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هذه هي وصيتي: أحبوا
 !بعضكم بعضًا ، كيف احببتك

( 15:12يوحنا  )

نحب بعضنا البعض !

ايها  االصد قاء االعزاء

مراًرا وتكراًرا1 ، كان يري  يسوع1  مدى صعوبة األمر بالنسبة ألصدقائه المقربين العيش بعضهم1 مع
البعض . غالًبا ما كانت انفسهم هي  االكثر أهمية بالنسبة لهم  بمعني  حب الذات وعدم االهتمام

باالخرين . اثنان الرسل كانت لديهم رغبة عميقة في الجلوس على جانبي يسوع1 في ملكوت السماوات
واحد علي اليمين واالخر عن اليسار. وكل منهم  أراد أن يكون األول من بينهم جميًعا ، وظلوا يتسائلون

حول من هو األعظم بينهم . لقد كانوا غارقين  تماًما في التفكير في هذا العالم  "الناس كذلك، فهم يفكرون
." في أنفسهم ، أنا فقط أفكر في نفسي! "أو بعبارة أخرى:" إذا كان الجميع ألنفسهم يتم االعتناء بالذات

يتم االعتناء بالجميع ". حياة السماء التي أراد يسوع أن يأتي بها إلى األرض فهي حياة من مصدر اخر من
السماء. أصبح ظهر الروح القدس على شكل حمامة. و صوت من السماء  يقول هذ هو ابني الحبيب الذي

به سررت
كان هذا واضًحا1 عند معمودية يسوع في نهر األردن. االبن الحبيب! "لذلك جاء يسوع1 من عمق محبة

.اآلب
كان الحب والروح القدس واآلب واالبن متصلين دائًما. هذه الحياة معا الحب الصادق ، أراد أن يأتي 

بيسوع1 إلى األرض. أراد أن يكتشف للتالميذ  حب الرجل لجاره هو الخطوة األولى. فهل هذا الحب إذن
بشكل متبادل ، تكتسب الحياة صفة جديدة. ثم هناك فرح عميق. أعطى ذلك  يسوع ألصدقائه وصيته

" !الجديدة ، وصية الحب المتبادل. قال لهم: "نحب بعضنا البعض كما أحببتكم

ربما مررت بهذه التجربة من الحب المتبادل من قبل. هي تسمح بالفعل تضيء السماء على األرض    
بيننا نحن البشر. توماش يخبرنا عن واحده من هذه التجربة: "أتيت إلى رعية جديدة ولم أعرف أحدًا. ال
كان بيت القسيس في حالة سيئة للغاية وشعرت1 أنه يتحسن من يوم آلخر ذهب أسوأ. لم أكن أعرف كيف
وأين أبدأ. روحي كانت حقا في مظلم. شعر صديق1 جيد بهذا عندما تحدثنا عبر الهاتف. لقد جاء من بعيد.

اثنين أليام كنت قادًرا1 على تجربة مدى قوة حبه. لدينا خطط للشقة تم تنظيفه وتنظيفه واشترى1 أثاًثا.
شعرت بأنني محبوب للغاية. في هذين اليومين نمت قوة جديدة في داخلي. أصبح الحب بيننا متبادل. كان

لديه وقته وحبه أعطيت لي لقد وجدت القوة ألردها. عندما قلنا وداعا ، كان هناك واحد الفرح بيننا الذي لم
 :أختبره لفترة طويلة. لقد فهمت ما كان يفعله يسوع في حياته الجديدة الوصية تعني

" ًاأحبوا بعضكم بعضًا!" - "أحبوا بعضكم بعض !
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