ب قَريبَك!
أ َ ِح ْ

َ
طريق المسيح
ألتّالقي باإليمان

ممارسة اإليمان
محبّة القريب في المعاملةً
يخص طريقة تعاملنا مع إخوتنا في
سك! هذا هو التّوجّه الّذي تدعونا المسيحيّة إليه ،فيما
ِ
ّ
أحبْ قَريبَك َكنَ ْف َ
اإلنسانيّة .يقول لنا الكتاب المقدّس ّ
إن جميع النّاس قد ُخلقوا على صورة هللا ومثاله ،ولك ّل إنسان قيمة.
لذلك ،فإنّنا ال نستطيع أن نضع الحدود ،لمن هم هؤالء القريبون.
وصيّة محبّة القريب ،أوحت للمسيحيّين في الدّنمارك ألن يش ّكلوا عدّة ّ
منظمات تعمل من أجل كرامة
ّ
المنظمات على سبيل
تعرضهم للضّعف ولألذى .من ضمن هذه
األشخاص الّذين يعيشون في ظروف ّ
المثالKirkens Korshær :
ّ
لمنظمة ال ّ
شبّان المسيحيّين KFUMو Folkekirkens Nødhjælp
والعمل االجتماعي
ألقصد من هذا العمل هو أن ننظر إلى أخينا اإلنسان كمسا ٍو لنا في ك ّل شيءٍ -
حتّى حين يكون في القاع!
كورسْهير)
كيركينس ْ
(بيارن ليناو هينري ْكسينْ ،
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ألقدّاس اإللهي

ألرسالة الّتي نسمعها في القدّاس اإللهي تتحدّث عن أنّه يجب علينا أن نعيش في محبّة مع القريبين منّا.
ّ
وفي هذا القدّاس نصلّي أيضا ً لكي يجعل هللا المحبّة قائمة بيننا في الحياة.
نخرج من الكنيسة ونحن نحمل وصيّة تدعونا إلى أن نحبّ القريبين منّا -تماما ً كما يحبّنا هللا .في نفس
الوقت نخرج من القدّاس اإللهي وقد حصلنا على المغفرة من هللا .نحن نحتاج لهذه المغفرة ،ألنّنا نرى أنّنا
نحتاج إليها أكثر من غيرنا.
صا ِل َح الَّذِي أ ُ ِريدُهُ ،بَ ِل ال َّ
أل َ ِنّي لَ ْستُ أ َ ْفعَ ُل ال َّ
ش َّر الَّذِي لَ ْستُ أ ُ ِريدُهُ
فَإِيَّاهُ أ َ ْفعَلُ.
سو ِل ِإلَى أ َ ْه ِل ُرومِ يَةَ )9 ،7
الر ُ
س َّ
(ر َ
ِ
سالَةُ بُولُ َ

والحريّة
ألمسؤوليّة
ّ

تحمل محبّة القريب منّا تحدّيا ً كبيراًّ ،
لكن يسوع المسيح يذهب أبعد من ذلك
حين يقول لنا إنّنا يجب أن نحبّ أعداءنا .ال نحصل على أيّة رسالة محدّدة
توضّح ّ
يتصرف فيها
الطريقة الّتي على الفرد أو الجماعة أو المجتمع أن
ّ
يقرر
صرف والمسؤوليّة لك ّل فرد كي ّ
في ك ّل حالة على حدة .تُترك حريّة الت ّ ّ
كيف سيحيا وفق وصيّة المحبّة.
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الروح وال ّ
ش ِر ّكة
ّ

