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 اهلل حيبنا من كل قلبه: احملاضرة الثالثة

I- طلقةاحلقيقة امُل: مراجعة 
شخصيةأهمأمرفيالمحبةالصادقة.المحبةالصادقةهيكيانهللا(.٤:١١يو١)محبةصادقة–هللامحبة -أ

فهكذا.قلبهوقدرته،هللاأحّبهللامنكلاألزلمنذ.عالقتهباهلل،بنا،وبمايطلبهمنّا–هللاوفيكلعالقاته

 .يحباآلباإلبن،واإلبنيحبالروح،إلخ

 :ظهرعلىاألقّلفيخمسةأوجهمختلفة،مترابطةبعضهاببعضشتعلةفيقلبهللا،تالمحبةالم إن -ب

.بشّدةمنكلقلباآلخرينالثالوثيحبفيصشخكل:محبة هللا هلل .1

فقوةمحبتهللمفديينتوازيقوةمحبته.وقدرتهفكرههويحّبشعبهمنكلقلبه،:محبة هللا لشعبه .2

.الثالوثشركةداخل

(٥:٥رو)كبعلىشعبهمنخاللالروحمحبةهللاتنس:محبتنا هلل .3

.منمحبةهللاوهيمنأجلهمحبتناألنفسناتنبع:محبتنا ألنفسنا .4

(11:4يو١)ختبارحبهللاالفياضإتأتيمحبتنالآلخرينبعد:محبتنا لآلخرين .5

نفسقوةمحبةهللاهللويجدربنامهذه،أنقوةمحبةهللالناهيليفترااا األااايةفيالسلةالتعمناإل -ج

(١٥:٩،١١:٣٢يو.)هالحقيقةكلأيامحياتناأننثبتفيهذ

(١١:٣٢يو) ".أحببتهم كما أحببتني ...(اآلب)لم العالم أنك وليع "...

(١٥:٩يو)" .أثبتوا في محبتي. أحببتكم أناكما أحبني اآلب كذلك "

محبةأننحيافيركزعلىوهذايتطلبمناأنن .هابتفيالمحبةيعنيأننحيافيأننث:اثبتوا في المحبة -د

جبعليناأننتعلمعنمشاعرالربي(.٢:١يو١)أننوجهقلوبنانحوالتعّمقلرؤيةوفهمهذاالمفهوم.هللا

.وأنننموفيفهماألوجهالمختلفةلمحبته

(٢:١يو١)..."  محبة أعطانا اآلب(نوعية)أنظروا أية "

هذهالعالقا تراملناصورة.وعالقاتهمحبةهللاوشدةونوعيةظهرطبيعة،ت الوحدةالموجودةفيالثالوث -ه

معهومعنحن،وكيفيتواصلهللامعهللا،كيفيتواصلمعنا،وكيفنتواصلالحبالكاملهوعنما

فيسوعيفرحويتحمس.فيهايتشاركونالثالوثيتمتعبالعالقةبعضهمالبعضوشخصفيكّل.اآلخرين

المباالةاليوجد.أوتماتيكيهذاالحبليسحب.اآلبلههلآلبوبحبمشاعرهتتحركبحب.بهلآلفيحب

.فيعالقتهمعاآلبالضجرأو

الثالوإن -و هيالتيت فهمناحقيقة محبةهللاثالعظمى، التيتنسكبداخل. هينفسالمحبة فمحبةهللالنا

،واليبخلبهاعلينا،محبّتهكاملةدائما .هواليحرمنامنفضائلهولوللحظةواحدة.هينفسها−الثالوث

.أبديّةها،ألنمحبتهغيرمحصورةوفيمحبتهأبدا ولنينموهولنينقصمن.ألنهذههيطبيعته
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الم  -ز قدرتهالالالعظمةالتييتمتعبهاهللاتشملمحبته .ملوكيةمحدودة،حكمتهالجليلة،وروعتهالشتعلة،

عطينافكرةعنهذهاألشياءت .ثالوثتهالمميزةوالعالقا داخلالالنظرإلىمحببالنظرالىعظمته،تبدأ

