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الحب العاطفي والحنون للمسيح
ت فَ ِم ِه ( ...نشيد االنشاد )2:1
لِيُقَب ِّْلنِي بِقُ ْبالَ ِ
قد يكون هذا قليلا أكثر من اللزم لبعض منا ،ولكنها آية في الكتاب المقدس
التي تعني أنها قد ٌكتبت لك .في الواقع معظمنا على دراية جيدة باآلية  :هكذا أحب
هللا العالم حتى بذل ( ...يوحنا )16:3من هنا نفهم بسهولة محبة هللا التي تشمل
العالم (عالمياا) ونفهم محبة هللا فكريا ا وتاريخيا ا .إسمحوا لي أن أتوسع في هذا
األمر .
أعني بمحبة هللا عالميا ا هي أن نفهم أن الرب يسوع المسيح يحب الجميع أي
كل من هم في العالم .هكذا أحب هللا العالم .ولكن هذا األمر(محبة هللا لكل العالم)
يمكن أن يعطينا اإلنطباع بأن طالما هناك  7مليارات شخصا ا على هذا الكوكب
(كوكب األرض) فسيحصل الشخص فقط على جزء صغير من هذا الحب .فكريا ا فإنه
من الصعب لنا وعلينا أن نفهم أن الرب يسوع الذي يحب العالم كله ،هو أيضا ا قادراا
على حب كل واحد منا بكل حبه وأنه أيضا ا قادراا على إحتضان كل واحد منا في
نفس الوقت والتوقيت بحبه الكامل كالرب اإلله.
يخبرنا اللهوتيين بأن هللا موجود في كل مكان ( كلي الوجود) وهذا يعني أنه في
كل مكان في نفس الوقت وكلي القدرة (القاهر والقادر) وهذا يعني أنه كلي القوة
والسلطان .وبالتالي لديه القدرة على أن يكون شخصية كاملة على عمق ال حدود له
وال يمكن قياسه .لذلك كل واحد منا يمكن أن يكون مع الرب يسوع المسيح لمدة
ساعات في محادثة حميمة بدون ما يقول لنا"هل يمكن أن تقصر أو تختصر ألن
اآلخرين ينتظرون إجراء محادثات معي أيضاا" علينا أن نقرأ نشيد األنشاد الذي
لسليمان مرة واحدة و في جلسة واحدة لنأخذ لمحة عن أي مدي يتعامل الرب
ت فَ ِم ِه .
يسوع يسوع مع الفرد وكم هو شخص بعلقة واحد إلى واحد :لِيُقَب ِّْلنِي بِقُ ْبالَ ِ
لذا فإن الرب يسوع العام هو أيضا ا الرب يسوع الخاص "يسوعنا" هو أيضا ا
"يسوعي" بتمامه وكما أنني في حاجة إليه يوميا ا هو يحتاج لي يوميا ا .حقا ا تقبيلك
وإحتضانك له وتقبيله لك وإحتضانك هو الحدث السري األكثر لذة و قدسية .تلتف
روحه حول روحك وروحك تلتف حول روحه .وإعرف يا صديقي أن هذه المودة
تجاه بعضكما البعض ال تلبي فقط حاجة لديك ولكن لديه هو نفسه أيضا ا .يوصف
يوحنا هذا كأنكما ثابتان معا ا في اإلتحاد و الكمال .بينما يصف بولس الرسول ذلك

بأنه السر المكمون (لغز مخبأة) في األجيال ولكن أٌعلن اآلن أن هللا يسكن في
اإلنسان واإلنسان في هللا .في العهد القديم لن يستطع ولن يتمكن أحد أن يكون
أقرب إلى هللا أكثر من يعقوب .صارع مع هللا طول الليل .وكانت له العلقة الحميمة.
لكن حتي هذه العلقة مع هللا في تلك الليلة لم تكن أعمق من الجلد .هللا لم يدخل
لروحه وال إلبراهيم وال إلسحق ،لكنه سيدخل فيك إذا كنت تحبه من كل قلبك .نعم
الرب يسوع عاطفي في حبه معك و لن يدعك تذهب طالما كنت عاطفي في حبك له.
ولن يفعل أي شر ذاك الذي يحب هذا الحب العاطفي الشديد .سوف تفشل في بعض
األحيان بسبب إنسانيتك ألنك بشر ،ولكنك لن تخطئ ألنك تسكن في هللا.
