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كل عام وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد المحبة او عيد المودة المشهور هذه األيام بعيد الحب
اريد ان اذكر أصل هذا العيد الذي أصبح له بعض المعالم الخطأ هذه األيام .هذا ليس عيد للعشق
او ما يحتفل به العالم بطريقة خطأ ولكن هو عيد المحبة المسيحية للكل .لألسف العالم يحتفل
بعيد الحب خطا وحوله للشهوة ومظاهر وفصله عن المحبة المسيحية الحقيقية للكل فلهذا لكل
الشباب المسيحي وأيضا كل انسان مسيحي كبير وصغير يجب أن يعرف ما هو عيد المحبة
الحقيقي.
عيد المحبة  14فبراير هو ذكرى نياحة القديس فاالنتينوس أحد قديسين القرن الثالث الميالدي
الذي وتنيح تقريبا  269م او 273م وهو روماني األصل
تحتفل الكنيسة الكاثوليكية مع بعض الكنائس البروتستانتية بذكراه في يوم  14فبراير بينما تحتفل
الكنائس األرثوذكسية بذكراه في يوم  30يوليو

هذا القديس رغم يوجد اختالفات في قصة حياته ومتى عاش بالتحديد وهل هو واحد فقط بهذا
االسم في هذا الوقت ام في الواقع هم اثنين ولكن التقليد يوضح انه في وقت اضطهاد
اإلمبراطورية الرومانية العنيف للمسيحيين وتعاقب من يمارس أي من اسرار الكنيسة كان هذا
القديس يزوج المسيحيين بسر الزيجة وكان يتكلم كثي ار عن المحبة مثل معلمنا يوحنا الحبيب .كان
هذا القديس وهو كان كاهن في روما يقدم خدمة رعاية واعانة للعذارى واالرامل الفقراء وكان يخدم
مع القديس ماريوس .أيضا كان يشجع المعترفين والشهداء على تحمل العذابات والمعاناة ،التي
كانوا يقاسونها في اضطهاد اإلمبراطور كلوديوس الثاني .وكان أيضا يزور السجون ويشجع
المسيحيين المقبوض عليهم بتهمة انهم مسيحيين ويحاول ان يثبتهم على ايمانهم ويعزيهم
ويظهر لهم وألسرهم الكثير من المحبة.
وبسبب اقامته لسر الزيجة المسيحية اعتقلته السلطة الرومانية .أرسل بأمر من اإلمبراطور إلى
ضربا
حاكم روما ،الذي حاول معه بوعود كثيرة أن يحوله عن اإليمان ولكنه فشل .فأمر بضربه ً
مبرحا وحكم عليه باإلعدام فمات شهيد
ً
وتقول بعض الروايات ان القديس فاالنتينو وهو تحت الحراسة وكان لواحد من حراسة ابنة عمياء
فصلى وأعاد البصر اليها فقبلت هي واسرتها المسيحية وفي وقت قصير بكل ما اظهره من محبة
لحراسة قاد اغلبهم هم واسرهم الى المسيحية.
في اول مراسم االحتفال بذكرى استشهاده كان يشجع ان يرسل بطاقات تشجيع وتعزية وأيضا هدايا
معونة واظهار المحبة بالعطايا

