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  وِعالجـهاوِعالجـها.. .. المحبـة الفَـاِترةالمحبـة الفَـاِترة
 

(Arabic - Lukewarm love) 
 

  وِعالجـهاوِعالجـها.. .. المحبـة الفَـاِترةالمحبـة الفَـاِترة :موضوع حديثنَا اليوم عن.. أحباِئى
 

 :رشَس عاِد والسرشَس عاِمن الخَيددأ العنقرث اح الثاِلحاألص رؤيا يوحنّا الالهوِتىفر سِِ نوِم
 

  اًاًارار وال ح وال حارداًارداً ب بتَتَ ولس ولسرر فاِت فاِتككنّنّهكذا ألهكذا أل  ....اًاًارار ح حووأأ  ارداًارداً ب بتَتَ كنْ كنْليتكليتك  ....اًاًارار وال ح وال حارداًًارداًً ب بتَتَ لس لسككنّنّأأ  الكالكممععأأ  ارفٌارفٌنا عنا عأأ"
 ١."ىى فِم فِمنن ِم ِمأكأكتقيتقيأأ  ننأأ  ععمِِمززا ما منَنَأأ

 

المحبة   وتلك..الم والراحِة والطمأنينِةالستبادل المحبة ِمن أهم العوامل التى تعطى اإلنسان إحساساً ب 
 حبتِه من ِمءر المعطيِهى يالقدم األول هو القدر الِذ..  لتقفَ باتزان أو لتتحرك فى أمانيلزمها قدمان تستخدمهما

. ة وتحتاج إلى أقدام صناعيةحبا تتعثر المهموِن وبد.. لهونر اآلخَعطيِهى ي هو القدر الِذثاِنى وال.. بِهحيطون ينمِل
قلبه  مطالب بأن ال يحمل فى ىسيِح فالمؤمن الم.. وتتميز بأنها موجهة للجميع..المحبة المسيحيةوحديثنا اليوم عن 

 . ةداو له العر حباً له ومن أظهرظه محبة المؤمن تشمُل من أ..كراهية أو ضغينة إلنسان ما
 

حبوا حبوا أأ  ::قول لكمقول لكمأأنا فنا فأأما ما أأ و و....ككعدوعدو   قريبك وتبغض قريبك وتبغض تحب تحب::نه قيلنه قيلأأسمعتم سمعتم " :قائاليسوع  برلقد أوصى ال  
  بناءبناءأأ تكونوا  تكونوا ىى لك لك....ليكم ويطردونكمليكم ويطردونكمإإجل الذين يسيئون جل الذين يسيئون وصلوا ألوصلوا أل  ..لى مبغضيكملى مبغضيكمإإحسنوا حسنوا  أ أ..باركوا العنيكمباركوا العنيكم  ....عداءكمعداءكمأأ
ن ن إإنه نه ألأل  ....برار والظالمينبرار والظالمين على األ على األيمطريمطرشرار والصالحين وشرار والصالحين وه على األه على األ شمس شمسنه يشرقُنه يشرقُإإفف  .... السموات السمواتىى ف فىىبيكم الذبيكم الذأأ
 فضل  فضل أىأىخوتكم فقط فخوتكم فقط فإإن سلمتم على ن سلمتم على إإ و و..!!؟؟ يفعلون ذلك يفعلون ذلكيضاًيضاًأأليس العشارون ليس العشارون  أ أ..؟؟جر لكمجر لكمأأ  أىأىحبونكم فحبونكم فحببتم الذين يحببتم الذين يأأ

  ٢." السموات هو كامل السموات هو كاملىى ف فىىباكم الذباكم الذأأ  ننأأنتم كاملين كما نتم كاملين كما أأفكونوا فكونوا . . !!؟؟يضا يفعلون هكذايضا يفعلون هكذاأأأليس العشارون أليس العشارون   ....تصنعونتصنعون
 