ولكن هذا ال يعني أنك تشعر دائما بمحبته .ستكون في معظم األحيان في
اإلنسان الروحي .ولكن ما أقوله هو أنه في كثير من األحيان قد يضطر هللا لسحب
سكينة النور وغلق النور على اإلنسان الروحي ،حتى في بعض األحيان تستمر
الظلمة لفترات طويلة ،لمجرد الحقيقة البسيطة في أن اإليمان ينمو بشكل أفضل
في الظلم .تمسكك به يكون أشد عندما تكون في الظلم وأنه يحب ذلك .هنا تغرز
جذورك ألسفل ولألعمق حتي تعرف كم كان يعني الرب لك وإلي أي مدي أنت في
عوز وإحتياج له  .وكيف أن كل شيء في العالم هو في الحقيقة ال شيء سوى
غبار وتراب مقارنة بالرب .ال تشك أبداا في حبه في هذه المرحلة وال تدع تمسكك
به يضعف أبداا في مثل هذه الظروف .لن يتوقف الرب من تقبيلك وإحتضانك عندما
يحدث هذا أي عندما يسحب سكينة الكهرباء  .ال تأخذ هذا عقابا ا على ما كنت قد
فعلت .لكنه يفعل الرب ذلك لجعلك أقوى .وسوف يكون معك في الليل تماما ا كما في
النهار ،سيكون معك في الوادي تماما ا كما على قمة الجبل.
ت فَ ِم ِه  .نعم أظهر الرب يسوع محبته تجاهنا ومن نحونا منذ
لِيُقَب ِّْلنِي بِقُ ْبالَ ِ
 2000سنة فى الصليب .وكان ذلك رائعا ا .ولكن علينا أن نذهب من هناك .إنه
يقبلك تقبيلا اآلن وهو يحتضنك بحبه اليوم ،وهذا أكثر من رائع وغني جزيل.
صديقي ال تدع أحد يقول لك أن العاطفة الجنسية ( الحب الجنسي) هو األكثر
سخونة .العاطفة الروحية حتى اآلن تتجاوز العاطفة الجنسية في العجب والنشوة
واإلنجذاب .وليمة الحب الروحي هذه يمكن أن يشترك فيها االأرمل والخصي وغير
المتزوجون  .لن يحرموا من أكبر متعة في هذا الكون.
ما حدث قبل  2000سنة كانت ودائع لخلصك .ولكن أن تكون متصلا بالتاريخ
لن يخلصك ذلك.علقتك الحالية هي ما تفيد حقا ا اآلن .هل لديك علقة جارية حالية؟

هل تقضي وقتا ا بين الحين والحين مرة "يجلس معه على مقعد في الحديقة" فقط
لمحبة بعضكما البعض من دون حديث؟ نعم هل يمكنك أن تٌقبله دون التحدث بين
الحين والحين؟ هنا في هذه العملية تتعمق الروابط و يتم الكشف عن الكنوز اإللهية
وتتجدد الرؤية وتٌوضح ويتم الشفاء وتضميد الجراح والتطهير .ويتم اإلعداد
والتجهيز للمعركة القادمة .قد تقول :ليس لدي وقت لمقعد الحديقة .لدي الوقت لما
هو مهم لي .بدال من ذلك عليك أن تقول :ال أستطيع أن أفقد مقعد الحديقة وأفوته.
أنت بحاجة إلى ذلك أكثر من أي شيء آخر في العالم .ليس ذلك مضيعة وقت
ولكن توفير للوقت ألنك ستحمل الثمر المتكاثر وينقذك ذلك من آالف الخيارات
واإلختيارات الخاطئة.
في وداع الرب الشخصي لبطرس سأله الرب يسوع ... :يا سمعان بن يونا،
أتحبني أكثر من هؤالء ( ...يوحنا  .)15:21هذا هو حقا ا كل ما كان الرب يريده من
سيوضع في مكانه بعد ذلك .وطلب الرب يسوع ثلثة
بطرس  .كل شيء آخر ٌ
تأكيدات من حبه نحوه ليمحو له الثلث إنكارات التي أنكرها بطرس .وبذلك إمتلك
الرب بطرس اآلن تماما ا مرة واحدة وإلى األبد .وهذا لم يكن فقط إنتصاراا لبطرس
ولكن أيضا ا إنتصاراا كبيراا للرب يسوع .بعد هذا لم يتردد بطرس أبداا ولم يرتعش
ويتزعزع مرة أخرى .دع حياتك أيضا تصبح إنتصاراا شخصيا ا للرب يسوع حيث
ألقي الرب كل القديم في بحر النسيان إلى األبد.
