acesكيف نحب جارنا مسلم؟
هناك أجوبة كثيرة على هذا السؤال في ظل وجود طرق لفعل الخير وليس الخطأ" .اَْل َم َحَّب ُة الَ تَ ْص َن ُع َشًّار
ٍ
ِ
ِ ِ
ص ِد ُق ُك َّل َشي ٍءَ ،وتَْر ُجو ُك َّل َشي ٍءَ ،وتَ ْصِبُر
لْلَق ِريب" (رومية " .)10 :13المحبة  ...تَ ْحتَم ُل ُك َّل َش ْيءَ ،وتُ َ
ْ
ْ
َعَلى ُك ِل َشي ٍء" ( 1كورنثوس  .)7 :13هناك بعض األشياء التي ،كما يبدو لي ،يجب أن يتم التأكيد عليها
ْ
في يومنا هذا.
[تحديث :ليس المقصود بمحبة أعدائنا أن كل المسلمين يشعرون أو يتصرفون بعداوة تجاه المسيحيين .هم ال
يفعلوا ذلك .فهم في الغالب مضيافين ومهذبين ،ومهتمين بالغير .القصد هنا هو أنه حتى عندما يعلمنا
شخص ما بعداوة (من أي دين أو غير دين) ،ينبغي علينا أن نستمر في المحبة.
هناك حاجة لتوضيح أخر في سياقنا اليوم .عندما أقول إن الحب يدعونا إلى فعل الخير بطرق عملية تلبي
االحتياجات المادية أنا ال أقصد أن تقديم هذه المساعدة متوقف على أن يصبح المسلم مسيحي .فالحب

العملي هو شاهد على محبة المسيح .ال يجب حجب الشهادة حين تكون هناك حاجة ماسة لها .إن تغيير
اإليمان باإلكراه أو بالقوة المالية يتناقض مع طبيعة اإليمان الخالصي .فاإليمان الخالصي هو قبول مجاني
ليسوع مخلصنا ،وربنا ،وكنزنا الثمين .وهو ليس وسيلة لكنز ما .بل هو الكنز].
طالبا كامل بركة المسيح لهم سواء كانوا يحبونك أم ال.
 .1صلي ً
َّ ِ
يكم ،و ُّ
ِِ
ين ُي ِس ُيئو َن ِإَل ْي ُك ْم.
َج ِل الذ َ
صلوا أل ْ
• لوقا َ - 28 :6ب ِارُكوا الَعن ُ ْ َ َ
َّ ِ
ون ُك ْمَ .ب ِارُكوا َوالَ َتْل َعُنوا.
ين َي ْض َ
ط ِه ُد َ
• رومية َ -14 :12ب ِارُكوا َعَلى الذ َ
ك.
•  1كورنثوس ُ - 12 :4ن ْشتَ ُم َفُن َب ِار ُ
 .2افعل الخير لهم بطرق عملية تلبي االحتياجات الفعلية.
• لوقا  - 27 :6أَ ِحُّبوا أَعداء ُكم ،أَح ِسنوا ِإَلى مب ِغ ِ
يك ْم،
ضُ
َْ َ ْ ْ ُ
ُْ
• لوقا َ - 31 :6و َك َما تُ ِر ُيدو َن أ َْن َيْف َع َل َّ
هك َذا.
ضا ِب ِه ْم َ
اس ِب ُك ُم ا ْف َعُلوا أ َْنتُ ْم أ َْي ً
الن ُ
َح ًدا َع ْن َشر ِب َشرَ ،ب ْل ُك َّل ِح ٍ
ض ُك ْم
•  1تسالونيكي ْ -15 :5ان ُ
ين اتَِّب ُعوا اْل َخ ْي َر َب ْع ُ
َحٌد أ َ
ِي أ َ
ظُروا أ َْن الَ ُي َجاز َ
لِ َب ْع ٍ
ض َولِْل َج ِمي ِع.
ِ
اس ِق ِه .ألََّن َك ِإ ْن َف َعْل َت ه َذا تَ ْج َم ْع َج ْم َر َن ٍار َعَلى
ك َفأَ ْط ِع ْم ُهَ .وإِ ْن َعط َ
• رومية َ - 20 :12فِإ ْن َج َ
اع َع ُدُّو َ
ش َف ْ
َأر ِْس ِه.
1

