
 



  باحل
ويرجع ذلك إىل التركيب . تعترب كلمة احلب، من أعظم الكلمات اليت تسمعها األذن، ويشعر ا القلب 

 الذي خلقه اهللا يف اإلنسان، فكل إنسان حباجة ألن يكون حمبوباً وبنفس الصورة هو  النفسي والعاطفي
  .حباجة أن حيب

حمبوب فإنه يشعر بالقيمة الذاتية، واألمهية الشخصية، والقبول من اآلخر، وحينما يشعر اإلنسان أنه 
  .ومجيعها قيم داخلية حيتاج كل إنسان أن يشعر ا

ومن املعروف أنه كلما حصل .  وسط أهله وأصدقائه و أقاربه وزمالئهودائماً ما يبحث اإلنسان عن احلب
 داخل نطاق األسرة فإنه - خالية من التدليل الزائد  بطريقة سليمة-الطفل الصغري على مزيداً من احلب 

يكون أكثر اتزاناً يف حياته التالية، فسيكولوجية اإلنسان تقول أن أكثر الناس حبثاً عن احلب هم من مل 
وقد يتسبب هذا يف الكثري من املشكالت النفسية والعاطفية اليت تؤدي إىل القلق والتوتر، . حيصلوا عليه

حنو ما يظنه الشخص حباً، وحماولة جذب االنتباه اليت تصل يف بعض احلاالت اخلطرية إىل والسعي اخلاطئ 
  .حماولة االنتحار

، وأن ال يكون هذا احلب أن يشعر الشاب داخل أسرته وكنيسته باحلب من اجلميعولذا فإنه من املهم جداً 
 أوقات الضعف والسقوط أكثر من فالشاب حيتاج أن يكون حمبوباً يفمكافأة على السلوك الطيب للشاب، 

  .أوقات القوة واالنتصار

أن تشعر أنه يوجد من حيبك يف كل ظروف حياتك ومهما كانت حالتك الروحية أو النفسية ومن اجلميل 
يريد أن يقدم لك .  كنت قائماً أو ساقطاً فالرب حيبك ويريد أن يشددك و يقيمك، ســواءأو االقتصادية

  .والنفسية والفكرية والروحية ، ويف حمبته لك لن تشعر بأنك حمروماً من احلبمجيع حاجاتك اجلسدية 

الن املسيح إذ كنا بعد :" لقد أعطانا السيد املسيح هذه احملبة كما يقول الرسول بولس يف رسالته إىل رومية
لصاحل جيسر أحد رمبا ألجل ا.  فانه باجلهد ميوت أحد ألجل بار .ضعفاء مات يف الوقت املعين ألجل الفجار

فباألوىل كثريا وحنن .  ولكن اهللا بين حمبته لنا ألنه وحنن بعد خطاة مات املسيح ألجلنا .أيضاً أن ميوت
 ألنه إن كنا وحنن أعداء قد صوحلنا مع اهللا مبوت ابنه فباألوىل  .متربرون اآلن بدمه خنلص به من الغضب

  .)١٠-٦ : ٥رومية ." (كثريا وحنن مصاحلون خنلص حبياته
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 لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل هكذا أحب اهللا العامل حىت بذل ابنه الوحيدألنه :" ويقول القديس يوحنا
ألنه ليس ألحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه ألجل "، ) ١٦ : ٣يوحنا (تكون له احلياة األبدية 

  .)١٣ : ١٥يو " (أحبائه

" ألنك أنت حمبوب: "ة كما خاطب دانيال النيب يف القدمي قائالًً ثق أيها الشاب أن اهللا خياطبك يف كل حلظ
  .)٢٣ : ٩دانيال (

 كما أنك حمبوب جداً من اهللا فإنك تستطيع أن تقدم بعضاً من هذا احلب للمحيطني بكو اآلن وقد علمت 
فقد ولد من اهللا الن احملبة هي من اهللا وكل من حيب أيها األحباء لنحب بعضنا بعضا : "خيربنا القديس يوحنا

  .)٧ : ٤ يو ١" (ويعرف اهللا

فحينما حتب تشعر أكثر بأنك شخصاً ناضجاً قادراً . وهذه هي حاجتك الثانية يف هذا املوضوع، أن حتب
  ؟ ما هو احلبولكن ولكي يكون كالمنا حمدداً وواضحاً ينبغي أن نعلم. على العطاء

لى كلمة احلب اليت نقوم باستعماهلا، ومتثل ثالث توجد باللغة اليونانية ثالث كلمات خمتلفة تدل ع
  :مستويات

 ، وهو ما يعرف باحلب االستهالكي أي حماولة إشباع اجلسد على حساب حب على املستوى اجلسدي. ١
ومنه أخذت الكلمة " إيروس"   erwv اآلخر، وهو ما يعرف بالشهوة اجلسدية الشديدة ويسمى باليونانية

ومل ترد هذه الكلمة مطلقاً يف العهد اجلديد رغم شيوع . يت تعين شخصاً شهوانياً ال Eroticاإلجنليزية 
فلم يهتم الكتاب ا ، ومل حيسب هلا حساباً، فهي ابعد ما . استخدامها بني اليونان يف وقت كتابته

  .الذي نرضى به ألنفسنا أو حملبوبنا ، أو احلب تكـــون عن احلب الذي يطالبنا اهللا به

 ويشمل أحاسيس الصداقة النبيلة، والعطف والترحيب املتبادل لى مستوى املشاعر واألحاسيس،حب ع. ٢
  .، وهو أرقى كثرياً من النوع السابق" فيليو " filew  ويسمى باليونانية

