هم نوع خود را دوست بدار!

راه مسیح
اعتقاد در دیدار

اعمال دینی مسیحیت
عشق به هم نوع در عمل

تو باید همنوع خود را مانند خودت دوست داشته باشی! این نکته محور اصلی مسیحیت درباره
چگونگی رفتاری است که باید با همنوعان خود داشته باشیم .کتاب مقدس می گوید که همه انسانها به
تصویر خدا آفریده شده و همه ارزش دارند .از اینرو نمی توانیم مرزی قائل شویم که چه کسی همنوع
ماست.

در دانمارک این حکم دوست داشتن همنوع مسیحیان را ترغیب کرده است که دست به تشکیل
سازمان های مختلفی بزنند که هدفشان فعالیت در جهت تامین شرایط مناسب برای انسانهایی است که
تحت شرایط نامطمئنی بسر می برند .سازمانهایی از قبیل « Kirkens Korshærسپاه امداد کلیسا»،
« KFUM’s Sociale Arbejdeسازمان کلیسا برای فعالیتهای اجتماعی جوانان» و Folkekirkens
« Nødhjælpامداد رسانی کلیسای مردمی».
مهم این است که با همنوع خود به طور هم سطح ارتباط برقرار کنیم –
حتی وقتی که او به زمین افتاده است!
(بیانه لناو هنریکسن ،سپاه امداد کلیسا)
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مراسم عبادت کلیسا

در مراسم عبادت کلیسا ،این پیام را می شنویم که زندگی ما باید با عشق به همنوع خود باشد .در اینجا
نیز دعا می کنیم که خداوند عشق میان ما را سرزنده نماید.

ما با این پیام از کلیسا به بیرون فرستاده می شویم که همنوع خویش را دوست بداریم – همانطور که
خداوند ما را دوست می دارد .عالوه بر این ،از مراسم عبادت نیز با بخشایش خدا به بیرون می رویم.
ما به بخشش خدا نیاز داریم چون اغلب به نیازهای خود توجه بیشتری می کنیم تا نیازهای
همنوعان خود.
زیرا آن عمل نیکو را که میخواهم ،انجام نمیدهم ،بلکه
عمل بدی را که نمیخواهم ،به جا میآورم.
(نامه به رومیان )7,19

مسئولیت و آزادی

دوست داشتن همنوع چالشی است بزرگ ،ولی عیسی از این نیز فراتر
می رود و می گوید که ما باید دشمن خود را نیز دوست بداریم .راهنمایی
مشخصی به ما نمی شود که ما به عنوان فرد ،گروه یا جامعه در شرایط
مختلف و مشخص ،چگونه باید عمل کنیم .این نکته به هر انسان آزادی و
مسئولیت می دهد که خود باید معین کند که برای برآورده کردن فرمان عشق،
باید چگونه عمل نماید.
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اصول اعتقادی
چرا باید همنوع خود را دوست بداریم؟
فرمان مربوط به دوست داشتن همنوع ،به انسان یادآوری می کند که انسان برای خود زندگی نمی کند.
رابطه هر انسان با خدا ،در رابطه او با زندگی با انسان های دیگر در نظر گرفته می شود .عیسی می
گوید هر کاری که ما نسبت به همنوع خود انجام می دهیم ،نسبت به او می کنیم.
درک مسیحیت از اینکه باید چگونه زندگی کنیم ،با تجربه عمومی انسانی درباره معنای خوبی نیز
مطابقت دارد .این گونه اصول اخالقی جهانی یاد آور یکی از آداب زندگی است که در ده فرمان قانون
موسی آمده است .دیگر مذاهب و مرام ها نیز می توانند نظرات مهمی درباره این مطلب داشته باشند
که ما به عنوان انسان باید چگونه با هم زندگی کنیم.
در کتاب عهد جدید ،عیسی ده فرمان را در یک فرمان واحد خالصه می کند:
خداون ْد خدای خود را با تمامی دل  ...محبت نما و همسایهات را همچون
خویشتن محبت کن.
(انجیل لوقا )10,27

