باسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد
امين

ليس الحد حب اعظم من هذا .
ان يضع احد نفسه الجل احبائه
يوحنا 15:13

أحبوا بعضكم ً
بعضا كما" :
"!أحببتكم
!ليس بمفردك  -ولكن م ًعا
ايها االصد قاء االعزاء
وتكرار ا  ،كان الرب يسوع المسيح يختبر أن التالميذ اذا كانوا قد أحبوا قمصانهم أكثر من عبائتهم  .لقد
مرارا
ً
ً
كان كل منهم ينطر الي مصلحته الخاصة  ،وسرعان ما وضعوا كل شيء جان ًبا .عندما حكي لهم يسوع أنه
سيسلم إلى الكتبة ورؤساء الكهنة وأنهم سيقتلونه  ،لم يتركوا ذلك يمس قلوبهم ولم يفكروا فيه  .بل بدال من ذلك ،
كانوا يتناقشوا فيما بينهم من هة االعطم ومن منهم سةف يجلس علي جانب السيد المسيح  .عندما دعا يسوع
الشاب الغني للتخلي عن ثروته  ،غادر المكان حزيًنا ألنه كان لديه ثروة كبيرة ولم يرغب في تقاسمها مع
المسيح
ً
.الفقراء
أراد يسوع المسيح أن يوضح للتالمسذ الرسل أن مفتاح سر ملكوت اهلل ال يكمن في امتالك الكثير من االشياء او
تجميع المال الكثير  ،ولكن في البذل من اجل االخرين والعطاء إعطاء المرء حياته في المحبة .يمكنهم تعلم ذلك
منه .أعطى وقته المرأة قابلها عند بئر يعقوب وهي السامريه وفتح لها حياة جديدة في محادثة  ،وأعطى ثقته لقائد
المئة الروماني وبالتالي شفى خادمه .وغفر المرأة وقعت في ذات الفعل وقال لها ان التفعل ذلك ثانيه  .لقد بذل
يسوع حياته لكي اليهلك كل من يومن به بل تكون له الحياة االبديه من خالل هذا العطاء  ،ومن خالل حبه
الملموس  ،تطورت العالقة مع الفرد .أصبحت هذه العالقة الصادقة مكان اختبار محبة اهلل لها .وهذا ما سيتركه
سرا لتالميذه في نهاية حياته
يسوع ً
ً
"!أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم" :
.في هذا الحب المتبادل سيكون معهم إلى األبد
وتكرارا ويحاول أن يكون قري ًبا منه في
مرارا
يقول توماش" :لدي صديق له صديق جيد في أوكرانيا .يتصل به
ً
ً
وأخبره أنه يذكره دائما في الصالة ثم جاءت اإلجابة WhatsApp :هذا الوقت  .ذات يوم أرسل له رسالة عبر
"شكرا لك على وجودك فقط وعلى إرسال الرسائل دائ ًما .يعطونني القوة والدعم .اليوم كنت في الخارج طوال
ً
ً
اليوم وزرت الجئين في أماكن مختلفة .لقد كانت تجربة قوية وشجعتني حقا .لقد ذهبت للتو ووهبت بحياتي ألكون
.قري ًب ا من الناس .لدي انطباع أن اهلل على شيء .من الجيد أن أكون في الالخرين بمعونة اهلل
!ليس وحده  ،ولكن معا! ليس بمفردك  -ولكن م ًعا
اهلل محبه"
م .كرياكوس
Meinolf Wacker
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