لهذا هذا العيد عن المحبة المسيحية التي عاشاها هذا القديس وغيره بكل أنواعها
المحبة التي هي اول ثمار الروح القدس كما قال بولس الرسول في غالطية 22 :5
فالمحبة هي كما وضحها الرب يسوع قسمين مرتبطين ببعض وهما محبة الرب ومحبة الغير
كالنفس
انجيل متى 22
له َك ِم ْن ُك ِل َقْل ِب َكَ ،و ِم ْن ُك ِل َن ْف ِس َكَ ،و ِم ْن ُك ِل ِف ْك ِر َك.
ال َل ُه َي ُسو ُعُ « :ت ِح ُّب َّ
الر َّب ِإ َ
َ 37فَق َ
ِ 38
هذ ِه ِهي اْل َو ِصَّي ُة األُوَلى َواْل ُع ْظ َمى.
َ
 39و َّ
الث ِانَي ُة ِم ْثُل َهاُ :ت ِح ُّب َق ِر َيب َك َكَن ْف ِس َك.
َ
ُّ
ِ
ِ 40ب َه َاتْي ِن اْل َو ِصَّي َتْي ِن َي َت َعَّل ُ َّ
اء».
ام ُ
وس ُكل ُه َواألَ ْنبَي ُ
ق الن ُ
أيضا اذكر أبناء الرب أن هللا محبة
رسالة يوحنا الرسول األولى 8 :4
ِ
ِ
هللا َم َحَّبة.
هللا ،أل َّ
َن َ
َو َم ْن الَ ُيح ُّب َل ْم َي ْع ِرف َ
وعالقتنا باهلل هي جوهرها المحبة النه احبنا أوال
رسالة يوحنا الرسول األولى 19 :4
ِ
َحَّبَنا أ ََّوالً.
َن ْح ُن ُنحُّب ُه أل ََّن ُه ُه َو أ َ

فاهلل احبنا لهذا اوجدنا ألننا كنا في قلبه قبل ان يخلقنا ولهذا لن نعود الي قلبه بالحقيقة لو لم
نحبه بإرادتنا
فهي خطة حب عجيبة من هللا غرضها فقط ان نحبه بإرادتنا لنعود لقلبه.
ولهذا هللا طلب القلب
سفر األمثال 26 :23
يا ابِني أ ِ ِ
طُرِقي.
اك ُ
َعطني َقْلَب َكَ ،وْل ُتالَ ِح ْظ َعْيَن َ
ْ
َ ْ
هللا يريد القلب ,أي يريد الحب ,وليس مجرد الشكليات والمظاهر الخارجية والعبادة الخالية من
الحب قد رفضها هللا ,حينما قال عن اليهود
إنجيل متى 8 :15
ِ
َي ْق َت ِر ُب ِإَل َّي ه َذا َّ
يدا.
الش ْع ُب ِب َف ِم ِهَ ،وُي ْك ِرُمني ِب َش َف َتْي ِهَ ،وأ َّ
َما َقْلُب ُه َف ُمْب َت ِعد َعني َب ِع ً
فالمحبة الحقيقية افضل من الذبائح
إنجيل مرقس 33 :12
سَ ،و ِم ْن ُك ِل اْلُق ْدَرِةَ ،وم َحَّب ُة اْلَق ِر ِ
الن ْف ِ
َوم َحَّب ُت ُه ِم ْن ُك ِل اْلَقْل ِبَ ،و ِم ْن ُك ِل اْل َف ْهمَِ ،و ِم ْن ُك ِل َّ
يب
َ
َ
ِ
ات و َّ
الن ْف ِ
َك َّ
الذَب ِائ ِح».
سِ ،هي أَ ْف َض ُل ِم ْن َج ِم ِ
يع اْل ُم ْحَرَق َ
َ

