
 لمسيحل والحنون عاطفيالحب ال

 (2:1 االنشاد ... )نشيد هِ لِيُقَبِّْلنِي بِقُْبالَِت فَمِ 

في الكتاب المقدس  ا آية، ولكنهاأكثر من اللزم لبعض من ا قليلا قد يكون هذ

كذا أحب ه: باآلية الواقع معظمنا على دراية جيدة  لك. في ا قد ٌكتبتعني أنهت التي

التي تشمل  من هنا نفهم بسهولة محبة هللا (16:3ا... )يوحن بذل هللا العالم حتى

ا هذ توسع فيأسمحوا لي أن إ. وتاريخياا  فكرياا عالمياا( ونفهم محبة هللا  ) عالمال

 .مر األ

أي  يحب الجميع المسيح يسوع الرب أن نفهم أن هي عالمياا  عني بمحبة هللاأ

 (كل العالمل هللا محبةمر)األ هكذا أحب هللا العالم. ولكن هذا في العالم. كل من هم

 على هذا الكوكب اا مليارات شخص 7هناك  طالمانطباع بأن عطينا اإلييمكن أن 

 فإنه لحب. فكرياا فقط على جزء صغير من هذا اص خرض( فسيحصل الشكوكب األ)

 اا قادر أيضاا  ويحب العالم كله، ه الذي يسوع الرب أن نفهم أن وعلينا لنا من الصعب

حتضان كل واحد منا في إعلى  اا قادر وأنه أيضاا بكل حبه  كل واحد منا  حبعلى 

 له.والتوقيت بحبه الكامل كالرب اإلنفس الوقت 

نه في أوهذا يعني  كلي الوجود( ) هللا موجود في كل مكان بأناللهوتيين برنا يخ

ة قوال ينه كلأوهذا يعني  والقادر( القاهركلي القدرة )و الوقت كل مكان في نفس

 على عمق ال حدود له كاملةكون شخصية ي. وبالتالي لديه القدرة على أن والسلطان

 المسيح لمدة يسوع ن يكون مع الربأ كل واحد منا يمكن . لذلكوال يمكن قياسه

ألن و تختصر أأن تقصر  "هل يمكنما يقول لنا في محادثة حميمة بدون ساعات

الذي  نشادنشيد األ أقرن نيضاا"  علينا أأي جراء محادثات معإاآلخرين ينتظرون 

ي مدي يتعامل الرب ألمحة عن  خذ أجلسة واحدة لن في و مرة واحدةلسليمان 

 . قَبِّْلنِي بِقُْبالَِت فَِمهِ لِيُ لى واحد: إواحد بعلقة شخص  مع الفرد وكم هويسوع  يسوع 

 

 هو أيضاا  "يسوعنا" الخاصيسوع  الرب هو أيضاا  العاميسوع  الرب فإن لذا

 كتقبيل حقاا  .يحتاج لي يومياا هو  في حاجة إليه يومياا  نيأنكما و " بتمامهيسوعي"

 لتفت. قدسيةلذة و  األكثر  السري هو الحدثحتضانك إه لك وتقبيلله و كحتضانإو

أن هذه المودة  عرف يا صديقيإوحول روحه. لتف تروحك وروحك  روحه  حول

يوصف . أيضاا  نفسه هو حاجة لديك ولكن لديه فقطال تلبي بعضكما البعض  هتجا

بينما يصف بولس الرسول ذلك الكمال.  و تحادفي اإلنكما ثابتان معاا أكيوحنا هذا 
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أن هللا يسكن في ن علن اآلأٌ ولكن  جيال( في األمخبأة لغزنه السر المكمون )أب

 يكونأحد أن  ن يستطع ولن يتمكنفي العهد القديم ل نسان في هللا.نسان واإلاإل

العلقة الحميمة.  له ت. وكانطول الليليعقوب. صارع مع هللا كثر من أأقرب إلى هللا 

يدخل لم هللا عمق من الجلد.  ألم تكن ع هللا في تلك الليلة م ةعلقحتي هذه اللكن 

 إذا كنت تحبه من كل قلبك. نعم كدخل فييسحق، لكنه سال إلبراهيم ووال إللروحه 

 كنت عاطفي في حبك له. دعك تذهب طالما يمعك و لن  عاطفي في حبهيسوع  الرب

. سوف تفشل في بعض في الشديدي شر ذاك الذي يحب هذا الحب العاطأولن يفعل 

 .كنك لن تخطئ ألنك تسكن في هللا، ولنك بشرأل األحيان بسبب إنسانيتك

 

في  حيانستكون في معظم األمحبته. بولكن هذا ال يعني أنك تشعر دائما 

قد يضطر هللا لسحب  في كثير من األحيان  هاإلنسان الروحي. ولكن ما أقوله هو أن

تستمر  على اإلنسان الروحي، حتى في بعض األحيانسكينة النور وغلق النور 

بشكل أفضل  أن اإليمان ينموالحقيقة البسيطة في  لفترات طويلة، لمجرد  الظلمة

هنا تغرز نه يحب ذلك. أو في الظلم تكونعندما  تمسكك به يكون أشد في الظلم. 

