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ممارسة اإليمان
يكشف هللا عن نفسه لنا

يعتقد المسيحيّون ّ
بأن هللا ثالثي األقانيم يُعّرف الّناس على ذاته باستمرار ،وبأنّه قد أظهر لنا بشكل كامل وتا ّم
ع ّمن يكون ،وذلك عن طريق حياة يسوع المسيح وموته وقيامته .يتحدّث هللا معنا ويلتقي بنا عن طريق يسوع
اإلنسان .لذلك يُدعى المسيح أيضاً ،كلمة هللا.

عيد الميالد -الكلمة صارت جسدا ً
س ِد كلمة هللا وحلوله بيننا .في هذه
يحتفل المسيحيّون في عيد الميالد بوالدة يسوع المسيح ،بمعنى آخر ،بتج ُّ
المناسبة يجتمع عادة أفراد العائلة واألصدقاء .يذهب الكثيرون إلى الكنيسة خالل نهار اليوم الّذي تكون فيه
ليلة العيد ،وفي المساء يجتمعون ليتناولوا ّ
الطعام معا ً وليرتّلوا تراتيل الميالد ويرقصوا حول ال ّ
شجرة ويتبادلوا
الهدايا.

كلمة هللا في الكتاب المقدّس
يُدعى الكتاب المقدّس أيضا ً كلمة هللا ،ألنّنا نقرأ فيه عن أعمال يسوع المسيح .كلمة الكتاب المقدّس ّ
بشر
خطها ٌ
ّس وفي نفس الوقت يفسحون
انطالقا ً من تجاربهم مع هللا .ينظر المسيحيّون إلى الكتاب المقدّس على أنّه مقد ٌ
المجال لتفسيره والنتقاده.
ي ،ويقرأ البعض
يستخدم المسيحيّون نصوص الكتاب المقدّس بطرق مختلفة .يقرأ ألبعض مقطعا ً منه بشكل يوم ّ
صور .ويصغي البعض إلى ما يُتلى من قصص الكتاب
ألطفالهم وبصوت عا ٍل من الكتاب المقدّس ال ُمرفق بال ّ
المقدّس في الكنيسة .كذلك نجد مفردا ٍ
ت وأفكارا ً من الكتاب المقدّس تدخل في استعمال المجتمع الدّنماركي ضمن
اللّغة وال ِقيَ ِم واألدب وإلخ.
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كلمة هللا في القدّاس اإللهي
ص يقف
خالل القدّاس اإللهي تُتلى
مرة يُقرأ فيها النّ ُّ
ٌ
مراتٍ ،وفي ك ّل ّ
نصوص من الكتاب المقدّس عدّة ّ
الراهن للنّص الوارد في الكتاب
الحضور احتراما ً لكلمة هللا .يكون الكاهن قد أعدَّ ِعظةً هي التّفسير ّ
المقدّس .يتحدّث الكاهن في ِع َ
إلهام لنا
ظتِه عن هللا وعن حضوره في شخص يسوع المسيح فيكون مصدر ٍ
لكي نعيش كمسيحيّين.
يقول يسوع:
ْط ِه ْم»
َان ْأو ثَالثَةُ بِاُس ِْمي فَ ُهنَاكَ أ َ ُكونُ فِي َوس ِ
« ِلَنَّهُ َح ْيثُما اُجْ ت َ َم َع اُثْن ِ
(إِ ْنجيل َمتَّى )20 ،18

لهذا السّبب ،يحتفي المسيحيّون بالقدّاس اإللهي وهم يشعرون بالطمأنينة من ّ
أن المسيح موجودٌ بينهم.
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تحدّث هللا للبشر عن طريق األنبياء
خلق هللا العالم .ومن خالل هذا الخلق يدرك البشر ّ
ي .وقد تحدّث هللا
أن هللا هو مصدر كل شيء ح ّ
تعرف النّاس على
إلى البشر عبر التّاريخ من خالل نوح وابراهيم وموسى وداوود واألنبياء ،وهكذا ّ
هللا وعلى مشيئته.
لكن النّاس ال تتبع دائما ً مشيئة هللا .تنقطع ال ّ
ّ
المرة بعد األخرى ،وهللا وحده هو القادر
شركة مع هللا ّ
صحيح.
على أن يعيدها إلى مسارها ال ّ

