من هو هللا؟

َ
طريق المسيح
ألتّالقي باإليمان

ممارسة اإليمان

أإليمان والشّكّ
(ألرسالة إلى
« وأ ّما اإليمانُ فَ ْه َو اُل ِث ّقَةُ ِب َما ي ُْر َجى َواُإليقَانُ ِبأ ُ ُم ٍ
ور الَ ت ُ َرى» كما ورد في الكتاب المقدّس َ
ال ِعبْرا ِنيّين  .)11.1أإليمان باهلل ال يمنع المشاكل والتّحدّيات من أن تواجهنا في حياتنا ،لكنّه يساعدنا على
صعاب .اإليمان يمنحنا الثّقة ّ
يوم.
تح ّمل ال ِ ّ
بأن هللا معنا ك ّل ٍ
يحفّزنا اإليمان كَي نتعامل مع أخوتنا من بني البشر بمحبّة ،وكَي نحدّث اآلخرين عن محبّة هللا .كذلك ّ
فإن
اإليمان يمنحنا األمل بحياة جديدة -هنا على األرض وكذلك في األبديّة.
أإليمان ليس إنجازا ً نحقّقه بل هبة نحصل عليها .يمكن أن يراودُ الشكُّ اإلنسانَ بوجود هللا أحياناً .ال ّ
شك
ليس ممنوعاً .استخدم المسيح تالميذه رغم أنّهم شك ّكوا فيه وخذلوه أيضاً.
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الرسولي
قانون اإليمان ّ
ي .من خالله نحمد هللا ويساعدنا
يعبّر قانون اإليمان ّ
الرسولي عن المضمون األساسي لإليمان المسيح ّ
الرسولي أو يُرتّل ،بينما يقف
ي .أثناء القدّاس اإللهي ،يُتلى قانون اإليمان ّ
لكي نتذ ّكر أساس اإليمان المسيح ّ
الجميع احتراماً .إنّه جزء أساسي من طقوس المعموديّة أيضاً.
ّماء
ق الس ِ
نُؤْ ِمنُ باهلل اآلب القَدير ،ضابِ ِط ال ُّكلََ ،وخا ِل ِ
الوحيد ،ربّنا،
واألرض .نُ ِ
ْ
ؤمنُ بيسوع المسيح ابن هللا َ
وو ِلدَ من مريم العذراء،
الّذي تج ّ
سدّ من ّ
الروح القُدُس ُ
تألّم في عهد بيال ُ
ب ومات ودُفِن،
يَ ،و ُ
ص ِل َ
طس البُ ْنط ّ
اليوم الثّالث قام من
ونزَ َل إلى َم ْملَ َك ِة ال َم ْوتَ .وفي
ِ
ص ِعدَ إلى السّماء وهو جالس عن يمين هللا
ْ
األموات و َ
اآلب القدير ضابط الكلّ ،وسوف يأتي ِليُدينَ األحيا َء
واألموات.
ْ
بالروح القُدُس ،وبالكنيسة المسيحيّة المقدّسة
نُ ِ
ؤمنُ ّ
الجامعة ،وشركة القدّيسين ،ومغفرة الخطايا،
وقيامة األجساد والحياة األبديّة.
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تعلّم اإليمان
هللا واحد -في ثالثة أقانيم
يُؤمن المسيحيّون بإله واحد .صلوات الكنيسة تسبّح هللا « إله واحد ّ
حق من األزل وإلى األبد» .عرفنا هذا
الروح القّدّس
هللا الواحد بأقانيمه الثّالثة وهي :هللا اآلب الّذي يمنح الحياة ،هللا اإلبن وهو مخلّصنا ،وهللا ّ
الّذي يجدّد حياتنا.

أن « هللا محبّةُ»ّ ،
جاء في الكتاب المقدّس ّ
وأن هللا يريد أن تكون شركة المحبّة جامعة له مع خلقه.
لكي يكون هللا قريبا ً جدّا ً من النّاس في الحياة هنا على األرضّ ،
فإن هللا الواحد يظهر في ثالث
صور مختلفة .لذلك يقول المسيحيّون ّ
إن هللا ذو ثالثة أقانيم.