والمحبة الحقيقية ينبغي أن تكون محبة عملية فال نحب بالكالم وال باللسان ,بل بالعمل والحق.
ومحبتنا هلل ,يجب أن تثبتها عمليا بحفظ وصاياه والذي يقول إنه يحب هللا ,ومع ذلك هو ال يحفظ
وصاياه بل يخطئ إليه ..هو إنسان يخدع نفسه بال شك.
ولنعرف محبة هللا لنا التي بدون مقابل طلب الرب مننا ان نحب االخرين بدون مقابل ،نحب والدينا
بدون مقابل نحب أبنائنا بدون مقابل نحب كل انسان بدون مقابل .واذا كانت المحبة تمأل قلبه
حينئذ تفيض من وجهه وتظهر في مالمحه وفي عينيه وفي كل تصرفاته وأعماله وتلد في حياته
بقية الفضائل
وكما قال البابا شنودة المحبة شيء غير الشهوة تماما ،فالحب يريد دائما أن يعطي أما الشهوة
فتريد دائما أن تأخذ .الشهوة تكون دائما ممتزجة باألنا ,بالذات .أما الحب فيمتزج بإنكار الذات
ألجل الغير والحب الحقيقي البد أن يمتزج بالطهارة والنقاوة كما يمتزج أيضا بالحق.
والمحبة لها صفات تميزها .ومحبتك لغيرك تلزمك أن تترفق به ،وتتأني عليه أي تطيل بالك عليه،
والمحبة الحقيقية ال تحسد وال تتفاخر وال تنتفخ وال تطلب ما لنفسها .وال تظن السوء وأيضا تحتمل
كل شيء وتصبر على كل شيء .إنها منهج طويل شامل في حياة الفضيلة العملية.
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ِ
اس واْلمالَ ِئ َك ِة و ِ
لك ْن َلي ِ
الن ِ
ِ 1إ ْن ُكْن ُت أ ََت َكَّل ُم ِبأَْل ِسَن ِة َّ
اسا َي ِط ُّن أَ ْو َصْن ًجا
َْ
َ
س لي َم َحَّبةَ ،فَق ْد صْر ُت ُن َح ً
َ َ
َي ِر ُّن.
 2واِ ْن َكاَن ْت لِي ُنب َّوة ،وأَعَلم ج ِميع األَسر ِار وُك َّل ِعْل ٍم ،واِ ْن َك ِ
ِ
ِ
اإليم ِ
ال،
َ
َ
ُ َ ْ ُ َ َ َْ َ
َ
ان َح َّتى أَْنُق َل اْلجَب َ
ان لي ُك ُّل َ