  إنةة شأنها شأن المحبى ويعتريها الضعف أحيانا أخرتبدو قوية أحيانا. .سائر عواطفنا ونزعاتنا البشري 
بال شك ستكون . . وهو يبدى لك محبة فاترةين لكتخيل أخى أنّك تعيشُ مع قر ..بعض األحيانوقد يدركها الفتور 
 ن من العسير التصديق بأنها محبة ولكبةقد نسميها مح.. ترة غير مقبول ألن مذاق المحبة الفافى حيرة من أمره

سينتابك ..  وال على الوقوف فى ذات المكان ال يقوى على السير إلى األماملمحبة الفاترة تبدو فى جسم هزيلألن ا
ألنه يتعذر ..  المؤسفأن تبقى مع ذلك القرين فى ذلك الحال يشجعك على الذى دافع القوىإحساس بعدم وجود ال

 .   للوصول إليه معاًعه نحو الهدف الذى اتفقتما على السعىعليك أن تخطو م
 

 وافتتحنا به حديثنا وفيه يوجه الرب كالمه األصحاح الثالث سفر الرؤياجاء بوبالعودة إلى النص الذى  
أأ  ": ين بقولهإلى الراعى المسئول عن كنيسة الالودكينا عأأ  ارفٌارفٌنا عععممالكنّنّأأ  الكككلس تَتَ لسب ارداًًارداًً بوال ح وال ح اراًاًار.. . .ليتكتَتَ كنْ كنْليتكب ارداًارداً ب  

بالتأمل فيما يعنيه الرب من كشف .. "ىى فِم فِمنن ِم ِمأكأكتقيتقيأأ  ننأأ  ععمِِمززا ما منَنَأأ  اًاًارار وال ح وال حارداًارداً ب بتَتَ ولس ولسرر فاِت فاِتككنّنّهكذا ألهكذا أل. . ..اًاًارار ح حووأأ
لتى ال  ال محبة اهللانباد إذ كيف..  بغيضتعامل مع إلهه بأسلوبي إذ  أحياناًالحقيقة المرة التى يصل إليها المؤمن

 ."ىى فِم فِمنن ِم ِمأكأكتقيتقيأأ  ننأأ  ععمِِمززا ما منَنَأأ" :قولهب  عدم رضاه عليه اهللاعلن يلذلك. !يعبر عنها بغير ما يتوقعه منا؟
 

ومحبته ال  ..األولى األصحاح الرابع العدد السادس عشركما جاء برسالة يوحنا الرسول .. إن اهللا محبة 
ه  قد يتغاضى اإلنسان عن هذ. بال حدود هو لنادود كماُل محبتهبقدر كمال اهللا غير المح ألن يعبر عن عظمتها

 سمع نداءات المحبةال ت  أصابها صمم أذنيهيبدو قلب اإلنسان متحجرا وكأن ربما ..المحبة وقد يقابلها بالجمود
ألن اهللا هو هو ألن اهللا هو هو " ..قى كما هى غير محدودة وال تتغير تبه اهللا ل ولكن محبة.. اإلنسان تماماّ وقد ينكرها..العجيبة

  ٣."إن اهللا فى محبته يريد الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلونإن اهللا فى محبته يريد الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. . أمساً واليوم وإلى األبدأمساً واليوم وإلى األبد
                                                

   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع          ،                 ١٦ - ١٥: ٣ سفر رؤيا يوحنا الالهوتى ١
     ١١ :٥ أفسس رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى                    ،                          ٤٨ – ٤٣ :٥إنجيل متى  ٢
 ٤: ٢ى تيموثاوس رسالة بولس الرسول األولى إل     ،  ٨: ١٣الرسالة إلى العبرانيين   ،   ١٦: ٤رسالة يوحنا الرسول األولى  ٣
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 هذا ن ولإلجابة ع!.؟محرومين منها نرى كثيرينال  فلماذا إذا كان اهللا يحبنا بهذا المقدار: قد نتساءل 
 السبب أنّهم بعيدون عن ..لهواء فى كّل مكانمع توفر ا هناك من يموتون باالختناق: السؤال نعطى مثال

 وكذلك الحال مع كثيرين يعيشون محرومين ..أ أو عزلهم آخرون عن مصادرها لقد عزلوا أنفسهم خط..همصادر
ة اهللا مع شمولهاِمنيسلكون طرقا ليست طرق اهللا..عاشوا أو يعيشون حياة بعيدة عن اهللانهم أل  التمتع بمحب .. 

