
  ١٨الرسـالة 
 

المالمححببـة وـة وعظمتظمتعهااه!!  
 

(Arabic - The greatness of love!) 

 
  !!هاهاالمحبـة وعظمتالمحبـة وعظمت: موضوع حديثنَا اليوم عن.. أحباِئى

 

 :رشَ عثَد الثاِلدأ الع نقررشَث عاح الثاِلحنثوس األصى كورِنؤِمول األولى إلى مسولس الر بالِة رسنوِم
 

 ١."ةةحبحب الم المننههعظمعظمأأ   ولكن ولكن.... الثالثة الثالثةهِِهة هِذة هِذحبحب والم والماءاءجج والر والرانانيميم اإل اإلتُتُ فيثب فيثبا اآلنا اآلنممأأ"
 

أ ِمونقرنسفر نشيد األنشاد األص اح الثاِمحن العدالس دابع: 
"أع إنأع إنطى اإلنسطى اإلنسكّل ثر انكّل ثر انوِة بيِتِهِة بيِتِهوب ب دَل الماحتقاراًدَل الم ة تحتقراحتقاراًحب ة تحتقرحب.." 
 

أ ِمونقررن وحنّسالة يا الرسول األولى األصحاح الرابع العالثاِمد دن: 
"حبال ي نومحبال ي نومي لم ي اَهللا اَهللاعرفْعرفْ لم اَهللا م ألن اَهللا م ة ألنةحبحب.." 
 

 ِنتحرضة حكاها لى أحى قصالشب ابد ..كان أبوه يحبهح اً جبكان اً إذ أنّهمو هه .. حيدوكان عند أبيه وأم
 تغمرهم السعادة مع السالم .. وكانوا يعيشون فى جو عائلى مفعم بالمحبة..رق فى حياتهمابمثابة األمل المش

:  وهذا حديث الشاب لى إذ قاَل.. وحدث أنهما كانا يستعدان لالحتفال بمناسبة عيد ميالد ابنهما..والرضا الكامل
.. جيز أبى فى امتحان الختبار محبته لىولكنّى أردتُ أن أ.. ى والدى كى أختار بنفسى هدية عيد ميالدىفسألِن

وسألتنى والدتى نفس السؤال .. اسمح لى أبى أن أختار الهدية أثناء االحتفال بعيد ميالدى وليس قبله: فأجبتُ والدى
دفحدة التى أفضتُ لها الهديواشترتْ.. الهوالدتى م ا اخترأجوِد األنو تُ ِمنبها لتقديمها لى تْ واحتفَظ. .ااع وأثمنه

. نانزِلى م ِفاِت الزينَِةى بإقام وفى يوم عيد ميالدى قام والدى ووالدتى وبعض أحباِئ..أثناء االحتفال بهذه المناسبة
. وتناولنا معاً أنواعاً شهية ِمن الحلوى والشراب التى أعدتها والدتى. واستمتعنا بوقٍت طيب مع األقرباء واألصدقاء

رالتهانىولقد غم بفيٍض ِمن لنى مسروراً غاية السرور. نى الجميععا جتهم الكثير مممن صادق محب وأغدقوا على . 
 

فقد كانت تنتهز فرصة عيد ميالدى .  الهداياوكانت هدية والدتى ِمن أروع.  بهاتقبلتُ الهدايا وكنتُ سعيداً 
ها ِمنبه قلب ا يفيضبأقصى ما تستطيع عم روإعزاز لىلتعب بوالدى  فسألنى.  ح وجاء دور : أن كنتُ أود نىيا ب

ى العمأشترىحب عن ربة ثمينة تعهدي لك قلبى مثلك فأنتَ وحيديق لك سعدي نى وليس لى مر ولكنّك تَفض ..
.. ون اآلن؟جتمع ماء الهدية ونحن شركيف يتيسر لى.. ولكنّنى فى حيرة.. معلال بأنّك ستسألنى الهدية أثناء الحفل

تلبية طلبك قلبى أكثر ِمن فليس ما يبهج نىى بمال: فقلتُ ألبى.. اسألنى يا بة التى أرجوها ال تشتَرالهدي فهل ..إن 
 كهدية لى ميالدىإن ما أرجوه منك يا أبى فى عيد : فقلتُ.. ح يا بنىمأس: فقاَل.. تسمح لى أبى أن أطلبها ِمنك؟

  . وذلك ال أشك فيه أعظم دليل على حبك لى هذايكونسو ى أثق أنّك ستلبى طلبى وإنِّيعبر بصدق عن حبك لىس
 

وال .. مو اليدعة بس شفتاك سيجارأرجوك أبى أن تَِعدنى بأال تلم: قلتُ.. اطلب يا بنى: ى والدى ِلقاَل 
اآليتص ِمن اعدصدرك ِمن ن دخان ..ك أبى يحوى قلباً كبيراً يحتوينىفصدر ..ويِنؤلمتقبَل صسي ى أندرأنفاساً ك 
 ادسو.. صمتَ أبى لحظة.. ىالِدا واك فيها مدخّناً يى أرة الِتى األخير أن تكون هذه اللحظة ِهوأتمنّى أبى.. قاتلة