ِ
س لِي َم َحَّبةَ ،فَل ْس ُت َشْيًئا.
َولك ْن َلْي َ
ِ
ِ
 3واِ ْن أَ ْطعم ُت ُك َّل أ ِ
س لِي َم َحَّبةَ ،فالَ أَْن َت ِف ُع َشْيًئا.
َح َت ِر َ
َم َواليَ ،واِ ْن َسَّل ْم ُت َج َسدي َح َّتى أ ْ
قَ ،ولك ْن َلْي َ
َ
ْ
َْ
اخُرَ ،والَ َتْن َت ِف ُخ،
ق .اْل َم َحَّب ُة الَ َت ْح ِسُد .اْل َم َحَّب ُة الَ َت َت َف َ
 4اْل َم َحَّب ُة َت َتأََّنى َوَتْرُف ُ
الس َؤ،
َ 5والَ ُتَق ِب ُحَ ،والَ َت ْطُل ُب َما لَِن ْف ِس َهاَ ،والَ َت ْح َتدَُّ ،والَ َت ُ
ظ ُّن ُّ
َ 6والَ َت ْفَر ُح ِب ِ
اإل ْثمِ َب ْل َت ْفَر ُح ِباْل َح ِق،
ِ
ِ
ق ُك َّل َشي ٍءَ ،وَتْر ُجو ُك َّل َشي ٍءَ ،وَت ْص ِبُر َعَلى ُك ِل َشي ٍء.
َ 7وَت ْح َتم ُل ُك َّل َش ْي ٍءَ ،وُت َصد ُ
ْ
ْ
ْ
َما ُّ
ط ُل.
ط ُلَ ،واألَ ْل ِسَن ُة َف َس َتْن َت ِهيَ ،واْل ِعْل ُم َف َسُيْب َ
ات َف َس ُتْب َ
 8اَْل َم َحَّب ُة الَ َت ْسُق ُ
ط أََبًداَ .وأ َّ
النُب َّو ُ
ض َّ
التَنُّب ِؤ.
ض اْل ِعْلمِ َوَن َتَنَّبأُ َب ْع َ
 9أل ََّنَنا َن ْعَل ُم َب ْع َ
لك ْن م َتى جاء اْل َك ِ
 10و ِ
ط ُل َما ُه َو َب ْعض.
ام ُل َف ِحيَن ِئ ٍذ ُيْب َ
َ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
طن ،وَك ِط ْفل ُكْن ُت أَ ْف َت ِكر .و ِ
َّ
لك ْن َل َّما ِصْر ُت َر ُجالً
ُ َ
َ 11ل َّما ُكْن ُت ط ْفالً َكط ْفل ُكْن ُت أ ََت َكل ُمَ ،وَكط ْفل ُكْن ُت أَ ْف َ ُ َ
طْلت ما لِ ِ
لط ْف ِل.
أَْب َ ُ َ
ِ
ض اْلمع ِرَف ِةِ ،
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
لك ْن
َ 12فِإَّنَنا َنْن ُ
َع ِر ُ
اآلن أ ْ
اآلن في مْرآةٍ ،في ُل ْغ ٍز ،لك ْن ِحيَنئ ٍذ َو ْج ًها ل َو ْجهٍَ .
ظُر َ
ف َب ْع َ َ ْ
ِ
ف َك َما ُع ِرْف ُت.
َع ِر ُ
ِحيَنئ ٍذ َسأ ْ
ِِ
ِ
ِ
ظ َم ُه َّن اْل َم َحَّبةُ.
ان َو َّ
َع َ
 13أ َّ
اء َواْل َم َحَّبةُ ،هذه الثَّالَ َث ُة َولك َّن أ ْ
يم ُ
َما َ
الر َج ُ
اآلن َفَي ْثُب ُت :اإل َ
واضح أن الذي في قلبه محبة البد أن يفعل الخير ،ولكن ليس كل من يفعل الخير تكون عنده
مضطر أو عن خوف! وهناك من يفعل الخير لكي
ًا
مجبر
ًا
محبة في قلبه .فهناك من يفعل الخير
مدحا من الناس أو مكافأة كذلك من يفعل الخير رياء لمجرد حب المظاهر! وهناك من يفعل
ينال ً
تماما
الخير وهو متذمر في قلبه فظاهره شيء ،وقلبه شيء عكس ذلك ً

فالمحبة الحقيقية بين البشر هي التي تجعلنا نتسامح
سفر األمثال 12 :10
ات ،واْلم َحَّب ُة َتس ُتر ُك َّل ُّ
الذُن ِ
وب.
ْ ُ
اَْلُب ْغ َض ُة ُت َهِي ُج ُخ ُ
وم ٍ َ َ
ص َ
وال شيء يطفئها
سفر نشيد األنشاد 7 :8
ِمياه َك ِثيرة الَ َتس َت ِطيع أ ْ ِ
ول الَ َت ْغ ُمُرَها.
ئ اْل َم َحَّبةََ ،و ُّ
ُ
َ
َ
ْ
َن ُت ْطف َ
السُي ُ
وأيضا تجعل االنسان فرح بحياته
سفر األمثال 17 :15
أَ ْكَلة ِم َن اْلُبُق ِ
وف َو َم َع ُه ُب ْغ َضة.
ول َحْي ُث َت ُكو ُن اْل َم َحَّبةَُ ،خْير ِم ْن َث ْو ٍر َم ْعُل ٍ
وتجعل عنده رجاء
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 5 :5
َن محَّب َة ِ
وح اْلُقُد ِ
طى َلَنا.
الر ِ
هللا َق ِد اْن َس َكَب ْت ِفي ُقُلوبَِنا ِب ُّ
َو َّ
س اْل ُم ْع َ
اء الَ ُي ْخزِي ،أل َّ َ َ
الر َج ُ
وتجعل البشرية كلها في ود
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 10 :12
ِ
و ِادين بع ُض ُكم بع ًضا ِباْلمحَّب ِة األ َ ِ ِ ِ
ام ِة.
َخ ِوَّيةُ ،مَقدم َ
ََ
َ َ َْ ْ َْ
ين َب ْع ُض ُك ْم َب ْع ًضا في اْل َكَر َ
وتمنعنا من صنع الشر بأحد

