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صيَّتِي أ ِ
هذ ِه ِهي و ِ
« ِ
َحٍد ُح ٌّ
ب
ضا َك َما أ ْ
َح َب ْبتُ ُك ْمَ .ل ْي َس أل َ
ض ُك ْم َب ْع ً
َن تُحُّبوا َب ْع ُ
ْ
َ َ
َحبَّائِ ِه .أ َْنتُم أ ِ
َج ِل أ ِ
َع َ ِ
َحبَّائِي ِإ ْن فَ َعْلتُ ْم َما
َح ٌد َن ْف َسهُ أل ْ
أْ
ض َع أ َ
َن َي َ
ظ ُم م ْن ه َذا :أ ْ
ْ
ِّدهِ ،
أ ِ
يدا ،أل َّ
لكِّني
َن اْل َع ْب َد َ
ُوصي ُك ْم بِ ِهَ .
ُس ِّمي ُك ْم َعبِ ً
َع ُ
ال أ ُ
ال َي ْعَل ُم َما َي ْع َم ُل َسي ُ ُ
ود أ َ
ِ
َعلَ ْمتُ ُك ْم بِ ُك ِّل َما َس ِم ْعتُهُ ِم ْن أَبِي .لَ ْي َس أ َْنتُُم
َّاء ألَِّني أ ْ
َق ْد َس َّم ْيتُ ُك ْم أَحب َ
ِ
ِ
وم ثَ َم ُرُك ْم ،لِ َك ْي
اختَْرتُ ُمونِي َب ْل أ ََنا ْ
ْ
اختَْرتُ ُك ْمَ ،وأَ َق ْمتُ ُك ْم لتَ ْذ َه ُبوا َوتَأْتُوا بثَ َم ٍرَ ،وَي ُد َ
ِ
ِ
طَل ْبتُم بِ ِ
ض ُك ْم
ُي ْع ِط َي ُك ُم
اسمي .بِه َذا أُوصي ُك ْم َحتَّى تُحُّبوا َب ْع ُ
ُ
اآلب ُك َّل َما َ ْ ْ
ِ
ضنِي قَْبلَ ُك ْم .لَ ْو ُك ْنتُ ْم ِم َن
ض ُك ْم فَ ْ
اعلَ ُموا أََّنهُ قَ ْد أ َْب َغ َ
ان اْل َعالَ ُم يُ ْبغ ُ
َب ْع ً
ضاِ« .إ ْن َك َ
اصتَه .و ِ
ِ
ان اْل َعاَل ُم ُي ِح ُّ
لك ْن ألَنَّ ُك ْم َل ْستُ ْم ِم َن اْل َعاَلِمَ ،ب ْل أ ََنا
اْل َعاَلم َل َك َ
ب َخ َّ ُ َ
ِ
ِِ
ِ
ض ُك ُم اْل َعالَ ُم .اُ ْذ ُك ُروا اْل َكالَ َم الَِّذي ُقْلتُهُ لَ ُك ْم :لَ ْي َس
ْ
اختَْرتُ ُك ْم م َن اْل َعالَِم ،لذل َك ُي ْبغ ُ
ون ُك ْمَ ،وِا ْن َك ُانوا َق ْد
ضَ
اض َ
َع َ
ط ِه ُد َ
طهَ ُدونِي َف َس َي ْ
ظ َم ِم ْن َسيِِّد ِهِ .إ ْن َك ُانوا َقِد ْ
َع ْب ٌد أ ْ
ِ
ِ
ِ
َج ِل
ون بِ ُك ْم ه َذا ُكلَّهُ ِم ْن أ ْ
ون َكالَ َم ُك ْم .لكَّنهُ ْم ِإَّن َما َي ْف َعلُ َ
َحفظُوا َكالَمي َف َس َي ْحفَظُ َ

ِ
ت َو َكلَّ ْمتُهُ ْم ،لَ ْم تَ ُك ْن
ون الَِّذي أ َْر َسلَنِي .لَ ْو لَ ْم أَ ُك ْن قَ ْد ِج ْئ ُ
اسمي ،ألَنَّهُ ْم الَ َي ْع ِرفُ َ
ْ
ِ
َما اآلن َفَل ْيس َلهم ع ْذر ِفي َخ ِطيَّتِ ِهمَ .الَِّذي ي ْب ِغ ِ
ض
َلهُ ْم َخ ِطَّيةٌَ ،وأ َّ
ضني ُي ْبغ ُ
ُ ُ
َ
َ ُْ ُ ٌ
ْ
َح ٌد َغ ْي ِري ،لَ ْم تَ ُك ْن
ت َب ْي َنهُ ْم أ ْ
ضا .لَ ْو لَ ْم أَ ُك ْن قَ ْد َع ِمْل ُ
َع َماالً لَ ْم َي ْع َمْلهَا أ َ
أَبِي أ َْي ً
َما اآلن َف َق ْد أرَوا وأ َْب َغضونِي أ ََنا وأَبِيِ .
َلهُ ْم َخ ِطَّيةٌَ ،وأ َّ
لك ْن ِل َك ْي تَتِ َّم اْل َكِل َمةُ
َْ َ ُ
َ
َ
اْلم ْكتُوبةُ ِفي َن ِ
ضونِي بِالَ َس َب ٍب.
اموس ِه ْم :إَِّنهُ ْم أ َْب َغ ُ
َ َ
ُ
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تذكار مار برصوم