نت في أمدي  أي ليإالرب لك و تعرف كم كان يعني عمق حتيولأل سفلأل كجذور

ي الحقيقة ال شيء سوى وكيف أن كل شيء في العالم هو ف.  حتياج لهإعوز و

مرحلة وال تدع تمسكك حبه في هذه الفي   شك أبداا ت. ال بالربمقارنة  وتراب غبار

حتضانك عندما إو كتقبيل الرب من يتوقف نفي مثل هذه الظروف. ل بداا أبه يضعف 

على ما كنت قد  ال تأخذ هذا عقاباا يسحب سكينة الكهرباء . عندما  أي يحدث هذا

كما في  تماماا  في الليل ككون معيلجعلك أقوى. وسوف   الرب ذلك لكنه يفعل فعلت.

 .كما على قمة الجبل تماماا وادي الفي  سيكون معكالنهار، 

 

منذ  ومن نحونا يسوع محبته تجاهنا الرب أظهر  نعم.  لِيُقَبِّْلنِي بِقُْبالَِت فَِمهِ 

نه إ. ولكن علينا أن نذهب من هناك. كان ذلك رائعاا و ى الصليب.فسنة  2000

. غني جزيلو من رائعكثر حبه اليوم، وهذا أبحتضنك هو يو اآلن تقبيلا  يقبلك

األكثر و ه ) الحب الجنسي( ن العاطفة الجنسيةأ قول لكيأحد  ي ال تدعصديق

 عجب والنشوةالتجاوز العاطفة الجنسية في تخونة. العاطفة الروحية حتى اآلن س

والخصي وغير رمل أاال يشترك فيهان أيمكن وليمة الحب الروحي هذه  .جذابنواإل

 متعة في هذا الكون. أكبر من ايحرمو لن. ن والمتزوج

التاريخ ب كون متصلا تسنة كانت ودائع لخلصك. ولكن أن  2000ما حدث قبل 

؟ علقة جارية حاليةاآلن. هل لديك  حقاا  تفيدما هي  علقتك الحاليةن يخلصك ذلك.ل



حديقة"  فقط العلى مقعد في  يجلس معهمرة "ن والحين بين الحي وقتاا  تقضيهل 

بين دون التحدث  لهقب  أن تٌ ك يمكنهل  حديث؟ نعمالبعض من دون  امكلمحبة بعض

 يتم الكشف عن الكنوز اإللهية روابط وعمق التت في هذه العمليةهنا ؟ والحين حينال

عداد يتم اإلو . وتضميد الجراح والتطهير وتٌوضح ويتم الشفاء الرؤية تتجددو

ة. لدي الوقت لما حديقال: ليس لدي وقت لمقعد قد تقولللمعركة القادمة.  تجهيزوال

. فوتهأو حديقةالمقعد  فقدأ. بدال من ذلك عليك أن تقول: ال أستطيع أن يهو مهم ل

ذلك مضيعة وقت  ليس كثر من أي شيء آخر في العالم. أذلك بحاجة إلى  أنت 

ف الخيارات الآمن  ذلك وينقذك ثمر المتكاثرتحمل الس نكتوفير للوقت أل ولكن

 .الخاطئةختيارات واإل

 

يسوع: ... يا سمعان بن يونا،  ه الرب لبطرس سأل الرب الشخصي  في وداع

ما كان الرب يريده من كل  (. هذا هو حقاا 15:21أتحبني أكثر من هؤالء ... )يوحنا 

ثلثة  الرب يسوع . وطلبذلكه بعد في مكان ٌسيوضع كل شيء آخر  . بطرس

متلك إوبذلك  نكرها بطرس.أنكارات التي إ ثلثالحو له يمه لتأكيدات من حبه نحو

 طرسلب نتصاراا إد. وهذا لم يكن فقط مرة واحدة وإلى األب اآلن  تماماا  الرب بطرس

ولم يرتعش  بداا أ بطرس يتردد لم . بعد هذالرب يسوعل كبيراا  نتصاراا إ ولكن أيضاا 

يسوع حيث لرب ل شخصياا  نتصاراا إ حتصب يضاحياتك أ رة أخرى. دعم ويتزعزع

 .النسيان إلى األبدفي بحر  كل القديم  الرب لقيأ

 

