْسِم َُُسو

لََ األَْرِض  ْجِ  هللاِ اِلبِ ََ َِ ِستَح ُهَو َربٌّ ِْ َِ ْْ َُ ا  -9: 4 فبى) ".َوَمْن تَْ َا األَْرِض،َوَُْ ىَِ َف ُكلد َِْس ن  أَن  َُُسو
 (10 -1: 1 تس4إ 19 -13: 4 كذل إ إش) (11

ُْْكملد " ََ ا ُِ ُخلِم ُ خِت لَمَ األَْرِض، َمم  ُُمَ   َوَمم  أَ : خَإِقُ  ََ َِ َواِو َوَمم   م ُ وشم   اْ  َمم  خِم  اْس  َُ ُُمَ  ، َسمَواءك َكم َن 

ََ . ِستَ َداو  اْ  ِرَُ َس و  اْ  َس َِطتنَ  ُِ َوَُُْ ََْ  ُخلِ ُْْكلد بِ ُِ َُيُوُ  .ا ، َوخِت َِ  ُهَو ََْيَل ُكلِّ َشْ ء  َِْكْ  َُُكوَن ُهمَو  ...اَْ 

م   خِ  ُكلِّ َشْ ء   (14 -11: 1 كو) ".ُمىَيَ ِّ

مجد يسوع -ب 

إن سبعي .  غبة والشغف فبى رفعبة شبخ بل هى ال –إن العالقة الحميمة بيسوع ليس  مج د غي   عادية  .1

.، هو الهدف األعلى لإلنسانيةفي كل األشياءلتمجيده 

خبال  مرببع مسبس صبلبة وراسبخة مبن  فبنحن نك مبه مبن. مجب د إنه مم  هائل وكبيب ، وهبو لبيس بسبيط مو .4

:احى وجودنانو

 ألجل تحقيق مهداف ه، اإلتفاق مع ط قه، واكتشاف  ايا ه، الوالء والتضحيةالطاعة لوص – اْوأء– 

.سدد إحتياجنا، وحافظنا، ومُ منه هو خالقنا –بكل تواضع 

   ِإعطاء األولوية واإلنشغا  باهلل فى مفكارنبا وفبى ط يقبة إسبتغال  وقتنبا، األمب  البذ  ببدوره  – ااهى

.ومموالنايحدد إستغال  مواردنا وطاقتنا 

  َ يسوع مثمبن يكون إن . إن مشاع نا ت تبط إرتباط وثيق باألمور التى نوليها إهتمامنا ونُِجلَّها – اِْش

.ومغلى عندنا، وهو موضوع إهتمامنا العميق

  ََمن نُك مه ونحمده بثم  شفاهنا، والتص فات النابعة عن تك يس  –إن ه هو المعبود الوحيد  –اْش

.ومحبة وابتهاج

المحبة والمجد -ج 

إن الط يقة التى يدعونا بها الوحي لنمجد ه هبى نفبس . هذه البنود األربعة الكبي   يُعب  عنها بعالقة المحبة .1

:مشار لنا يسوع بها على المحبة الط ق التي

" ُُ َْْوَص َُ  ِه َ »: خَأََج بَُُ َُُسو َا ُكلِّ ا ْا َُ  إِْسَ ائِتلُ : إِن  أَو  َِ بد . اْس ََُْ  َربٌّ َواِت ك اْ   َُ ِمْن . إَِْ ََ ب  إَِْ َوتُِ بد اْ  

 َُ َُ َوِمْن ُكلِّ خِْكِ َا َوِمْن ُكلِّ َُمْ َرتِ َُ َوِمْن ُكلِّ قَْةِس َْْوِصمت  ُ األُوَْمَ. ُكلِّ ََْليِ ِا ِهمَ  ا َِ (  70 -49: 14 مب ) ".َهم
(2 -8: 1 مقتبس من تث)

ئإ ن اهبا فبى اللغبة المتشبابهة التبى صبي  بهبا حببه فبى كبل شبلدعو  المتأصلة من نمجده فبى كبل شبئ ونإن ا .4

.ال بللدعو  لعباد  الكالم فى تثنية 
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َُ خِم  ُكملِّ طُ " َُ ِْىَْسملُ م ََ ب  إِْ َُ إِأ أَْن تَى يَِ  اْم   َُ بد إِْ َُ اْ   ْْ ُِ َوتُِ ي مُُ َوتَْ يُمَ  خَ ِلَن َُ  إِْسَ ائِتُل َم َوا َُْطلُُب ِم ُ َِم

ب   َُ اْ   َُ َوِمْن ُكلِّ قَْةِسم َُ ِمْن ُكلِّ ََليِ ََ إ 10، 1: 70إ 83: 44إ 17: 11 كبذل  تبث) (14: 10 تبث) ..." إِْ