س من خالل يسوع المسيح
تج ّ
سد هللا وتأَنّ َ
ّ
صليب وقيامته ،استعاد
يؤمن المسيحيّون بأن يسوع
هوالظهور النّهائي هلل ،وأنّه بموته على ال ّ
ال ّ
شركة بين هللا والنّاس وسيخلّص العالم كلّه.
ّ
ّ
ّ
الحق ألنّه من خالل حياته
الحق .يسوع المسيح هو اإلنسان
الحق واإلنسان
يسوع المسيح هو اإلله
وأعماله أظهر ماهيّة الحياة الحقيقيّة :إنّها الحياة الّتي تسودها المحبّة والمغفرة .ويسوع المسيح هو
ّ
الحق ،ألنّه أتى من هللا وهو من نفس جوهر هللا ويقوم بأعمال هي أعمال هللا.
هللا
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يلتقي هللا بنا اليوم أيضا ً
صة هللا كذلك في حياتنا نحنّ .
الم َحن
ألن يسوع المسيح عاش في العالم الدّنيوي ،ويعرف ِ
تستمر ق ّ
ّ
ّ
والظلمات ،فإنّنا نؤمن بأنّه معنا في ك ّل ما نصادف .يقول لنا يسوع ّ
بأن هللا يحبّنا .وهو يمنحنا
المغفرة واألمل بالحياة األبديّة.
لقاء هللا بنا يت ّم من خالل كلمة يسوع المسيح والمعموديّة وتناول القربان المقدّس الّذي يجمعنا بشركة
مع هللا .كذلك يجتمع هللا بنا عبر أشخاص آخرين .يقول المسيح:
صا ِغ ْر فَ ِبي
« ْأل َح ُّق أَقُ ُو ُل لَ ُك ْم ِب َما أَنَّ ُك ْم فَعَ ْلت ُ ُموهُ ِبأ َ َح ِد ِإ ْخ َوتِي َه ُؤالَ ِء اُأل َ َ
فَعَ ْلت ُ ْم»
(إل ْنجيل َمتّى )25 ،40
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قصص اإليمان
ألرسالة الّتي نسمعها حول والدة يسوع في الميالد هي كالتّالي:
ّ
غ ْس ُ
صدَ َر أ َ ْم ٌر ِم ْن أُو ُ
َب ُك ُّل ْال َم ْس ُكونَ ِة.
ص َر بِأ َ ْن يُ ْكتَت َ
س قَ ْي َ
َوفِي تِ ْلكَ األَي َِّام َ
ط َ
َب ْال َج ِمي ُع
َوهذَا اال ْكتِت ُ
ي ُ
يرينِي ُ
وريَّةَ .فَذَه َ
س ِ
َاب األ َ َّو ُل َج َرى ِإ ْذ َكانَ ِك ِ
ُوس َوا ِل َ

ضا ِمنَ ْال َج ِلي ِل ِم ْن َمدِينَ ِة
ف أ َ ْي ً
ِليُ ْكتَتَبُواُ ،ك ُّل َو ِ
ص ِعدَ يُو ُ
س ُ
اح ٍد ِإلَى َمدِينَتِ ِه .فَ َ
ت
عى بَيْتَ لَحْ ٍمِ ،لك َْونِ ِه ِم ْن بَ ْي ِ
اص َرةِ ِإلَى ْاليَ ُهو ِديَّ ِةِ ،إلَى َمدِينَ ِة دَ ُاودَ الَّتِي ت ُ ْد َ
النَّ ِ
َب َم َع َم ْريَ َم ْام َرأَتِ ِه ْال َم ْخ ُ
ِي ُح ْبلَىَ .وبَ ْينَ َما ُه َما
دَ ُاودَ َو َ
ِيرتِ ِهِ ،ليُ ْكتَت َ
عش َ
طوبَ ِة َوه َ

ت ا ْبنَ َها ْالبِ ْك َر َوقَ َّم َ
ُهنَاكَ ت َ َّم ْ
ض َجعَتْهُ فِي ْال ِم ْذ َودِِ ،إ ْذ لَ ْم
طتْهُ َوأ َ ْ
ت أَيَّا ُم َها ِلت َ ِلدَ .فَ َولَدَ ِ
ض ٌع فِي ْال َم ْن ِز ِل.
يَ ُك ْن لَ ُه َما َم ْو ِ

علَى َر ِعيَّتِ ِه ْم،
سا ِ
ت اللَّ ْي ِل َ
ورةِ ُر َ
عاة ٌ ُمتَبَدِّينَ يَحْ ُرسُونَ ِح َرا َ
َو َكانَ فِي تِ ْلكَ ْال ُك َ
ع ِظي ًما.
ف بِ ِه ْمَ ،و َمجْ دُ َّ
َو ِإذَا َمالَكُ َّ
الربّ ِ أ َ َ
ضا َء َح ْولَ ُه ْم ،فَخَافُوا خ َْوفًا َ
الربّ ِ َوقَ َ

