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َ
طريق المسيح
ألتّالقي باإليمان

ممارسة اإليمان
ألمحبّة أقوى من الموت

تنتصر المحبّة على ك ّل شيء! هذا هو المعنى الّذي تحمله رسالة الفصح حول موت المسيح
ّ
ّ
وقيامته .بما ّ
الطريق
الطريق بالنسّبة ليسوع ،فهو أيضا ً ليس نهاية
أن الموت ليس نهاية
بالنّسبة لنا .قيامة المسيح تمنحنا األمل بأ نّنا نحن أيضا ً سوف نقوم من بين األموات.
حياة البشر زائلة .لك ّل منّا حياة واحدة على هذه األرض ،ومصيرنا كلّنا هو الموت .حين نقف
ّ
فإن عبارة « تنتصر المحبّة على ك ّل شيءٍ » ،تبدو خاطئة
وجها لوجه أمام الخوف والموت،
ّ
ّ
بأن محبّة هللا أقوى من الموت .يتمسّك
لكن اإليمان يمنح األمل والعزاء ،أل نّنا نؤمن
ستخفَّة.
و ُم ِ

هللا بارتباطه بنا ،حتّى بعد أن نفقد ما يربطنا بالحياة.

أألمل في الق ّد اس اإللهي
في القدّاس اإللهي ،يكون األمل موجود ا ً في المركز -على ضوء معاناة يسوع وموته وقيامته.
صلوات والتّراتيل ،وكذلك من خالل المعمود يّة
يتحقّق ذلك من خالل قراءة النّصوص وال ّ
والقربان المقدّس.
أثناء تناول القربان المقدّس ،نرت ّل التّراتيل عن يسوع ك َح َمل هللا الوديع .إ نّها ترنيمة عن األمل
ي.
ا لمسيح ّ
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يا حمل هلل
بعار الصليب
انت حملت كل خطايا العالم
من هناك تتدفق كل الحياة،
الرغم من ّ
أن موتنا محتّم،
على ّ
إرفعنا إلى األعلى.
(من كتاب التّرانيم الدّنماركي .ترنيمة رقم )439

األمل أثناء ا ُل ُجنّاز

في الع ّماد وكذلك في ال ُجنّاز ،تُقرأ هذه اآليات من الكتاب المقدّس:
يرةِ َولَدَنَا
اركٌ هللاُ أَبُو َر ِبّنَا يَ ُ
سو َ
س َ
ع ْال َمسِيحِ ،الَّذِي َح َ
ُمبَ َ
ب َرحْ َمتِ ِه ْال َكثِ َ
ْ
َ
ً
ع ال َمسِيحِ ِمنَ األ ْم َواتِ...
يٍ ،بِ ِقيَا َم ِة يَ ُ
سو َ
ثَانِيَة ِل َر َجاءٍ َح ّ
الرسول األولى )3 ،1
س ّ
(رسالة ب ُ
ُطر َ

أثناءالجنازة ،يُلقي الكاهن ملئ ثالث مجارف من التّراب على التّابوت وينطق
باسم الميّت ،ثم يتلو الكلمات التّالية:
من التّراب ُخلقتَ
وإلى التّراب تعود
ومن التُّراب ستقوم ثانية
(من مراسيم الجنازة)
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تعلّم اإليمان
ملكوت هللا
ت َملَكو تُكَ » .يتوق البشر إلى الخالص من المعاناة وال ّ
شر،
علّمنا يسوع أن نصلّي فنقول « ِليَأ ْ ِ
ّ
لكن هذا يأتي فقط على شكل ومضات .لذلك فإ نّنا نتطلّع بأم ٍل نحو ملكوت هللا ،حيث تسود
نعمته وسالمه وعدالته.