اعمال خیر به خاطر همنوع
مسیحیت بر این نکته تاکید دارد که ما باید اعمال خوب را به خاطر همنوع خود انجام دهیم و بدون
در نظر گرفتن منفعت شخصی .نجات انسان به دلیل اعمال و کردار خوب او نیست ،بلکه به این علت
است که خداوند خدایی بخشنده و مهربان است .اعمال خوب یک انسان مسیحی باعث نمی شود که او
در نظر خدا انسان خاصی شود .اعمال خوب ناشی از ایمان به خدایی مهربان و بخشنده است.
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اعمال خوب ،شخص را خوب نمی کند؛ ولی شخص خوب ،اعمال خوب
انجام می دهد!
(مارتین لوتر)

خوبی و بدی
خوبی و بدی (خیر و شر) دو قطب متضادی هستند که هر کدام انسان را به طرف خود می کشند.
ما نمی توانیم توضیح دهیم که چرا بدی واقع می شود ،ولی ما دعوت شده ایم که از آن
دوری («برائت یا نفی») کنیم .خداوند به ما قوت و جرات می دهد که هر روز به همراهی
همنوعان خود ،با بدی ،با گناه و با مرگ مبارزه کنیم.
ما شیطان و تمام اعمال و آثار او را نفی مینمائیم.
(مقدمه شهادتنامه)

انسان به تصویر خداوند خوب آفریده شده است .بدی هایی که ما در خود و در اطراف خود می بینیم،
بعد از آفرینش بوجود آمده است .به همین علت ایمان داریم که خوبی از بدی قوی تر است و زندگی بر
مرگ چیره خواهد شد.
مغلوب بدی مشو ،بلکه بدی را با نیکویی مغلوب ساز.
(نامه به رومیان )12,21
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روایات دین مسیحیت
روزی مرد فقیهی از عیسی پرسید:
«ولی همسایۀ من کیست؟» عیسی در پاسخ چنین گفت« :مردی از اورشلیم به
اَریحا میرفت .در راه بهدست راهزنان افتاد .آنها او را لخت کرده ،کتک زدند،
و نیمهجان رهایش کردند و رفتند .از قضا کاهنی از همان راه میگذشت .ا ّما
چون چشمش به آن مرد افتاد ،راه خود را کج کرد و از سمت دیگر جاده رفت.
الویای نیز از آنجا میگذشت .او نیز چون به آنجا رسید و آن مرد را دید ،راه
خود را کج کرد و از سمت دیگر جاده رفت .ا ّما مسافری سامری چون بدانجا
رسید و آن مرد را دید ،دلش بر حال او سوخت .پس نزد او رفت و بر زخمهایش
شراب ریخت و روغن مالید و آنها را بست .سپس او را بر االغ خود گذاشت و
به کاروانسرایی برد و از او پرستاری کرد ... .حال بهنظر تو کدامیک از این
سه تن ،همسایۀ مردی بود که بهدست راهزنان افتاد؟» پاسخ داد« :آن که به او
ترحم کرد ».عیسی به او گفت« :برو و تو نیز چنین کن!»
(انجیل لوقا )10,25-37

در مسیحیت میان پیام و عمل همخوانی وجود دارد .به همین علت است
که عیسی روایت را با این حرف تمام می کند که« :برو و تو نیز چنین کن».
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عیسی به ما یک قاعده طالیی داده است که چگونه باید زندگی کنیم:
پس با مردم همانگونه رفتار کنید که میخواهید با شما رفتار کنند.
(انجیل متی )7,12

خداوند به ما روح خود را داده است که «روح عشق» نیز نامیده می شود تا زندگی ما متاثر از عشق
باشد.
ا ّما ثمرۀ روح ،محبت ،شادی ،آرامش ،صبر ،مهربانی ،نیکویی،
وفاداری ،فروتنی و خویشتنداری است.
(نامه به غالطیان )5,22
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مصاحبه اعتقادی
خانم میم زنی  52ساله است .او در سال  2004تعمید شد و عضو کلیسای مردمی دانمارک است .خانم میم می گوید:

راه مسیح
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وقتی عیسی می گوید «تو باید همنوع خود را دوست داشته باشی» ،این طور می فهمم که
همنوع من همه انسانهایی هستند که با آنها روبرو می شوم .تالش می کنم که هر جا که
بتوانم ،به دیگران کمک کنم .این کار برایم مهمتر از مالکیت چیزهای مادی است .نمی توان
همیشه کامل و بی عیب بود .من نیز گاهی اشتباه می کنم .بعدش از خدا درخواست بخشش
می کنم.
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