  محبة اهللا دعوةرفضواو ..ها فاستمرأوا الخطيةوقيدهم ب إغراءات العالم الفاسدت الجسد وس بشهواخدعهم إبلي
  ١.ن للموت فى خطاياهم واالختناق بذنوبهم ومصيرهم الهالك األبدىو معرضهمإن ..لهم

 

 اسمع يا  اسمع يا ::ىى الوصايا ه الوصايا هول كّلول كّلأأ  ننإإ":  المسيحل السيدوق س األصحاح الثانى عشر مرقلقد جاء بإنجيل 
  ..قدرتكقدرتك   كل كلِمنِمن فكرك و فكرك و كّل كّلِمنِمن نفسك و نفسك و كّل كّلِمنِمن كل قلبك و كل قلبك وِمنِمنلهك لهك إإ  الربالرب  وتحبوتحب. .  واحد واحدربرب  لهنالهناإإ  الربالرب. . اسرائيلاسرائيل

 ال مجال.. " هاتين هاتينِمنِمنعظم عظم أأخرى خرى أأ ليس وصية  ليس وصية .. قريبك كنفسك قريبك كنفسك تحب تحبىىمثلها همثلها ه  وثانيةوثانية. . ولىولىاألاأل  ةة الوصي الوصيىىهذه ههذه ه
  ٢. حارة قوية نحونافمحبة اهللا ِمن.. ت محبته فاترة نحو اهللا أو نحو إخوته المسيحية ِلمن كان حياتنا فىللتقدم روحيا

 

فالقلوب المفعمة بالمحبة الحارة ..  ال بد أن نرتفع إلى مستوى المحبة الحارة.ولكى نكون مسيحيين بالحقّ 
حبة الحارة الم..  عظمِتهاتستطيع أن تدرك وتستوعب محبة اهللا فىهى التى  ..الناس المحب ونحو جميع نحو اهللا

المحبة الحارة نحو اهللا والناس ..  هى القادرة على التفاعل مع المحبة الحارة التى فى قلب اآلب السماوىوحدها
   . قلب اآلب السماوى المِحبِمنألن المحبة الحارة تستمد طاقتها .. قادرة على الصمود أمام سهام العدو الملتهبة

 

 حتملت الجلدات على الجسد العارى والبصق على الوجه ووخزات الشوك فى الجبين الحارة االمحبة 
يا ابتاه يا ابتاه ":  وهى التى صرخت إلى اآلب السماوى.. وتحملت الطعنة فى الجنبفى اليدين والقدمينودقات المسامير 

 يرجمونه ألعدائه وهم اسطفانوس  تمثلت فى قلب أيضاً المحبة الحارة.."نهم ال يعلمون ماذا يفعلوننهم ال يعلمون ماذا يفعلوناغفر لهم ألاغفر لهم أل
 السموات التى نظرها ةت رؤيخالل من يشهد لهم أنّه رأى مجد اهللا ويسوع قائما عن يمين اهللا بينما هو بالحجارة

 ٣."ةة ال تقم لهم هذه الخطي ال تقم لهم هذه الخطييا ربيا رب":  وصرخ بصوت عظيم جثا على ركبتيهأنفاسه األخيرة وقبل أن يلفظ ..مفتوحة
 