شخصيا.
 .3ال تنتقم عندما تظلم
ً
ِِ
•  1بطرس َ - 9 :3غير مج ِازين عن َشر ِب َشر أَو عن َشِت ٍ ِ ِ
يم ٍةَ ،ب ْل بِاْل َع ْك ِ
ين أََّن ُك ْم
ْ َْ
َْ ُ َ َ َ ْ
ينَ ،عالم َ
س ُم َب ِارِك َ
يمة ب َشت َ
َ
لِه َذا ُد ِعيتُ ْم لِ َكي تَ ِرثُوا َب َرَك ًة.
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
طوا َم َك ًانا
َع ُ
َّاءَ ،ب ْل أ ْ
َح ًدا َع ْن َشر ب َشر  ...الَ تَْنتَق ُموا أل َْنُفس ُك ْم أَي َ
• رومية  - 19 ،17 :12الَ تُ َج ُازوا أ َ
ُّها األَحب ُ
ِ
وبِ« :لي َّ
الر ُّب.
ول َّ
لْل َغ َ
ض ِب ،ألََّن ُه َم ْكتُ ٌ
ُجازِي َيُق ُ
النْق َم ُة أ ََنا أ َ
َ
 .4عيشوا بسالم معهم بقدر ما يعتمد األمر عليك.
ِ
• رومية ِ - 18 :12إن َكان مم ِكنا َفحسب َ ِ
ِ
الن ِ
يع َّ
اس.
طا َقت ُك ْم َسال ُموا َجم َ
ْ َ ُْ ً َ َ َ
 .5اطلب حريتهم البهيجة من الخطية واإلدانة بإخبارهم بحقيقة المسيح.
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
• يوحنا َ – 32– 31 :8فَقال يسو ُ ِ
ونو َن
آمُنوا ِبهِ« :إَّن ُك ْم ِإ ْن ثََبتُّ ْم ِفي َكالَمي َفِباْل َح ِقيَقة تَ ُك ُ
ع لْل َي ُهوِد الذ َ
ين َ
َ َُ
تَالَ ِم ِيذيَ ،وتَ ْع ِرُفو َن اْل َح َّقَ ،واْل َح ُّق ُي َح ِرُرُك ْم».
 .6ارغب بصدق وإخالص أن ينضموا إليكم في السماء مع اآلب عن طريق اظهار الطريق لهم ،أي يسوع
المسيح.

ُّها ِ
طْل َبِتي ِإَلى هللاِ [ألجلهم] ِهي لِْل َخالَ ِ
ص.
اإل ْخ َوةُِ ،إ َّن َم َسَّرَة َقْلِبي َو َ
• رومية  - 1 :10أَي َ
َ
َّ
اةَ .ل ْيس أَحٌد َيأِْتي ِإَلى ِ
اآلب ِإالَّ ِبي».
ال َل ُه َي ُسو ُ
يق َواْل َح ُّق َواْل َح َي ُ َ َ
ع« :أ ََنا ُه َو الط ِر ُ
• يوحنا َ - 6 :14ق َ
• يوحنا  - 16 :3الَ َي ْهلِ َك ُك ُّل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن ِب ِهَ ،ب ْل تَ ُكو ُن َل ُه اْل َح َياةُ األ ََب ِدَّي ُة.

 .7اسعى إلى فهم معنى ما يقولون ،بحيث تستند تأكيداتك أو انتقاداتك على فهم حقيقي ،وليس تشويه
أو تسفيه.

•  1كورنثوس  - 6 :13المحبة الَ تَْف َرُح ِب ِ
اإل ْث ِم َب ْل تَْف َرُح بِاْل َحقِ.
 .8حذرهم بدموع أن من ال يقبلون يسوع المسيح كالمخلص المصلوب والمقام من الموت الذي رفع خطايا
العالم سوف يهلك تحت غضب هللا.

َّ ِ
ين
• يوحنا َ - 12 :1وأ َّ
َما ُك ُّل الذ َ
اعتََرْف َت
• رومية  - 9 :10ألََّن َك ِإ ِن ْ