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 10 :13
اَْلم َحَّب ُة الَ َت ْصَن ُع َشًّار لِْلَق ِر ِ
النام ِ
يبَ ،فاْلم َحَّب ُة ِهي َت ْك ِم ُ َّ
وس.
يل ُ
َ
َ
َ

تخيلوا عالم يعيش بهذه الوصية حسب المحبة المسيحية لن نجد أي شر وال حروب وال مجاعات
وال اضطهادات وال غيرها من االم العالم الذي ال يعيش المحبة.
بل حتى المحبة تجعل االنسان مع الطبيعة في تناغم ولهذا كانت المحبة كائنة بين آدم
والحيوانات ،ال هو يصيدها والهي تؤذيه ،وفي ظل المحبة لم يكن يوجد الطبع الوحشي واالفتراس
في صفات بعض الحيوانات ،بل كان الكل أليفا وكان أبونا آدم يحب الحيوانات ويسميها بأسماء.
ونفس الوضع كان في قصة أبينا نوح والفلك ،ففي الفلك كان نوح يرعي جميع الحيوانات وهو
الذي أدخلها إليه ،وكان يهتم بها فيه ويقدم لها غذاءها.
والمحبة هي التي قادت المسيحية لفعل كل هذا الخير طوال القرون حسب تعاليم معلمنا يوحنا
الحبيب
رسالة يوحنا الرسول األولى 4
هللا ،وُك ُّل من ي ِح ُّب َفَق ْد ولِد ِمن ِ
َن اْلمحَّب َة ِهي ِمن ِ
ِ
هللا
اء ،لُِن ِح َّب َب ْع ُ
َُ َ
َ َ
ضَنا َب ْع ًضا ،أل َّ َ َ
َ َْ ُ
 7أَُّي َها األَحَّب ُ
هللا.
َوَي ْع ِر ُ
ف َ
ِ
ِ
هللا َم َحَّبة.
هللا ،أل َّ
َن َ
َ 8و َم ْن الَ ُيح ُّب َل ْم َي ْع ِرف َ
ِ 9به َذا أُ ْظ ِهر ْت محَّب ُة ِ
يد ِإَلى اْل َعاَل ِم لِ َكي َن ْحَيا ِب ِه.
هللا ِفيَنا :أ َّ
هللا َق ْد أَْر َس َل ْابَن ُه اْل َو ِح َ
َ ََ
َن َ
ْ