نؤمن باهلل اآلب.
وردت في الكتاب المقدس كلمات وأسماء مختلفة هلل .س ّمى يسوع هللا باآلب ،وأحبّ أن ندعو نحن أيضا ً هللا
الربّانيّة « أبانا» .عالقة هللا بنا هي عالقة محبّة مثل محبّة األب أو األم
صفة ،لذلك علّمنا ال ّ
بهذه ال ّ
صالة ّ
كخدم هلل بل كأبناء هلل.
ألوالدهما .لذلك ،علينا أوالً وقبل ك ّل شيءٍ أالّ نطيع هللا
ٍ
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نؤمن بيسوع المسيح
ٌ
إنسان مثلهم .في نفس الوقت رأوا منه ما هو جديدٌ ويفوق
ألنّاس الّذين تواجدوا حول يسوع ،أدركوا أنّه
توقّعاتهم المعتادة .تكلّم يسوع مثل هللا ،وشفى المرضى كما يفعل هللا ،وغفر الخطايا كما يفعل هللا ،ث ّم قام من
بين األموات في اليوم الثّالث .لذلك آمنوا ّ
يٍ ،وبأنّهم قابلوا هللا في يسوع.
بأن يسوع كان أكثر من نب ّ
ندعو يسوع "إبن هللا" ،ألنّه حقّق مشيئة أبيه الّذي في السّموات ،وألنّه يدلّنا على ماهيّة هللا .يمنحنا يسوع
عالقة مع أبيه السّماوي مثل عالقته هو به.

بالروح القُدُس
نُ ِ
ؤمن ّ
الروح القدس يمنح الحياة واإليمان للبشر ،ويعيد تجديد ما قد مات .يقول يسوع ّ
الروح القدس
بأن ّ
هللا بمعنى ّ
الروح القدس هي الّتي تساعدنا على أن نؤمن بيسوع وأن نحيا حسب ّ
ستشهد عليهّ .
الطريقة الّتي علّمنا
إن ّ
أن نسلكها في حياتنا.
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قصص اإليمان
يعتقد المسيحيّون بأن هللا القادر على ك ّل شيءٍ جعل نفسه صغيرا ً وضعيفا ً في شخص يسوع المسيح كي
يلتقي بالبشر وجها ً لوجه.
ورةِ هللا
 ...اُلّذي (يَسوع اُل َمسيح) إِ ْذ كانَ فِي ُ
ص َ
سةً ْ
أن يَ ُكونَ ُمعَا ِدالً هلل.
سبْ ُخ ْل َ
لَ ْم يَحْ َ
ع ْب ٍد
سهُ ِ
آخذا ً ُ
ورة َ َ
لَ ِكنّهُ أ َ ْخلَى نَ ْف َ
ص َ
اس.
صائِرا ً فِي ِش ْب ِه اُلنّ ِ
ان
َوإِ ْذ ُو ِجدَ في ا ُ ْل َه ْيئ َ ِة َكإِ ْن َ
س ٍ
سهُ َوأ َ َ
ب.
ع َحتّى ا ُ ْل َم ْوتَ َم ْوتَ ا ُ ْل َّ
طا َ
ص ِلي ِ
َو َ
ض َع نَ ْف َ
َو ِلذلِكَ َرفَّعَهُ اُهلل أَيْضا ً َوأ َ ْع َ
طاهُ اُسْما ً فَ ْوقَ ُك ِّل اُس ٍْم...