.. "ههميمياسها بقداسها بقد ود ودجاير ِمن جيبهجاير ِمن جيبهة السة السعلبعلب"ج ر أخْثم.. ا بنىى يديِت هِههِذ:  أبى قاَلثم.. ريناِض الحميعجتُ صمال
قاء ِداء واألص األقربميع وجىنِنِضن أبى ثم تحتَحتِضة تَرعسى م أماءتْوج.. بعدها احتوانى بذراعيه وقبل جبينى

والزمالء الذين لبوا دا ِلوتنَعحور ذِلضى كَ الحفل الِذكانبمناس احتضنوا أبى وأخَ.. ى ميالِد عيِدِةبصِفذوا يقون 
هِلويلونفرحين م سرورين ..تْ كانَفلقدم أة أثنَفاجى عليها الجميعوأبد اِعشَوا مرهمالرقيقة الطي ةب. 

                                                
  لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع         ،                ١٣: ١٣رسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس رسالة بولس ال١
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طلب من أبيه أن يشترى له سيارة حديثة الصنع علم أنّه لو لقد كان ذلك الشاب ي.. أخى القارئ العزيز  
 نعيداً ع بٍة جيدحٍة بِص رأى أن تمتع أبيِه االبنولكن.. ِهة ابِنما توانى األب فى تحقيق أمني.. غير التى يمتلكها

اِطخَمخينر التد ..أسمِعى أمنية تسدهِع وتسداِد باقى أفراألس كذِلِةر ك ..ا أنّكمهة ليالهدي رأى أن قيمتها بما س 
 هى المحبة ..اى تعبيرهقة ِفاِد الص..اهظمِتى عحبة ِفوالم.. ةحي من يقدمها ِمن تضفُا تكِلبل بم.. ال من ِمفُتكِل
المةضحي .لقدكتب س كّل ثروِة بيته بد":  يقوُلِهشيِدى نَان الحكيم ِفليم أعطى اإلنسان كّل ثروِة بيته بدإن أعطى اإلنسان احتقاراإن ة تحتقراحتقاراَل المحب ة تحتقر١."َل المحب  

 

 قاَل.. ى األبِدذاب الذى عاقبته العطرا هو أخْ مدوج فيرشَحة الب ِصرم ألنه يدإن كان التدخين خطراً 
نسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموتنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموتتوجد طريق تظهر لإلتوجد طريق تظهر لإل": ى أمثالِه ِفالحكيم" .فميقترفُن ة واِح خطيدة ويتمسك 

بمارسِتمبذنبِها وال يعترفُه الخَ ويطلب كافية لِحالص ِمِهاِنرم النّن ِدعيم األبى..من عثر ِفمن عثر ِف":  إذ مكتوبى واحدٍةاحدٍةى و  
فقدفقدص ص ارارم م جى الكلِّى الكلِّ ِف ِفرماّرماّج" ..اءجر دوجي ولكناءجر دوجي ولكن! .إذ مكتوبضاً أي :"د أند أنممي ي سسوعوعالم الم سيح يا ِما ِمطهرنَطهرنَسيح ينخَ خَ كلِّ كلِّن طي٢."ةٍٍةطي 

 

 أتعلم أخى ما .لو أطعنا الوصية العظمى: جابة اإل.خى من العذاب األبدى فى الجحيم؟ كيف ننجو أولكن 
وقريبك وقريبك    فكرك فكرك كّل كّلننوِموِم  كك قدرِت قدرِت كّل كّلننك وِمك وِم نفِس نفِس كّل كّلنن قلبك وِم قلبك وِم كّل كّلننلهك ِملهك ِمإإ الرب  الرب تحبتحب": هى أن. الوصية العظمى؟

هذا إذا أدركتَ .. ب إلهكسيراً أن تحب الر عسلي.. األبديِة ِةادع السفتاحا مى أنّهعظمة المحبة ِف.. "مثل نفسكمثل نفسك
عةظمِهحبِت ملك . .وحنّفيا الرنَنَ":  يقوُلوُلسححنننحب نحب هألنّ ألنّه ههه ه ووأحب جالة .. أخى. "ا أوالًا أوالًنَنَ أحبمتعذراً فى ع قد يكون

بل ألنه قدم أثمن عطية لك . ت الجسد وحسبفليست ألنه يقدم لنا إحتياجا. قصيرة أن أعبر عن محبة اهللا وعظمتها
 على الصليب ن اِهللام ابهذا كان بسفك د. لقد سدد ديناً فادحاً يستحيُل على مخلوق بشرى أو غير بشرى وفاؤه. ولى