ِ
ِ
ط َاياَنا.
َحَّبَناَ ،وأَْر َس َل ْابَن ُه َك َّف َارًة لِ َخ َ
س أََّنَنا َن ْح ُن أ ْ
هللاَ ،ب ْل أََّن ُه ُه َو أ َ
 10في ه َذا ه َي اْل َم َحَّبةَُ :لْي َ
َحَبْبَنا َ
ِ
َن ُي ِح َّب َب ْع ُضَنا َب ْع ًضا.
َحَّبَنا َ
هك َذاَ ،يْنَب ِغي َلَنا أَْي ًضا أ ْ
اءِ ،إ ْن َك َ
هللا َق ْد أ َ
ان ُ
 11أَُّي َها األَحَّب ُ
َحد َق ُّ
اهلل َي ْثُب ُت ِفيَناَ ،و َم َحَّب ُت ُه َق ْد َت َك َّمَل ْت ِفيَنا.
هلل َل ْم َيْن ُ
ط .إِ ْن أ َ
ظْرُه أ َ
َح َّب َب ْع ُضَنا َب ْع ًضاَ ،ف ُ
 12اَ ُ
ِ ِ
ِ
طاَنا ِم ْن ر ِ
وح ِه.
َع َ
ِ 13به َذا َن ْع ِر ُ
ف أََّنَنا َن ْثُب ُت فيه َو ُه َو فيَنا :أََّن ُه َق ْد أ ْ
ُ
االب َن ُم َخلِ ًصا لِْل َعاَلمِ.
ظْرَنا َوَن ْش َهُد أ َّ
َ 14وَن ْح ُن َق ْد َن َ
اآلب َق ْد أَْر َس َل ْ
َن َ
ِ ِ
يه وهو ِفي ِ
ِ
هللا.
ف أ َّ
اع َتَر َ
َ 15م ِن ْ
اهلل َي ْثُب ُت ف َ ُ َ
َن َي ُسو َع ُه َو ْاب ُن هللاَ ،ف ُ
هلل ِفيَنا .اَهلل محَّبة ،ومن ي ْثب ْت ِفي اْلمحَّب ِة ،ي ْثب ْت ِفي ِ
 16وَنحن َق ْد عرْفَنا وصَّد ْقَنا اْلمحَّب َة َّال ِتي ِ
هللا
َ ُْ
ََ
ََ َُ
ُ ََ ََْ َ ُ
ََ َ َ
وهللا ِف ِ
يه.
َ ُ
ِ 17به َذا َت َك َّمَل ِت اْلمحَّب ُة ِفيَنا :أَن ي ُكو َن َلَنا ِثَقة ِفي يو ِم ِ
الد ِ
هك َذا
ين ،أل ََّن ُه َك َما ُه َو ِفي ه َذا اْل َعاَل ِمَ ،
ََ
َْ
ْ َ
َن ْح ُن أَْي ًضا.
ِ
ِ
 18الَ َخو ِ
َما
ف ِإَلى َخ ِار ٍج أل َّ
ف َل ُه َع َذابَ .وأ َّ
َن اْل َخ ْو َ
ف في اْل َم َحَّبةَ ،ب ِل اْل َم َحَّب ُة اْل َكامَل ُة َت ْطَر ُح اْل َخ ْو َ
ْ َ
اف َفَل ْم َي َت َك َّم ْل ِفي اْل َم َحَّب ِة.
َم ْن َخ َ
ِ
َحَّبَنا أ ََّوالً.
َ 19ن ْح ُن ُنحُّب ُه أل ََّن ُه ُه َو أ َ
ِِ ِ
ِ
اه َّال ِذي أَْب َصَرُه،
اهَ ،ف ُه َو َك ِاذب .أل َّ
َن َم ْن الَ ُي ِح ُّب أ َ
ض أَ
هللا» َوأَْب َغ َ
ال أ َ
َخ ُ
َخ ُ
َحد« :إني أُح ُّب َ
 20إ ْن َق َ
ف ي ْق ِدر أ ْ ِ
هللا َّال ِذي َل ْم ُيْب ِصْرُه؟
َكْي َ َ ُ
َن ُيح َّب َ
 21وَلَنا ِ
ِ
اه أَْي ًضا.
هذ ِه اْل َو ِصَّي ُة ِمْن ُه :أ َّ
هللا ُي ِح ُّب أ َ
َخ ُ
َ
َن َم ْن ُيح ُّب َ

ولهذا ارجوا في عيد المحبة الذي هو ذكرى لنياحة شهيد المحبة القديس فالنتينو ان نتمسك
بالمحبة الحقيقية وليس األمور العالمية الخطا نعيش المحبة وكل تصرفاتنا تعكس المحبة
الحقيقية
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 14 :16
ِ ِ
ُم ِ
ورُك ْم ِفي َم َحَّب ٍة.
ل َتصْر ُك ُّل أ ُ
فكل عام وحضراتكم بخير في المحبة المسيحية الحقيقية للرب وللكل.

والمجد هلل دائما