.جماليسوع،الطانهوأهميته

II- حمبة اهلل امُلعلنة: من القواعد الروحية 
هذه.حبنافنحننحبهللاألننانرىأنههوي .عززحبناله،فهويبدأبإعالنمحبتهلناأوال عندمايريدهللاأني  -أ

 .غيرناهيالحقيقةالتيت 

(٤:١٩يو١)" .هو أحبّنا أولا (نحنندرك) ألنه نحن نحبه"

(٣١يهوذا).." . ، منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيحواحفظوا أنفسكم في محبة هللا"

مشاعرفمشاعرهتجاهناهينفس.المشاعرالتييكنّهايسوعلنا،هيالتيتعبرأقصىالتعبيرعنقيمتناإن -ب

.والقمةفيالملكو هيالمقدمة.هذههيأبسطوأعمقحقيقةفيالملكو (.١١:٣٢−١٥:٩يو.)اآلبتجاهه

."فضلعندهللاالم " كالشخص مؤمنالحقبرؤيةنفسهعطيكلت .عنقيمتناهذاهوالتعبيراألعلى

(١١-١٥:٩يو)" يكمل فرحكم ... كلمتكم بهذا، لكي. .. ؛ اثبتوا في محبتيأحببتكم أنا ا أحبني اآلب، كذلككم"

نشعر -ج نختبرمحبةهللاتدريجيا ، (١٥:١١يو)وبشعورعميقبالراىبالفرحعندما يسوع،. لمحبة إدراكنا

لياعندمانرىي حررنامنايطرةشهوا الخطيةالوقتية،ألنمحبتهتسمحلنابإختبارالملذ قلبهالم شتعلا الع 

 .بالحب

القصوىتهفيالتدابيريمكنناأننرىمقدارمحب.نامنهتنالكييقربواعنفسهوصارإنسانوحملخطيالعليّ -د

 .التيأخذهالكييفديناونكونمعه

(١١:٣٣عب).." . بقلب صادق في يقين اإليمان لنتقّدم"

(١٤:٢،١١:٣٤يو)كونشعبهقريبا منهلألبديسوعكانغيورا لكيي -ه

(١١:٣٤يو)" .يكونون معي حيث أكون أناأن هؤلء الذين أعطيتني  أريد أيها اآلب،"

(١٤:٢يو)" .أيضاا  حيث أكون أنا تكونون أنتموإن مضيت وأعددت لكم مكاناا آتي أيضاا وآخذكم إلّي، حتى "

بمحبةوتوااع،لكي(الحاار)جدا تنازلالذي(المتعالي)المرتفع هو–عدةأوجهلعظمتهمض يمجديسوع -و

حياةشركةمعنا،إتضعألنهيريدهو(.أبناء/عروس)علىقلبهأعزاء  ألننا(لنحكممعهالىاألبد)يقربنامنه

األبدو األرضإلى على معه نحكم ٣١-٣:٣١رؤ).أن ،١٩:٣٢مت،١،٣٣:٥-٢:٣١،٥:١١،٣١:٤،

(١:٣٣دا،١٢-٢:١١رو،٣:١٣تي٢،٣-١:٣كو٢١،١-١٩،٣٣:٣٩-١٩:١١لو،٣٢،٣٥:٣٢-٣١:٣١

(٢:٣١رؤ).." . عرشيفي يجلس معي  من يغلب فسأعطيه أن"

(٣:١٣تي٣)" .إن كنا ننكره فهو أيضاُ سينكرنا. إن كنا نصبر فسنملك أيضاا معه"

نكونفنحنلن.ضحوتتتنكشفيوهءهالفداخطهويريدأننكونمالكينمعةفينحنمهمونبالنسبةله، -ز

لىالعالقةالتيبالشكرعهوممتلئيننكونمنبهرينمعويجبأن.لوحدهوهويحكميسوععلىجدرمتفرجينم 

.تربطنابه
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 أما. شيء لكم كل .العالم، أم الحياة، أم الموت، أم األشياء الحاضرة، أم المستقبلة أم... كل شيء لكم فإن"