 ما يجعل المحبة تفتر فى القلب  أخطرإن. هل من عالج للمحبة الفاترة؟ و.حبة تفتر فى قلوبنا؟ولكن ماذا يجعل الم
 يخدم  يخدم ننأأحد حد أأال يقدر ال يقدر ":  نقرأ فى الموعظة على الجبل هذه الكلمات.... فى حياة المؤمن الفاتر فى حياة المؤمن الفاتراإلله اآلخراإلله اآلخر: : أوالأوال

سيأأما ما إإه ه نّنّدين ألدين ألسين يبغض الواحد ويحبن تخدموا اهللا والمالن تخدموا اهللا والمالأأ ال تقدرون  ال تقدرون ..قر اآلخرقر اآلخرالواحد ويحتالواحد ويحت  و يالزمو يالزمأأ   اآلخر اآلخرن يبغض الواحد ويحب" 
  ينينأأفاذكر من فاذكر من ":  يسجُل الوحى بسفر الرؤيا األصحاح الثانى هذه األقوال.... عنها عنها المؤمن الفاتر المؤمن الفاترتبتبخطية لم يخطية لم ي: : ثانياثانيا

  ٤." تتب تتب لم لمننإإ مكانها  مكانها ِمنِمنتك تك منارمنار  زحزحزحزحأأ و و....قريبقريب   آتيك عن آتيك عنىىننإإال فال فإإ و و....ولىولىعمال األعمال األ واعمل األ واعمل األ.... وتب وتبسقطتَسقطتَ
 

 الحكمة أن نقضى ِمن فليس .مع نَ:نقول .هل يوجد عالج للمحبة الفاترة؟: ولإلجابة عن السؤال الثانى 
وإذا .  ألننا به نحيا ونتحرك ونوجدتكريس حياتنا ِلمن وهبنا الحياة واجبنا .ب ماالً ونخسر حياتنا األبديةالعمر لنكس

  ننإإ":  كقول يوحنا الرسول فى رسالته األولى.. لنعترف بهانا سالم اهللاتفقدكان هناك خطية محبوبة تحتل القلب و
 لنا خطايانا  لنا خطايانا  حتى يغفر حتى يغفر وعادٌل وعادٌلمينمينأأاعترفنا بخطايانا فهو اعترفنا بخطايانا فهو إن إن . .  فينا فينانفسنا وليس الحقّنفسنا وليس الحقّأأه ليس لنا خطية نضل ه ليس لنا خطية نضل نّنّإإقلنا قلنا 

سحب  وستنقشع . إلى القلب وسيعود سالم اهللا سنحصل على الغفراناعترفنا بخطاياناإن . " اثم اثم كّل كّلِمنِمن  ويطهرناويطهرنا
 ٥.ارة وأغانى التحرير فى أرجاء بيوتن وتسطع شمس المحبة الملتهبة فى حياتنا وتعلو هتافات النص.المحبة الفاترة

 

أعنى إلهى .. سامحنى واغفر لى فتور محبتى.. أبانا السماوى:  أدعوك أخى كى تشترك معى فى الصالة 
 أرفع صالتى فى اسم ربى يسوع.. جدد قلبى الفاتر وانزع ِمنْه كّل محبة غريبة . .حتى أعود إلى محبتى األولى

 .ارجاً خَهرج إلى ال أخْمن يقبْل:  يا من قلتَمستنداً على وعِدك الصادق.. تهىالذى أحبنى إلى المن
 

 :إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد ذلك فى.. أخى القارئ العزيز
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  ١٤: ٢١                   ،              سفر أيوب   ١٢: ٩ سفر األمثال ١
 ٣١ - ٢٩: ١٢  مرقسإنجيل ١
 ٦٠ - ٥٥: ٧سفر أعمال الرسل            ،                       ٣٤ : ٢٣إنجيل لوقا  ٢
 ٥ - ٤: ٢ تىسفر رؤيا يوحنا الالهو      ،                              ٢٤ :٦إنجيل متى  ٣
 ٩: ١رسالة يوحنا الرسول األولى  ٤
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