 ٣!.؟ظم األعب الحوهذا ه أوليس.. عيموس النّى فردة األبدية ِفادع الساَلننَوِل.. دى األبذاِبنا ِمن العِمن أجل خالِص
 

. ة عن اهللا كثيراءى أشيداثِتى منذ حوِنعلم: ِهأجابنى بقوِل. سيحية؟اذا اعتنقتَ الملم: سألتُ أحدهم يوماً 
 نبض بال قلب ي كأن الذى نعبده إله.. ال شىء عن محبة اهللااهى إيوِنا علم م ولكن فى كلِّ..وعن أسمائه الحسنى

 اهللا  اهللا رفْرفْععب لم يب لم يومن ال يِحومن ال يِح":  يقوُلوُلسا الروحنّفي. ةحب م اَهللاأن. .ِةسيحيى الم ِفا اكتشفته م أوَلولكن.. ِةحبلمبا
اَهللا م ألناَهللا م ةألنةحبفأنا اآلن أعيش فى دائرِة. "حبِهحبِت مالع عزيزى. ىظم :اقرأ اإلنجيل ستلمساِهللاحبِة فيه م  .وإنلم تَ س

 ٤.ه يحبونَ للذين اُهللاا أعده وم اِهللا أوالِدصَل على كّل امتيازاِتوهذا يكفيك لتح. .ا أحبك كمه تحبفَو سة اهللامحب
 

اً قادراً على  فربما كنتَ أستاذا ضليع..هعبرة بما تعرفه فى الكتاب المقدس وال بكثرة ما تحفظ ِمن ليست ال 
ى  كنتَ تعاِنولكنك إن. .مة لهم قياجعرون ما الدارسه التى يعتبر والمؤلفاتُاثُ ولك األبحشرح الكتاب المقدس

ِةنقصاً فى المحب ..صِِص" فقدررتَ نحِطتَ نحِطاساً ياساً يننجاًنجاً أوِص أوِصني ي رنرن" ..ِمسعتُ يوماً قصكانتْة ع أم نابنها الباِل تعيشُ م غ ع
.. ِة إلى الكنيساِبهلِذد ِلى واستِعا بنَ يقم:  قائلةتوقظه ِلبكراً مٍدم أحواح يب صاءتهج.. ة والثالثينساِمر الخَم العنِم

أجابِها بقوِله :ياها أمتُ أشْ لسعرغْ برٍةبلِذى ِلِن تدفعاِبهِة إلى الكنيس ..فضلك: فأجابته ِمن نىقم يا ب .. ِمن ألنّه ال بد
: فقاَل.. ابكهن ِذد مِِا بنى فال ب يقم: فأجابته.. أماه لستُ أحب أحداً فى هذه الكنيسة: أجابها.. كنيسةذهابك إلى ال

اهأم.!لي ِنى ِفنَس هحبي نِهى هِذاك مِة الكنيس ..فأجابته :ينىا ب.!ى أنّ أرهال ب ِذد ِمن هابكِة إلى الكنيس ..فساأله :
اهأم؟ى على الذهاِباذا ترغميِن لم .فأجلْ: ابتهِغستُ أرمأنَ. !كأنّسيتَ ي نىا بكِهى هِذاِع أنتَ رِة الكنيسو اِعو٥!.اظه 

 

 ليتكأخى تشترك ِع مى فى تلكالةَ الص :أبانا السماوى ..أشكرك ألن حكبلِنى لينتِشِنركَ أدى ِنى ويعطي
حياة وهىعنَدفاً وم ..قلبقَتخِل ِلأسألك اً فىديداً ج ..بالح قلباً يفيضصِِخْشَ العميق ِلبكي ا مى فضالً أحببتِنن ..أل وام
ى ى ِفالِت صأرفع.. شيئتك مالًاِم عادتكماً إرتم ما لك ألحي..ةحي بالتضاًونمقرحباً .. كبع حو نَنب ِم القلب بحكذِل
اسم مأحبِنن ى باذال دمالطاهر ِمه واثقاً ِف. .ى أجِلنى وعاِدِدك الصقلتَ اق ي نقبْل: مي نال أخْم إلى رجارجاً ِخه . 
 

 :إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد ذلك فى.. أخى القارئ العزيز
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  ٧: ٨ سفر نشيد األنشاد ١
           ٩-٦ :١رسالة يوحنا الرسول األولى     ،                                ١٠: ٢ رسالة يعقوب ،                ٢٥: ١٦مثال  سفر األ٢
 ١٩ :٤رسالة يوحنا الرسول األولى   ،                ٢٧ :١٠ إنجيل لوقا ٣
      ٩: ٢لى إلى مؤمنى كورنثوس األو    ،٢٦: ٣ بولس الرسول إلى مؤمنى غالطية رسالة ،  ٨: ٤رسالة يوحنا الرسول األولى  ٤
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