(٣٢-٢:٣١كو١)" .والمسيح هلل انتم للمسيح

هللاولميتراجععنهفهذاالقراركانأبديا ،(٣٢-١:٣١تك)لقيادةعلىاألرضلإلنسانأعطىهللاالسلطانأوا -ح

-٤:٥لو)بليسإلألرضليادتهةوارتكبالخيانةالعظمى،عبرتسليمالطتهوقآدمفيالخطياقطحتىعندما

١)

(١:٣١تك) ".على كل األرض ... فيتسلطون ... وقال هللا نعمل اإلنسان على صورتنا"

فهذهالحقيقةكانتبالفعلمنالعناصر(.١-٢:٤مز)لمفديينفينظرالربلالتيكرامةللتهبرؤيداودأنبهر -ط

فنحننتعجبعندمانرىقدرةمحبة.التينّمتشغفداودللرّب،وإدراكهاهوالذيأيقظقلبداودليحّبهللا

.هللاوإلىأيمدىيمكنلهذهالمحبةأنتصل

(١-٢:٤مز)" .كل شيء تحت قدميهعلى أعمال يديك، جعلت  تسلّطه. .. حتى تذكرهفمن هو اإلنسان "

علىقلبه -ي نحنعزيزونجدا  وحده. تكمنفيه وهويتنا قيمتنا منخالل. له بالنسبة نرىمدىأهميتنا عندما

قيمتهبالنسبةلناويزدادإعالنإاتحقاقةنعمته، . ومنيسكبمجدهعلىشعبهوهويزيدمنعظمته،عندما

،حكيم،وجبارانحنّومحّب،التيت ظهركمه"انوانيتذكرةعنالنعمة"أوللنعمةأنوانينحن.خاللهمأيضا 

.بحيثي عبركلواحدمنهمعنجمالهللاومحبتهكانةالخالصيمنحالمفديينم(.٣:١أف)

 باللطف في الدهور اآلتية غنى نعمته الفائق، ليُظهر في السماويات في المسيح يسوع،أجلسنا معه  ... هو"

(١-٣:١أف)" .علينا في المسيح يسوع

عند -ك يتمجد وهو قدرته الرائعة، محبته ي ظهر حكمتهما في. نغوصأكثر إليه، بالنسبة نحن نرىمن عندما

العمق،حتىنحنالغيرمستحقين؟نح.جاللته المقدار؟منهوالذييحببهذا نن دركقدرا منايحبنابهذا

مثلماالجماليعبرعنعينيالخالق،كذلك(.٣١:١٤أي.)أهميتنابالنسبةلهاهناوبسيطا جدا منمشاعرهتج

عبرعنت مورواحدةمنعدةألنعمته،هيإنالعظمةالممنوحةلنامنخال.ت علنمحبتهالعظيمةعنطبيعته

.عظمتهاألامىالتيتعلوفوقكلشيء

III- لن نستنزف حمبة اهلل أبدًا 
.نحنلننستنزفأبدا البحرالوااعلمحبةهللا،ولكنانختبردائما أوجهجديدةمنها -أ

، الفائقة المعرفة محبة المسيح، وتعرفوا العلوو العمقو الطولو العرضما هو ..حتى تستطيعوا أن تُدركوا"

(١٩-٢:١٢أف)." ملء هللالكي تمتلئوا إلى كّل 

 .تنالألبدافةالشعوبوقادرةعلىتغطيةخطيمحبةهللاهيكمحيطشااع،تطالك -ب

 المحبةيشملكلأنواعالبشروالهويا منمختلفالجنسيا عرض إن.

 المحبةيصلويتخطىحدوداعفنافيهذهالحياةويمتدالىاألبد طولإن.