فَقَا َل لَ ُه ُم ْال َمالَكُ  « :الَ تَخَافُوا! فَ َها أَنَا أُبَ ّ
ش ُِر ُك ْم بِفَ َرحٍ َ
ع ِظ ٍيم يَ ُكونُ ِل َج ِميعِ
ال َّ
الربُّ .»..
ب :أَنَّهُ ُو ِلدَ لَ ُك ُم ْاليَ ْو َم فِي َمدِينَ ِة دَ ُاودَ ُمخ َِلّ ٌ
ص ه َُو ْال َمسِي ُح َّ
ش ْع ِ
(إنجيل يوقا )11-1 ،2
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ُعي يسوع المسيح على أنّه كلمة هللا:
د َ
ِفي ْالبَد ِْء َكانَ ْال َك ِل َمةَُ ،و ْال َك ِل َمةُ َكانَ ِع ْندَ هللاَِ ،و َكانَ ْال َك ِل َمةُ هللاَ.
ش ْيءٍ ِب ِه َكانَ َ ،و ِبغَي ِْر ِه لَ ْم يَ ُك ْن
هذَا َكانَ ِفي ْالبَد ِْء ِع ْندَ هللاُِ .ك ُّل َ

ت ْال َحيَاةَُ ،و ْال َحيَاة ُ كَان ْ
اس،
َ
ش ْي ٌء ِم َّما َكانَ ِ .في ِه كَانَ ِ
ور النَّ ِ
َت نُ َ
الظ ْل َم ِةَ ،و ُّ
ُضي ُء ِفي ُّ
الظ ْل َمةُ لَ ْم تُد ِْر ْكهُ...
َوالنُّ ُ
ور ي ِ

ص ِت ِه
َكانَ فِي ْالعَالَ ِمَ ،و ُك ّ ِونَ ْالعَالَ ُم ِب ِهَ ،ولَ ْم يَ ْع ِر ْفهُ ْالعَالَ ُمِ .إلَى خَا َّ
س ْل َ
صتُهُ لَ ْم ت َ ْقبَ ْلهَُ .وأ َ َّما ُك ُّل الَّذِينَ قَ ِبلُوهُ فَأ َ ْع َ
طانًا
طا ُه ْم ُ
َجا َءَ ،وخَا َّ

ار
ص ُ
أ َ ْن يَ ِ
يروا أ َ ْوالَدَ هللاِ ،أَي ِ ْال ُمؤْ ِمنُونَ ِباس ِْم ِهَ ... .و ْال َك ِل َمةُ َ
ص َ
ب،
سدًا َو َح َّل بَ ْينَنَاَ ،و َرأ َ ْينَا َمجْ دَهَُ ،مجْ دًا َك َما ِل َو ِحي ٍد ِمنَ اآل ِ
َج َ
َم ْملُو ًءا ِن ْع َمةً َو َحقًّا.
(إنجيل يُو َحنّا )14-1 ،1
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مقابلة  -مع مؤمن
م هي امرأة عمرها  52سنة ،وقد تع ّمدت في سنة  .2004هي اآلن عضوة في الكنيسة اإلنجيليّة اللوثريّة .تروي م التّالي:

َ
طريق المسيح

قبل أن نصبح أنا وعائلتي مسيحيّين ،كنّا نحتفل بعيد الميالد على ّ
الطريقة الدّنماركيّة
ونضع شجرة العيد ونتبادل الهدايا .اآلن ،وبعد أن صرنا مسيحيّين ،صار لعيد الميالد
معنى أكثر أه ّميّة بالنّسبة لنا .نذهب إلى الكنيسة ألنّنا نؤمن ّ
بأن المسيح هو ابن هللاَ .من
ً
غيره يستطيع أن يقوم من بين األموات بعد ثالثة أيّام؟ أتحدّث مع يسوع يوميّا ً من خالل
صالة .أعتقد بأنّه غالبا ً ما يساعدني ويساعد اآلخرين أيضاً.
ال ّ

)Gud blev menneske (arabisk
َطريق ال َمسيح

بقلم :كَرينا س .دالمان ،يِسبير هوغورد الرْ سِن ،كيرْ ستين
مو ْنست َر ومو ْنس س .مو ْنسِن
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ممكن تحميل المادّة مجّاناً ،لكن ال يجوز وضعها على مواقع
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" َ
طريق ال َمسيح" عبارة عن تسعة كتيّبات وهي جزء من مادّة
"ألتّالقي باإليمان" .تحتوي المادّة أيضا ً على سلسلة كتيّبات
"ألروحانيّة المسيحيّة" وكتيّب اإلرشاد "ألتّالقي باإليمان-
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