أل ّد ينونة والخالص
ألنّاس مسؤولون أمام هللا .فهل نعيش الحياة وفق مشيئة هللا أم ال؟ هللا يديننا -اآلن وفي نهاية
ّ
ألن يسوع المسيح قد
العالم ،عندما يأتي يسوع المسيح ثانية .لكنّنا يجب أ الّ نخشى الدّينونة،
افتدى البشر حين مات بد الً عنهم .حمل يسوع عنّا ذنوبنا ،لذلك ت ّمت تبرئتُنا من الدّينونة،
وعلينا أ الّ نقلق بشأن خالصنا ،أو حول ما إذا كنّا صالحين كفاية في عيني هللا.
ور
فَإِ ِنّي ُمتَيَ ِقّ ٌن أَنَّهُ الَ َم ْوتَ َوالَ َحيَاة ََ ،والَ َمالَ ِئ َكةَ َوالَ ُر َؤ َ
سا َء َوالَ قُ َّواتَِ ،والَ أ ُ ُم َ
ع ْن
صلَنَا َ
اض َرة ً َوالَ ُم ْست َ ْقبَلَةًَ ،والَ ع ُْل َو َوالَ ع ُْمقَ َ ،والَ َخ ِليقَةَ أ ُ ْخ َرى ،ت َ ْقد ُِر أ َ ْن ت َ ْف ِ
َح ِ
ْ
َّ
ع َر ِبّنَا.
َم َحبَّ ِة هللاِ التِي فِي ال َمسِيحِ يَ ُ
سو َ
سو ِل ِإلَى أ َ ْه ِل ُرومِ يَةَ )39-38 ،8
الر ُ
س َّ
(ر َ
ِ
سالَةُ بُولُ َ
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ألقيامة والحياة األبد يّة

أألمل في المسيحيّة ،يتطلّع قدما ً نحو القيامة وملكوت هللا .في قانون األيمان نقول:
ب) قيامة األجساد والحياةِ األبَ ِديّة.
نؤمنِ (...
الرسولي)
(من قانون اإليمان ّ

كما قام يسوع من بين األموات ،هكذا أيضا ً سوف نختبر القيامة في ملكوت هللا ،حيث سير ّمم
تشو ه وسيجدّد ك ّل شيءٍ .
هللا بمحبّته كل ما
ّ

نؤمن في الحياة ما قبل الموت
أألمل في الحياة األبد يّة ليس هروبا ً من الحياة الدّنيا .اإليمان في أ نّنا بين يدي هللا سواء كنّا
أحياء ا ً أو أمواتا ً ،تعطي للحياة الدّنيا ُو جهةً
نتحر ك بأمان في هذه الحياة
ومعنى  .نستطيع أن
ّ
ً
وأن نحبّ القريبين منّا.
يقول يسوع:
اء الدَّ ْه ِر.
ض ِ
هَا أَنَا َمعَ ُك ْم ُك َّل األَي َِّام ِإلَى ا ْن ِق َ
(إنجيل متّى )20 ،28
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قصص اإليمان
وجاء عن قيامة يسوع المسيح:
ضا َء،
ين الَبِ ً
َولَ َّما دَخ َْلنَ ْالقَب َْر َرأَيْنَ شَابًّا َجا ِل ً
سا ُحلَّةً بَ ْي َ
سا َ
ع ِن ْاليَ ِم ِ
ْ
َ
ُ
ي
فَا ْندَ َه ْشنَ  .فَقَا َل لَ ُه َّن«:الَ ت َ ْندَ ِه ْشنَ ! أ ْنت ُ َّن ت َطلبْنَ يَ ُ
سو َ
ع النَّ ِ
اص ِر َّ
ْال َم ْ
ضعُوهُ
ض ُع الَّذِي َو َ
صلُ َ
ْس ه َُو ه ُهنَا .ه َُوذَا ْال َم ْو ِ
ام! لَي َ
وب .قَ ْد قَ َ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
سِ :إنَّهُ يَ ْس ِبقُ ُك ْم ِإلَى ْال َج ِلي ِل.
ر
ُط
ب
ل
و
ه
ذ
ي
م
ال
ت
ل
ل
ق
و
ب
ه
ذ
ا
ن
ك
ل
نَ
ْنَ
ِ
َ
ِ ِ ِ َِ ُ َ
ِفي ِهِ ِ .
َ
س ِريعًا َوه ََربْنَ ِمنَ ْالقَب ِْر ،أل َّنَ
َ
ُ
ُهنَاكَ ت ََر ْونَهُ َك َما قَا َل لك ْم» .فَخ ََرجْ نَ َ
ش ْيئًا ألَنَّ ُه َّن ُك َّن خَائِفَاتٍ.
الر ْعدَة َ َو ْال َحي َْرة َ أ َ َخذَت َاه َُّنَ .ولَ ْم يَقُ ْلنَ أل َ َح ٍد َ
ِّ
(إنجيل مر قس )8-5 ،16
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وجاء عن ملكوت هللا والحياة األبد يّة:
ض
س َما ًء َجدِيدَة ً َوأ َ ْرضًا َجدِيدَةً ،أل َ َّن ال َّ
ث ُ َّم َرأَيْتُ َ
س َما َء األُولَى َواأل َ ْر َ
ضت َاَ ،و ْالبَحْ ُر الَ يُو َجدُ فِي َما بَ ْعدَُ .وأَنَا يُو َحنَّا َرأَيْتُ ْال َمدِينَةَ
األُولَى َم َ
وس
ور َ
َازلَةً ِمنَ ال َّ
س َم ِ
اء ِم ْن ِع ْن ِد هللاِ ُم َهيَّأَة ً َكعَ ُر ٍ
سةَ أ ُ ُ
ْال ُمقَدَّ َ
يم ْال َجدِيدَة َ ن ِ
ش ِل َ