لِيُقَبِّْلنِي بِقُباْلَِت  قوية وحميمية..علقة حارة و  يسوع علقة حب معكيريد الرب 

كعاشق  .... صديقيجداا  ريصغي ننأ؟ أشعر بهذا كيف يمكن أن يكون أنت تقول  فَِمهِ 

 والكون . ال يوجد شيء في العالمنكمللمسيح  قيمةيس هناك شيء أكثر ل لمسيحل

وحالتك  ضئيلال وضعك. ال تدع نسانسر هللا كاإلأخلقه علي صورته ومثاله الذي 

عدم  أقدام أو 6طوله  سياج علي البشري وعدم قدرتك على القفز  كضعفوالبائسة 

و عدم الفهم أ تدع الشك وال أرتكاب الخطإ إلى كلوميوأ لفيزياء الفلكيةل كفهم

نت ملكه أمرة وتقدست.  من هللا تلدوٌ  اا ورائع ك هللاخلقكلقد  تمحورك.صبح نقطة يٌ 

ك نه يدعوأو( 50:12يتأنه يدعوك أخ أو أخت )م"على قدم المساواة" بمعنى 

جل من وأنه ال يخكعريس( رتباط بك )نه يريد اإلأ( و17:8معه )رو ارثولتكون 

 (21:3رؤمشاركة عرشه معك )

 ي شيء غيرك. أليس لدي هللا مسرة في لك.  حياوهو ي جلكأالمسيح من  مات

. وهو غيور من معكبك ونه يريد أن يفعل كل شيء إيريد أن يقضي كل وقته معك. 



َحبِيبِي  باقة من الزهور( -ورد ه) بوكي طَاقَةُ فَاِغيَة   كلم سليمان:ب فيكحبك. يقول 

أُْختِي اْلَعُروُس َجنَّةٌ ُمْغلَقَةٌ َعْيٌن ُمْقفَلَةٌ يَْنبُوٌع  (14:1نشيد... ).َجْدي   لِي فِي ُكُروِم َعْينِ 

 منعش ينبوعالزهور و باقة منو  (ورد هبوكي)نت جنة أ(  12:4نشيد )َمْختُومٌ 

 .حب المسيحيسوع. أنت  للرب

 

عمال التجارية واأل وتقلب المزاج ويلأللتبينك وبينه. ال تسمح  دثيح آه ال تدع شيئاا 

 يبعدكضنه. ال تدع شيئا ح   و أجره ترك ح  نه. ال تعفصلك ي هليةومشاعر عدم األ

بُّ  :النبي . تذكر محبته األبدية. قال إرمياهوالئم مائدته أو عن بعيداا  تََراَءى لِي الرَّ

: ]َوَمَحبَّةً أَبَِديَّةً أَْحبَْبتُِك ِمْن أَْجِل َذلَِك أََدْمُت لَ  ْحَمةَ.ِمْن بَِعيد   (3: 31... )إرميا ِك الرَّ

الَ ُعْلَو َوالَ ُعْمَق َوالَ َخلِيقَةَ أُْخَرى تَْقِدُر أَْن تَْفِصلَنَا َعْن : قال الرسول بولس أيضاا 

والمرنم صاحب  يقول المرتل (39:8)رومية  نَابِّ رَ َمَحبَِّة هللاِ الَّتِي فِي اْلَمِسيِح يَُسوَع 

يُسوَن الَِّذيَن فِي األَْرِض َواألَفَاِضُل ُكلُّ  ن هللا:يتحدث ع عندما أيضاا  المزامير اْلقِدِّ

تِي بِِهمْ   (3:16)مز  َمَسرَّ

 

أرسل  في محبته جلنا ولكن أل شيء لخلق هللا الكون كله ال ه يا صديقي، في محبت

في  و لجعل مسكنه في قلوبنا  جاء في محبتهو يسوع، ليصالحنا مع هللا، الرب بنه إ

أن الرسول بولس من أبدي معه. ال عجب مقدس تحاد إصرنا كاملين وفي  محبته

ان كان لي كل  مفخرة كل ما قدمه من كتابات العهد الجديد قائل ايجعل من الحب 

.شيء و : 13كو  1)) كل شيء(لَْيَس لِي َمَحبَّةٌ فَقَْد ِصْرُت نَُحاساً يَِطنُّ أَْو َصْنجاً يَِرنُّ

 .عرف من أنتإطيب من الخمر. أن حبك أل ْبالَِت فَِمهِ لِيُقَبِّْلنِي بِقُ  (2
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