التأمل اإلنجيلي:

المحبة هي نشاط الطبيعة الجديدة ،والمحبة هي الوصية التي تتركز فيها

كل الوصايا .كل وصايا اهلل ينبغي أن يكون الدافع لها المحبة -خدمتنا
ومعامالتنا مع إخوتنا يجب أن يكون الدافع لها المحبة .إذا كنا نحب فإن

كل شيء سيسير على أحسن وجه.إن قلب اهلل يسر ويشبع بمحبتا بعضاً
لبعض ،ينبغي أن نضع كل تصرفاتنا تحت اختبار المحبة -هل الدافع

لما أعمله مع أخي هو المحبة؟ أم مناقض للمحبة؟ إذا كنت حقاً أحبه
فأني ال أعمل على خجله أو ضرره .والمحبة تستر كثرة من الخطايا،
فإذا أخطأ أخي فأني أذهب وأحاول إصالح الخطأ بروح الوداعة

والتواضع ،ومقياس المحبة التي بها نحب بعضنا بعضاً هو محبة الرب
لنا ،المحبة غير المحدودة ،المحبة التي تستر ،والتي ترافقها النعمة والتي

برهانها أنه وضع نفسه ألجلنا .ويقول الرسول بولس "ابن اهلل الذي

أحبني وأسلم نفسه ألجلي" .وال توجد حدود لهذه المحبة إذ ينبغي أن

يكون لدينا االستعداد أن نضع نفوسنا ألجل بعضنا البعض "بهذا قد

عرفنا المحبة أن ذاك وضع نفسه ألجلنا فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا

ألجل اإلخوة" ( 6يو  )61 :3هكذا ينبغي أن يكون استعدادنا .ويقول
الرسول يوحنا أيضاً "يا أوالدي ال نحب بالكالم وال باللسان بل بالعمل
والحق" ( 6يو  .)8 :3الرب ال يقول في هذه العبارة أنه سيكون حبيبنا
إن عملنا وصاياه ،بل نكون نحن أحباءه إن فعلنا وصاياه ،أي نبرهن

نحن بذلك على محبتنا له .لقد برهن هو على محبته لنا عندما وضع
نفسه ألجلنا ،وهذا شيء ثابت ال تغير فيه ،لكن نحن نكون أحباءه

بمعنى أصدقائه القريبين منه عندما نحفظ وصاياه .إنه امتياز للكنيسة
أن تعرف فكر سيدها بصفة عامة في عالقتها معه ،ولكن هذه المعرفة

تتفاوت بالنسبة لنا كأفراد حسب حالة وشركة كل منا مع الرب .وان كان
هو يدعونا أحباء ،ولكن نحن من جانبنا ال يجب أن نخرج عن مقامنا

كعبيد ،وعبيد أمناء .من ال يبرهن على محبته للرب في السير في

وصاياه ال يقدر أن يكون عبداً أميناً ،ألن المصدر الوحيد للخدمة
الحقيقية هو محبتنا للرب والشركة معه والسير بحسب ما أعلنه لنا في

الكتاب ،لقد أعلن لنا ما سمعه من أبيه .اختارنا الرب للخدمة ،وهذا

يختلف عن اختيارنا األزلي ،والرب دائماً يحافظ على مركزه كالسيد رغماً
عن سيره في طريق التواضع .اختار البعض ليكونوا مبشرين ورعاة
ومعلمين وهكذا نثمر كأغصان في الكرمة ،وثمرنا الذي يدوم فينا هو

الذي يشبع قلب اهلل ،وهذا الدوام في الثمر يرتبط بإنجيل يوحنا ويرينا
الجانب اإللهي في ثمرنا وهو المحبة التي انسكبت في قلوبنا بالروح

القدس ،هي أساس الثمر .واختيارنا بالنعمة للخدمة إنما هو بركة والبركة
من صفتها أننا نطيع .الصليب الذي هو إعالن محبة اهلل في سموها،

والعالم في عداوته لهم غرضه األول من هذه العداوة موجه إلى شخص

المسيح ،وأيضاً إلى اآلب الذي أرسله .ويتكلم الكتاب بشدة ضد الذين
يحاولون أن يكونوا أصدقاء العالم "أيها الزناة والزواني ،أما تعلمون أن

محبة العالم عداوة هلل فمن أراد أن يكون محباً للعالم فقد صار عدواً هلل"

(يع  .)4 :4كل مؤمن يصادق العالم يصبح في زنى روحي ،فإذا كان

العالم قد اضطهده فال بد أن يضطهد تالميذه .إنه يكرههم من أجل اسمه
ألنهم يمثلونه كسفراء ،وهذه هي شركة آالم المسيح .وهو أعظم امتياز

عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم ".إن االعتراف
للمؤمن المسيحي "إن ّ
باسم المسيح يثير عداوة العالم .وسوف تكون الدينونة على قدر النور،

المعطى للشخص ،المسيح هو االختبار الحقيقي لحالة قلوبنا المؤمنة
بخالصه ومجده األبدي آمين.
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