اء قَا ِئالً:
ع ِظي ًما ِمنَ ال َّ
س َم ِ
ص ْوتًا َ
ُمزَ يَّنَ ٍة ِل َر ُج ِل َهاَ .و َ
س ِم ْعتُ َ
اس،
ه َُوذَا َم ْسكَنُ هللاِ َم َع النَّ ِ
سيَ ْس ُكنُ َمعَ ُه ْم،
َوه َُو َ

ش ْعبًا،
َو ُه ْم يَ ُكونُونَ لَهُ َ
سهُ يَ ُكونُ َمعَ ُه ْم إِل ًها لَ ُه ْم.
َوهللاُ نَ ْف ُ
عيُونِ ِه ْم،
س ُح هللاُ ُك َّل دَ ْمعَ ٍة ِم ْن ُ
سيَ ْم َ
َو َ
َو ْال َم ْوتُ الَ يَ ُكونُ فِي َما بَ ْعدُ،

ور األُولَى قَ ْد
َوالَ يَ ُكونُ ُح ْز ٌن َوالَ ُ
ص َرا ٌخ َوالَ َو َج ٌع ِفي َما بَ ْعدُ ،أل َ َّن األ ُ ُم َ
ض ْ
ت.
َم َ

ش ْيءٍ َجدِيدًا!»
صنَ ُع ُك َّل َ
علَى ْالعَ ْر ِش«:هَا أَنَا أ َ ْ
َوقَا َل ْال َجا ِل ُ
س َ
(رؤيا يوحنّا )5-1 ،21
ُ

7

أ أل َ َمل

مقابلة  -مع مؤمن
ف هو رجل عمره  40سنة .تع ّمد منذ  15سنة ،وذلك بعد بضع سنوات من قدومه إلى الدّنمارك .يقول ف:

َ
طريق المسيح

دائم من يوم الدّينونة .عملت جهدي ألكون شخصا ً
قبل أن أصبح مسيحيّاً ،عشت في خوفٍ ٍ
صالحة على أمل النّجاة .أ ّما اليوم ،فإنّ
صالحا ً وحاولت أن أقوم بما يس ّمى باألعمال ال ّ
ّ
وألن الدّينونة قد ت ّمت بصلب يسوع المسيح .لهذا
صالحة تنبع بفضل خالصي،
أعمالي ال ّ
ّ
فإن يوم الدّينونة هو بالنّسبة لي مجرد يوم لقائي بالمخلّص وجها ً لوجه.
ي
األمل هو أفق حياتي .بدون األمل ،تصبح الحياة حزينة وقاتمة .يمنحني أملي المسيح ّ
يتحول إلى
سببا ً وجيها ً للحفاظ على اإليمان ولكي تكون توقّعاتي قويّة بأن ك ّل شيء سوف
ّ
األفضل ،هناك ،حيث المحبّة هي األعظم.

)Håbet (arabisk
َطريق ال َمسيح

بقلم :كَرينا س .دالمان ،يِسبير هوغورد الرْ سِن ،كيرْ ستين
مو ْنست َر ومو ْنس س .مو ْنسِن

محرر النّشرة :نيلس روزغورد موسي
ترجمته إلى العربيّة سوسن كردوش-قسّيس

mail@religionsmoede.dk
www.religionsmoede.dk
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