ت
يريد الرب يسوع علقة حب معك .علقة حارة و قوية وحميمية .لِيُقَب ِّْلنِي بِقُ ْبالَ ِ
فَ ِم ِه أنت تقول كيف يمكن أن يكون هذا؟ أشعر بأنني صغير جداا .صديقي ...كعاشق
للمسيح ليس هناك شيء أكثر قيمة للمسيح منك .ال يوجد شيء في العالم والكون
الذي خلقه علي صورته ومثاله أسر هللا كاإلنسان .ال تدع وضعك الضئيل وحالتك
البائسة وضعفك البشري وعدم قدرتك على القفز علي سياج طوله  6أقدام أو عدم
فهمك للفيزياء الفلكية أوميولك إلى إرتكاب الخطأ وال تدع الشك أو عدم الفهم
يٌصبح نقطة تمحورك .لقد خلقكك هللا رائعا ا و ٌولدت من هللا مرة وتقدست .أنت ملكه
"على قدم المساواة" بمعنى أنه يدعوك أخ أو أخت (متي )50:12وأنه يدعوك
لتكون وارث معه (رو )17:8وأنه يريد اإلرتباط بك (كعريس) وأنه ال يخجل من
مشاركة عرشه معك (رؤ)21:3
مات المسيح من أجلك وهو يحيا لك .ليس لدي هللا مسرة في أي شيء غيرك.
يريد أن يقضي كل وقته معك .إنه يريد أن يفعل كل شيء بك ومعك .وهو غيور من

حبك .يقول فيك بكلم سليمانَ :
طاقَةُ فَا ِغيَة ( بوكيه ورد -باقة من الزهور) َحبِيبِي
ُوم َع ْي ِن َج ْدي( ....نشيد )14:1أُ ْختِي ْال َعرُوسُ َجنَّةٌ ُم ْغلَقَةٌ َعي ٌْن ُم ْقفَلَةٌ يَ ْنبُو ٌ
ع
لِي فِي ُكر ِ
َم ْختُو ٌم( نشيد )12:4أنت جنة (بوكيه ورد) وباقة من الزهور وينبوع منعش
للرب يسوع .أنت حب المسيح.
آه ال تدع شيئا ا يحدث بينك وبينه .ال تسمح للتأويل وتقلب المزاج واألعمال التجارية
ومشاعر عدم األهلية يفصلك عنه .ال تترك حجره أو حضنه .ال تدع شيئا يبعدك
بعيداا عن مائدته أو والئمه .تذكر محبته األبدية .قال إرميا النبي :تَ َرا َءى لِي الرَّبُّ
[و َم َحبَّةً أَبَ ِديَّةً أَحْ بَ ْبتُ ِك ِم ْن أَجْ ِل َذلِ َك أَ َد ْم ُ
ت لَ ِك الرَّحْ َمةَ( ....إرميا )3 :31
ِم ْن بَ ِعيدَ :
صلَنَا َع ْن
قال الرسول بولس أيضا ا :الَ ُع ْل َو َوالَ ُع ْم َ
ق َوالَ َخلِيقَةَ أُ ْخ َرى تَ ْق ِد ُر أَ ْن تَ ْف ِ
ْ
يح يَسُو َع َربِّنَا (رومية  )39:8يقول المرتل والمرنم صاحب
َم َحبَّ ِة هللاِ الَّتِي فِي ال َم ِس ِ
اض ُل ُكلُّ
ُون الَّ ِذ َ
المزامير أيضا ا عندما يتحدث عن هللاْ :القِ ِّديس َ
ض َواألَفَ ِ
ين فِي األَرْ ِ
َم َس َّرتِي بِ ِه ْم (مز )3:16
يا صديقي ،في محبته خلق هللا الكون كله ال لشيء لكن ألجلنا و في محبته أرسل
إبنه  ،الرب يسوع ،ليصالحنا مع هللا وفي محبته جاء لجعل مسكنه في قلوبنا و في
محبته صرنا كاملين وفي إتحاد مقدس أبدي معه .ال عجب من أن الرسول بولس
يجعل من الحب مفخرة كل ما قدمه من كتابات العهد الجديد قائل ا ان كان لي كل
صرْ ُ
ص ْنجا ً يَ ِر ُّن (.كل شيء)( 1كو :13
ت نُ َحاسا ً يَ ِط ُّن أَ ْو َ
شيء ولَي َ
ْس لِي َم َحبَّةٌ فَقَ ْد ِ
ت فَ ِم ِه ألن حبك أطيب من الخمر .إعرف من أنت.
 )2لِيُقَب ِّْلنِي بِقُ ْبالَ ِ
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