سو ِل ِإلَى أ َ ْه ِل فِيلِيبي )9-6 ،2
لر ُ
س ا ُ َّ
ِ
(رسالَةُ بُولُ َ

يقول يسوع إنّه هو نفسه على مثال هللا.
ي...
آلب وا ُ َ
آلب ...أَلَسْتَ تُؤْ ِمنُ أَنّي أنَا في ا ُ َ
الّذي َرآ ِني فَقَ ْد َرأى ا ُ َ
آلب ِف َّ
(إ ْنجيل يُو َحنّا )11-9 ،14
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من هو يَسوع اُل َمسيح؟ طرح اُلنّاس هذا السّؤال منذ أن عاش يسوع على هذه األرض .قام يسوع
مرة :
بتحدّي النّاس لكي تعطي إجاباتها على هذا السّؤال .سأل المسيح تالميذه ّ
ان؟» فَقَالُوا « :قَ ْو ٌم يُو َحنّا ا ُ ْل َم ْع َمدَانُ .
« َم ْن يَقُو ُل اُلن ُ
اإل ْن َ
َاس إِنّي أَنَا ابْنُ ِ
س ِ
اء» .قَا َل لَ ُه ْم« :
احدٌ ِمنَ اُأل َ ْنبِيَ ِ
َوآخ َُرونَ إِيِ ِليّا .وَaآخ َُرونَ إِ ْر ِميَا أ َ ْو َو ِ
ان ب ْ
جاب ِس ْمعَ ْ
س َوقَالَ « :أ َ ْنتَ ه َُو
ُط ُر ُ
َوأ َ ْنت ُ ْم َم ْن تَقُولُونَ إِنّي أَنَا؟» فَأ َ َ
يِ».
اُل َمسِي ُح اُبْنُ اُهللِ اُل َح ّ
(إ ْنجيل َمتَّى )16-13 ،16

ي األقانيم .وهذه هي الكلمات الّتي ترد
في ك ّل ّ
مرة تُقام فيها معموديّة ،يستذكر المسيحيّون اإليمان باهلل ثالث ّ
على مسامعهم:
لر ُوحِ اُلقُد ُِس.
ب َوا ُ ِإلب ِْن َوا ُ ّ
ع ِ ّمدُو ُه ْم بِاُس ِْم اُآل ِ
فَا ُ ْذ َهبُوا َوت َْل ِمذُوا َجمي َع اُأل ُ َم ِم َو َ
(إِ ْنجيل ّمتّى )19 ،28
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مقابلة  -مع مؤمن

عمر « ب»  40سن ٍة وقد قد َِم إلى الدّنمارك منذ بضعة أعوام.

تع ّمد في سنة  2003وأصبح عضوا ً في الكنيسة اللّوثريّة اإلنجيليّة الدّنماركيّة ,يقول « ب»:

َ
طريق المسيح

لكن ذلك أصبح مه ّما ً لي منذ أتيت إلى الدّنماركّ .
حين كنت في وطني لم أمارس دينا ً معيّناًّ ،
إن
صدق والمحبّة.
اإليمان يمنحني ويمنح عائلتي قيما ً معيّنة نستطيع أن نحيا تِبعا ً لها ،مثل ال ّ
ي ،لكن األمر لم يَعُد كذلك .إنّنا نشعر
كان من ال ّ
ي في البداية أن أتقبّل اإليمان المسيح ّ
صعب عل ّ
باألمان في الكنيسة ونحظى بمحبّة اآلخرين.

)Hvem er Gud? (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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ممكن تحميل المادّة مجّاناً ،لكن ال يجوز وضعها على مواقع
على الشبكة العنكبوتيّة دون الحصول على إذن خطي مسبق من
الكنيسة اللوثرية وتج ّمع الكنائس

" َ
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-
بعنوان ّ
ألكنيسة اللّوثريّة اإلنجيليّة وتج ّمع الكنائس
مقدّمة للعقيدة المسيحيّة في مجتمع متعدّد الدّيانات".
ومحرر "ألتّالقي باإليمان" :كور شيلد كريستِنسِن شارع بيتر بانغس 5ب
مدير مشروع
ّ
تصميم الجرافيك :كَرينا ريديندال وإيدا لويزي فيتسرغورد ْ
نيلسِن فريذيريكسبيرغ  2000-الدّنمارك
نسخة إلكترونيّة ،طبعة .1
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