 وهو أعمق أنواع احلب وأعالها وأكملها، ويرتبط باإلرادة واالجتاه والثبات agaph  حب األغايب. ٣
بتغري الظروف احمليطة، هو حب ال ينتظر املقابل، هو حب اهللا لكنيسته ، حب اهللا لك ولكل فهو ال يتغري 

  .واحد، هو احلب املطلوب بني الزوج وزوجته ، بني اآلباء وأوالدهم، بيننا وبني إهلنا

دون انتظار املقابل عن هذا احلب، احلب احلقيقي هو ما  هو أن أعطي نفسي بالكلية لآلخراحلب الباذل 
 وال تنتفخ حملبة ال تتفاخرا.احملبة ال حتسد.احملبة تتأىن وترفق:" حتدث الرسول بولس عنه يف رسالة كورنثوس

 وحتتمل كل شيء وال تفرح باإلمث بل تفرح باحلق وال تظن السوء وال حتتد وال تطلب ما لنفسها وال تقبح
  ."احملبة ال تسقط أبدا.وتصرب على كل شيء شيء وترجو كل شيءوتصدق كل 
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  )٨-٤: ١٣كو ١(

أن احلب الذي نراه على شاشات التليفزيون أو السينما يف أغلب األحوال واآلن هل اكتشفت بنفسك 
وأن كل حب ال يهتم باآلخر وال يهدف إىل مصلحة اآلخر، وال يراعي شعور اآلخر أو ، ليس حباً حقيقياً

  .ة اآلخر أو جناح اآلخر هو يف احلقيقة ليس حباًمسع

  ؟كيف اقدم احلب لآلخرين: ونعود لنجيب عن السؤال

وهو االسم الذي (  Valentine  ولإلجابة على هذا السؤال أقول لك أنه ينبغي أن تكون فاالنتينو
  .)يطلقه البعض دون وعي على احملبني

  ؟فاالنتينو الذي تسمع عنه كثرياً، ويتردد امسه مرتبطاً باحلب وعيد احلبولكن، هل تعرف من هو 

ويوجد قديس آخر من األتقياء يدعى بنفس ( Bishop Valentine  فاالنتينو هو األسقف فاالنتني
من أساقفة روما وقد استشهد من أجل اإلميان باملسيح يف عهد ) االسم وينسب إليه البعض العيد أيضاً

وقد اشتهر هذا األسقف مبحبته جلميع .  ميالدية٢٧٠ فرباير سنة ١٤ر كلوديوس الثاين يوم اإلمرباطو
 من أعمال الشفقة والرمحة حىت أصبح رمزاً نابضاً للحب ، يف حبه إلهله الذي  الناس، كما اشتهر مبا قدمه

د  وحينما أرا.استشهد من أجل اإلميان به، ويف حبه لشعبه وأخوته مبا قدم من أجلهم 
م أن يصنع عيداً للحب وجد أن هذا األسقف ميثل احلب ٤٩٦ بابا روما سنة Gelasius  جيالسيس

  .املسيحي الصادق فحدد يوم استشهاده ليكون عيدا للحب

 -وما زال معموالً ذا العيد حىت اآلن، ولكنه حتول كثرياً عن اهلدف املرجو منه ، وأصبح اسم فاالنتينو 
  .اً باملعىن االستهالكي للحب مرتبطاً كثري-لألسف 

واآلن هل نتعرف معاً على بعض ااالت اليت نستطيع من خالهلا أن نقدم احلب لآلخرين متمثلني بذلك 
  .الشهيد الذي شهد حبياته من أجل حمبته يف امللك املسيح

ن  الذي مات من أجلك على عود الصليب وقام موقدم حبك يف خدمة إهلككن فاالنتني،      .١
ولكن ال ختف فهو يعطيك . ويف هذا ال حتسب حساب للنفقة ، وال تنتظر مقابل حلبك. أجلك

  .)٣٠ : ١٠مرقس (مائة ضعف يف هذا الدهر ، ويف الدهر اآليت احلياة األبدية 

احرص . عقائدها وطقوسها وخدماا و آبائها وشعبها بكل وقدم حبك لكنيستككن فاالنتني،      .٢
  .على خدمتها دون انتظار مقابل هلذا احلب



 ، الكبري والصغري، قدم احلب لكل من هو حباجة إليه، وقدم حبك ألسرتككن فاالنتني،      .٣
  .احرص على عمل كل ما يفرح قلوم دون انتظار مقابل هلذا احلب

 الذي تعيش فيه ، احرص على دراستك ، تفوق ، كن عضوا  حبك تمعكوقدمكن فاالنتني،      .٤
صاحلاً يف جمتمعك، قدم احلب للجميع حىت الذين يسيئون إليك، وال تنتظر شيئاً يف مقابـل هذا 

  .احلب

 ، حباً نقياً صادقاً يصل بك ومن حتب إىل قلب اهللا وقدم حبك لكل حمتاج للحبكن فاالنتني،      .٥
قدم حبك للحزاىن واملتأملني .  اجلميع ، قدم حبك يف خدمة احملتاجني ، املعوزين، املرضىالذي أحب
  .وال تنتظر شيئاً يف مقابل هذا احلب. واملتضايقني

ولعل أحد أهم هذه ااالت هو ويبقى العديد من ااالت اليت يستطيع اإلنسان أن يقدم احلب من خالهلا ، 
ج من خالل سر الزواج املسيحي املقدس وذلك يف الوقت املناسب الذي حيدده تقدمي احلب للزوجة أو الزو

 فال تنشغل بذلك كثرياً اآلن ، واعلم أن لكل شئ حتت السماء وقت، فاهتم اليوم بدراستك، اهللا لك،
وحقق أهدافك، وعش حياة احلب والعطاء من اآلن لتتمكن يف املستقبل من إشباع بيتك وأوالدك ذا 

 .ستمد من حمبة اهللا لكاحلب امل
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