(2: 44 يش

بد يسبو للتسبال  مبا إ ا كبان هبدفنا النهبائيوهكذا، فليس هنباك محبل  .7 إن . ع مو من نحببهواألسبمى هبو من نَُمجِّ

.ئألن نمجده فى كل شسعى من خاللها شكل العالقة التى ن محبتنا ليسوع هي

هدف خالصنا -د 

هو فى األساس بغ ض تح ي نبا مبن ( والتقديس الذ  نتج عنه)إن الخالص الذ  إختب ناه من خال  يسوع  .1

ألجلبه وهبو تمجيبد يسبوع سلطان الجسد الُمقَيِّد لنا بعمل الخطية، حتى نتمكن من تتمبيم الغب ض البذ  ُخلقنبا 

.ويتمجد هو وحدهئ يوم ال ب الذ  فيه سيعلو والشوق لمج

ِستحِ  َمَ ي  َ  ألَن  " َِ ْْ ا قَْ ِسمبُ  قَْ منُ  إِوْ . تَْ ُصُ قَ  ا ََ تماِ  ألَْجملِ  َمم وَ  ََم ْ  َواِتم ك  َكم نَ  إِنْ  أَق مُُ : َهم ِِ َْْج تاُ . ا ِِ َْْج  إِوا   خَم 

َِ  بَْ ُ  أَ .َم تُوا تِا َكْ  َُِ تَش األَْتتَ ُء خِت ِِ َْْج َِمْم َوََم  َ َوُهَو َم َو ألَْجِل ا َِ  َم َو ألَْجلِ َِْم، بَْل ِْل   كبو4) ".ألَْقةُِس

2 :18- 12)

 إن هبذا الثمب . لثمينةإ هو ثمب   التَغيُب  الحقيقبي فبى الحيبا ت ايد بجما  يسوع ومحبة طبيعته اإن الشغف المُ  .4

النتيجبة من نتحب ر و. د الجديبدالقبدس فبى المبيالقو  الب وح بدون  يستحيلعج   مُ عمل  نفس هوفى داخل ال

.ئلعباد ، ونحيا لمجد يسوع فى كل شئ لنا الجما  حتى نتقدس كآنية لمن الخطية ويُض

ْجِ  هللاِ " َِ ْْىُْم تَأُْكلُوَن أَْو تَْشَ بُوَن أَْو تَْةَ لُوَن َشْتئ   خَ ْخَ لُوا ُكل  َشْ ء  ِْ  (71: 10 كو1) ".خَإَِوا ُك

َ  هللاُ خِ  كُ إِْن َك َن َُىََكل ُم أََت ك " ج  َِ ََ  هللاُ، َِْكْ  َُىَ  َُْ ِْ و  َُ ُ ِمْن َُو  ََْواِا هللاِ، َوإِْن َك َن َُْرِ ُ  أََت ك خََكأَقُ  لِّ َشْ ء  خََكأَ

ْلطَ ُن إََِْ أَبَِ  اِلبِِ ُنَ  ْجُ  َواْسد َِ ْْ َِ  َُُْ ا ِستِح، اْ  َِ ْْ َُ ا (11: 8 بط1) ".آِمتنَ . بِتَُسو

III - يسوععالقة احلميمة مع تنمية ال 
طل  المحبة -م 

يمكن الوصو  للشغف الذ  يستحو  علينا بالكامبل فبى طلب  مجبد يسبوع والمحببة اآلكلبة لبهإ بقبدر إدراكنبا  .1

.نستطيع من نحبه بالتمام إ ا كنا نقدره حق قدره األسمى. لقيمة يسوع

يبة وضب ور  الوصبو  حبو  مهمال سببيل للم اوغبة . وهذا التقدي  يحبد  فقبط مبن خبال  ال ليبة والمع فبة .4

(14: 7إ 4: 1 بط4)يسوع لمع فة حقيقية عن 

َِ  ِممْن أَجْ " َُ َربِّ ، اْ م ِستِح َُُسو َِ ْْ ِل َمْ ِ خَِ  ا َْ َُْ   َخَس َرو  ِمْن أَْجِل خَ ُِ َخِسمْ ُو بَْل إِقِّ  أَْتِسُب ُكل  َشْ ء  أَ لِم

(4: 7 فى) ..." ُكل  األَْشتَ ءِ 

من نع فالض ور  الُملِّحة  -ب 

للمحببة والعبباد ، والببد من يكبون هبو شبغلنا   ب يسبوع المسبيه هبو الوقبود الحقيقبيلإن اإلعالن ال سولي عن ا

تجسبده، حياتبه، مشباع ه، : بالبحث عن غنى مع فبة المسبيه التبى ال تُستقصبى البد من نصبه منشغلين. اغلالش

.، صليبه، قيامته، صعوده، تتويجه، ملوهيته، ومجيئه(بال خطية)ب ه 