وه
َقِبُل ُ
ِبَف ِم َك

طانا أَن ي ِ
ِ
ص ُيروا أ َْوالَ َد هللاِ ،أ ِ
اس ِم ِه.
َع َ
َفأ ْ
ط ُ
اه ْم ُسْل َ ً ْ َ
َي اْل ُم ْؤ ِمُنو َن ب ْ
َن هللا أََقامه ِمن األَمو ِ
ِ ِ
اتَ ،خَل ْص َت.
ِب َّ
الر ِب َي ُسو َ
آم ْن َت بَقْلب َك أ َّ َ َ ُ َ ْ َ
عَ ،و َ
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ِ
ِ
ِ
ير ِ
• فيلبي  - 18 :3أل َّ ِ
اء
ضا َباكًياَ ،و ُه ْم أ ْ
اآلن أَ ْذ ُكُرُه ْم أ َْي ً
ين َيس ُيرو َن م َّم ْن ُك ْن ُت أَ ْذ ُكُرُه ْم َل ُك ْم م َرًاراَ ،و َ
َن َكث ِ َ
َع َد ُ
صلِ ِ
يب اْل َم ِسي ِح.
َ
كاذبا قائال" :المسلمون يعبدون اإلله الحقيقي".
 .9ال تضللهم أو تقدم لهم أمالً ً
ينقل هذا البيان إلى الجميع تقر ًيبا صورة إيجابية عن قلب المسلم أنه يعرف اإلله الحقيقي ،ويحبه ،ويكرمه.
اختبار لمصداقية استجابة الشخص من نحو هللا .وهو واضح أنه
ًا
لكن يسوع يجعل استجابة الشخص من نحوه

إن كان الشخص يرفضه كاإلله الواحد الذي قدم حياته فدية عن الخطايا وقام مرة ثانية ،فهذا الشخص ال
يعرف اإلله الحقيقي ،وال يحبه ،وال يكرمه.
ونِني أ ََنا َوالَ أَِبيَ .ل ْو
عَ« :ل ْستُ ْم تَ ْع ِرُف َ
اب َي ُسو ُ
• يوحنا َ - 19 :8فَقاُلوا َل ُه [ليسوع]« :أ َْي َن ُه َو أَُب َ
َج َ
وك؟» أ َ
ضا».
َع َرْفتُ ُموِني َل َعَرْفت ْم أَِبي أ َْي ً
اآلب َّال ِذي أ َْرَسَل ُه.
• يوحنا َ - 23 :5م ْن الَ ُي ْك ِرُم ْ
االب َن الَ ي ْك ِرم َ
ِ
ِِ
ِ
اس ِم أَِبي
• يوحنا [ – 43 – 42 :5قال يسوع]َ « :ق ْد َع َرْفتُ ُك ْم أ َْن َل ْي َس ْت َل ُك ْم َم َحَّبة هللا في أ َْنُفس ُك ْم .أ ََنا َق ْد أَتَْي ُت ب ْ
ونِني».
َوَل ْستُ ْم تَْقَبُل َ
قائال إنهم "يعرفون" أو "يكرمون" أو "يحبون" اإلله
إن الحب لن يضل المسلمين ،أو من يهتمون بالمسلمينً ،
الحقيقي في حين أنهم ال يقبلون يسوع كما هو حًقا .ال نستطيع أن نرى قلوب الناس .كيف لنا أن نعرف إن

كانوا يعرفون اإلله الحقيقي ويكرمونه ويحبونه؟ نحن نضع نفوسنا لنقدم لهم يسوع .إن قبلوه ،فهم يعرفون هللا
ويحبونه ويكرمونه .إن لم يفعلوا هذا ،لن يفعلوا ذلك .يسوع هو االختبار.
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
من
هذا ما قصده يسوع في إنجيل لوقا " 16 :10الذي ُي ْرِذُلني ُي ْرِذ ُل الذي أ َْرَسلَني ".وفي متى ْ " 40 :10
يْقبلُني يْقبل َّال ِذي أَرسَلِني ".ويوحنا " 46 :5ألََّن ُكم َلو ُكنتُم تُص ِدُقون موسى َل ُكنتُم تُ ِ
ونِني".
صدُق َ
ََ ََُ
ْْ َ
ْ ْ ْْ َ َ ُ َ
َْ
الشيء األكثر محبة الذي يمكننا القيام به بالنسبة للمسلمين ،أو أي شخص آخر ،هو أن نقول لهم الحقيقة
كاملة عن يسوع المسيح ،في سياق الرعاية المضحية لهم ،واالستعداد للمعاناة من أجلهم وليس التخلي عنهم،
ومن ثم مناشدتهم لالبتعاد عن "العبادة الباطلة" (مرقس  )7 :7وقبول المسيح المخلص المصلوب والمقام من
الموت من أجل مغفرة الخطايا ،ورجاء الحياة األبدية .سيكون هذا الفرح العظيم لنا أن يكون لنا أخوة وأخوات

من جميع الشعوب المسلمة في العالم.
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