تعلّم اإليمان
نحب القريبين منّا؟
لماذا علينا أن
ّ

ألوصيّة بمحبّة القريب ،تجعل النّاس تلتزم ّ
بأل تعيش لنفسها فقط .عالقة اإلنسان الفرد مع هللا يُنظر إليها
من خالل عالقته مع النّاس اآلخرين .يقول يسوع المسيح ّ
إن ما نفعله للقريبين منّا ،نفعله له أيضاً.
مفهوم المسيحيّة ّ
للطريقة الّتي يجب أن نحيا فيها ،ترتبط أيضا ً بالفهم اإلنساني العام لمعنى الخير .نعرف
هذه األخالقيّات العالميّة من خالل ثوابت ورد في وصايا موسى العَ ْشر .الدّيانات األخرى والتفسيرات
لمعاني الحياة لديها أيضا ً ما تقوله حول ّ
الطرق الّتي يجب أن يحيا فيها البشر حياتهم.
يل ّخص يسوع المسيح الوصايا العشر في العهد الجديد بوصيّة واحدة:
الربَّ ِإل َهكَ ِم ْن ُك ِّل قَ ْل ِبكَ َ ...وقَ ِريبَكَ ِمثْ َل نَ ْفسِكَ .
ت ُ ِحبُّ َّ
(إنجيل لوقا )27 ،10

أعمال الخير من أجل القريب
تشدّد المسيحيّة بأنّنا يجب أن نعمل الخير للقريبين منّا ،دون أن نف ّكر فيما سنجنيه ألنفسنا .ال يت ّم خالص
ألن هللا رؤوف ورحيم .أعمال الخير ال تجعل ال ّ
اإلنسان بسبب أعماله الحسنة ،بل ّ
شخص المسيحي
شخصا ً مميّزا ً في عيني هللا .األعمال الحسنة هي نتيجة لإليمان باهلل المحبّ والغفور.
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صالحة ال تجعل من اإلنسان إنسانا ً صالحاًّ ،
صالح
لكن اإلنسان ال ّ
األعمال ال ّ
يعمل أعماالً صالحة!
(مارتِن لوثَر)

ألخير والشّر
شر نقيضان ،وك ٌّل يجذب اإلنسانَ في اتّجا ِه ِه .ال يمكننا أن نفسّر لماذا يحدث ال ّ
ألخير وال ّ
ش ّر ،لكنّنا نالقي
بالقوة والجرأة لكي نحارب جنبا ً إلى جنب مع أخوتنا
التّشجيع على االبتعاد (« االمتناع») عنه .يمدّنا هللا ّ
في اإلنسانيّة ضدّ ال ّ
شر ،وضدّ الخطيئة والموت.
ب الكَبير
ّماء َو اُأل َ ْرض.
ق الس ِ
ِ
نُؤْ ِمنُ باهلل اآل ِ
ضابط الك ِّل وخال ِ
الرسولي)
( َم ْدخَل إلى قانون اإليمان ّ

ُخلق اإلنسان على صورة هللا اُل َخ ِيّ َرة .أ ّما ال ّ
شر الّذي نختبره فينا ومن حولنا ،فقد بدأ بعد عمليّة الخلق .لهذا
بأن الخير أقوى من ال ّ
ّ
فإنّنا نعتقد ّ
وبأن الحياة سوف تنتصر على الموت.
ش ّر،
ب ال َّ
ا َ يَ ْغ ِلبَنَّكَ ال َّ
ش َّر بِ ْال َخي ِْر.
ش ُّر بَ ِل ا ْغ ِل ِ
سو ِل إِلَى أ َ ْه ِل ُرومِ يَةَ )21 ،12
الر ُ
س َّ
(ر َ
ِ
سالَةُ بُولُ َ

5
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الروح وال ّ
ش ِر ّكة
ّ

قصص اإليمان
مرة:
سأل رجل قانون يسوع المسيح ّ
س ٌ
يم ِإلَى أ َ ِري َحا،
ور َ
سو ُ
اب يَ ُ
َازالً ِم ْن أ ُ ُ
« َو َم ْن ه َُو قَ ِري ِبي؟» فَأ َ َج َ
ع َوقَالَِ :إ ْن َ
ان َكانَ ن ِ
ش ِل َ
ض أ َ َّن
ص ٍ
فَ َوقَ َع بَيْنَ لُ ُ
وص ،فَعَ َّر ْوهُ َو َج َّر ُحوهَُ ،و َم َ
ي ٍ َو َم ْيتٍ .فَعَ َر َ
ض ْوا َوت ََر ُكوهُ بَيْنَ َح ّ