 (٣:٢في)الذيدفعهمنأجلناالثمنيسوعليخلصناووإتضعالمحبةيدّلإلىأيمدىنزلعمقإن

 (٢:٣١رؤ)اهفينعمتهالمحبةيرمزالىحجمالتمجيدالذينلقعلوإن
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تاحلكافةالقديسين -ج أعضاءجسدالمسيححدتيالمحبةتنسكببملئهاعندماغيرأنهذه.اإلعالنعنمحبةهللام 

 .جزءمنإعالنمحبةهللافجزءمنميراثنامتعلقبالِخدما األخرى،وكذلك.معا واعمليو

IV-  حمبة اهللتطبيق حقيقة 
نسمحيجبأال.هذايعنيأننحرمهقسممنفرحتهعندمايتواصلمعنا−اليجبعليناأننرفضمحبتهلنا -أ

السلبيةبأنت تفعلهكلمةهللاؤثرلمشاعرنا أكثرمما علىقلوبنا لكلمةهللاعبر. يجبأنن خضعمشاعرنا لذا

 .مشاعرناالسلبيةامامحقالإعالن

نفياإلعتقادبأنهتكمولكنالصعوبة.السماءالذينهمفيننعتقدبأنالربيحّبالمؤمنيليسمنالصعبأن -ب

 .هللايحبغيرالمؤمنينولكنهأيضا يحبالمؤمنينويتمتعبهم.ألشخاصالضعفاءاويستمتعبيحب

ي -ج هللاال بين المعدمخلط عند الروحي النضوج التمرد وبين الصادقين ؤمنين ( كال أن تذكر الخروفمن

فيالطين نتوبعناع(.والخنزيرعلقا كلمرة .فاتنا،حتىقبلأننبلغالنضوجالروحيالربيفرحبنا

( ٣٣-١١−١-١٥:٤لوقا الضالّونيكونالرب(. يعود ماا يرؤوفاا ورحفيوم ٣١−١٥:١١لو)معهم يظهر(.

فهناكعدةتحوال (.١٥:٣٣لو)الذيألبسإبنهأبهىالحللمنخاللصورةاألبالضالابتهاجالربباإلبن

 .الذيأتىإلىالتوبةمؤخرا أنتحدثفيحياةهذااإلبنالضاليجب

عندمانعيشبحياة(فاتناحتىفياع)اثقينبأنهيتمتعبنايريدناأننكونو.هللايفرحعندماي ظهرلنارحمته -د

 .إليهوالنهربمنهجرينعندها.توبة

(١:١٢مي)" .ل يحفظ الى األبد غضبه، فإنه يُسّر بالرأفة"

 -ه علىأعماله"عالمة"كتبالراول٣١:٣١فييوحنا تدّل حياته. كيفعاشيوحنا ت خبرنا اآلية هذه ففي.

اليذك اامهإنجيله، بلريوحنا الذيكانيسوعيحبهالتب"يوصفنفسهخمسمرا والمرة، لميذ ( يو"

٣١:١،٣١−٣١:٣−١٩:٣١−١٢:٣٢ يوحنا(. أراد بحسبعالقته وعوليسبحسبيسبأنيكونمعروفا 

 .أعمالهفيالعلن

 وقت العشاء اتكأ على صدرهيتبعه، وهو أيضاا الذي  (يوحنا) التلميذ الذي كان يسوع يحبهنظر  ... بطرس"

 (٣١:٣١يو)" .هو الذي يُسلمك منيا سيّد  :وقال

بإحدىأعظم -و ال،(٣١-١٩:٣١يو)فيالتاريخ،عبرعالقاتهمعمريم"السيرا الذاتية"تمتعيوحنا والر 

وعده.فيالنهضا الكبرىوكتبخمسك تبفيالعهدالجديدلقدلعبدورا مهما .بمنفيهمبطرسوبولس

 بأنه يسوع علىعرشفياارائيل من ١٩:٣٢مت)ايحكم ) علىاور اورشليمورأىاامه في المدينة

 (٣١:١٤رؤ)الجديدة

 .لكييفدينااتخذهتظهرفيالطرقالتيااتحقاقهوقيمتهإنمدىمحبةهللاوأ -ز

" .وجعلتنا إللهنا ملوكاا وكهنة، فسنملك على األرض. .. بدمكألنك ُذبحت واشتريتنا هلل  ... ُمستحق أنت"

(١١-٥:٩رؤ)