كَا ِهنًا نَزَ َل ِفي ِت ْلكَ َّ
ار ِع ْندَ
ي أ َ ْيضًاِ ،إ ْذ َ
ص َ
ق ،فَ َرآهُ َو َجازَ ُمقَا ِبلَهَُ .وكَذلِكَ الَ ِو ٌّ
الط ِري ِ
َان َجا َء َونَ َ
سافِ ًرا َجا َء إِلَ ْي ِهَ ،ولَ َّما َرآهُ ت َ َحنَّنَ ،
س ِ
ام ِريًّا ُم َ
ظ َر َو َجازَ ُمقَابِلَهَُ .ول ِك َّن َ
ْال َمك ِ
علَى دَابَّ ِت ِهَ ،وأَت َى ِب ِه
فَتَقَد ََّم َو َ
علَ ْي َها زَ ْيتًا َوخ َْم ًراَ ،وأ َ ْر َكبَهُ َ
صبَّ َ
ض َمدَ ِج َرا َحا ِت ِهَ ،و َ
ار قَ ِريبًا ِللَّذِي َوقَ َع بَيْنَ
ي ه ُؤالَ ِء الثَّالَث َ ِة ت ََرى َ
ص َ
إِلَى فُ ْندُق َوا ْعتَنَى بِ ِه « ... .فَأ َ َّ

سوعُ « :إ ْذهَبْ أ َ ْنتَ أ َ ْيضًا
الرحْ َمةَ» .فَقَا َل لَهُ يَ ُ
صنَ َع َمعَهُ َّ
اللُّ ُ
ص ِ
وص؟» فَقَالَ « :الَّذِي َ

صن َْع ه َكذَا!»
َوا ْ
(إنجيل لوقا )37-25 ،10

صة بقوله « :إ ْذهَبْ أ َ ْنتَ
هناك عالقة بين الوصيّة والممارسة العمليّة في المسيحيّة .لذلك أنهى يسوع الق ّ
صن َْع ه َكذَا».
أ َ ْيضًا َوا ْ
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أعطانا يسوع قاعدة ذهبيّة ،حول كيف ينبغي لنا أن نعيش:
اس ِب ُك ُم ا ْفعَلُوا ه َكذَا أ َ ْنت ُ ْم أ َ ْيضًا ِب ِه ْم.
فَ ُك ُّل َما ت ُ ِريدُونَ أ َ ْن يَ ْفعَ َل النَّ ُ
(إنجيل متّى )12 ،7

لقد منحنا هللا من روحه ،والتّي تدعى أيضا ً « روح المحبّة» ،كي تتّسم حياتنا بالمحبّة.
طو ُل أَنَا ٍة لُ ْ
عةٌ
سالَ ٌمُ ،
صالَحٌِ ،إي َم ٌ
َوأ َ َّما ث َ َم ُر ُّ
ط ٌ
ان َودَا َ
الروحِ فَ ُه َوَ :م َحبَّةٌ فَ َر ٌح َ
ف َ
ف.
تَعَفُّ ٌ

سو ِل إِلَى أ َ ْه ِل َ
غالَطِ يَّةَ )22 ،5
الر ُ
س َّ
(ر َ
ِ
سالَةُ بُولُ َ

7

الروح وال ّ
ش ِر ّكة
ّ

مقابلة  -مع مؤمن
م هي سيّدة عمرها  52سنة .تع ّمدت سنة  2004وهي عضوة في الكنيسة اللّوثريّة اإلنجيليّة .تروي م فتقول:

َ
طريق المسيح

عندما قال يسوع « ،أحبّ قريبك» ،فهمتُها على ّ
أن قريبي هو ك ّل شخص ألتقي به .وأنا أحاول
أن أساعد الغير حيث أستطيع .هذا األمر أه ّم بالنّسبة لي من امتالك األشياء المادّيّة .ال يستطيع
المرء أن يكون كامالً دائماً .أقوم بين الحين واآلخر بارتكاب األخطاء ،وعندها ،أصلّي إلى هللا
طلبا ً للمغفرة.
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