
ألجل ادلتطرّفٌن ادلسلمٌن. فادلؤمن الباّر حيرتم الّدولة ويقوم بواجباتو  
كمواطن صاحل، علًما ان ىذه الواجبات ال تقتصر على تأدية 

 الضرائب والّرسوم اجلمركّية.
فعلينا حنن مجاعة ادلؤمنٌن أن نصّلي ألجل حّكامنا وقّواتنا  ادلسّلحة، 

يرضي هللا. فنحن نسأل هللا  يف لكي ينهضوا دبسؤولياهتم على حنٍو 
قّداس القّديس باسيليوس الكبًن قائلٌن: "إحَفظ الّصاحلٌن 
بصالحك، أصِلح األشرار جبودتك." ولئن كان علينا أن حنرتم 
وُنكرم مجيع الّناس، فال جيوز لنا أن نوافق على مفاىيمهم إن كانت 

ّّجة أن "مجيع وإذا كان اجملتمع يقّر سلوًكا معيّ ًنا  حب زبالف الِبّ.
الّناس يسلكونو"، فهذا ال يعين بالّضرورة أّن ذلك الّسلوك مقبول 
لدى هللا. بل علينا أن "نكره الشّر ونتمّسك باخلًن." والواقع أن 
ادلؤمنٌن األتقياء يف شّّت العصور كانوا يتعّمقون يف دراسة اإلجنيل 

ليهم أن يؤيّدوا  ليتمّكنوا من الّتمييز بٌن احلّق والباطل،  وما ينبغي ع
 .أو يقاوموا يف سلوك رلتمعهم

 

 موقفنا من الكنيسة

الباّر يتفاعل مع إخوتو ادلؤمنٌن على حنو أكثر  واملؤمن
 التزاًما من سائر الّناس، عماًل بقول القّديس 

بولس:"أحّبوا بعضكم بعًضا حبِّا أخويِّا."  كما يطلب منا القّديس 
بعًضا، ليس فقط باألقوال. فعلينا بولس أن نتنافس يف إكرام بعضنا 

أن نساىم يف سّد احتياجات القّديسٌن  وأن نستضيف ادلؤمنٌن 
الذين نلتقيهم على دروب احلياة. والواقع أننا معرَّضون دوًما إىل 
الّتّجربة يف تفضيل بعض ادلؤمنٌن على سواىم بسبب انتمائهم 

 لّتّجربة.العرقّي أو وضعهم االقتصادّي. فعلينا أن نقاوم تلك ا
 

ىو وضيع. ال ربَسبوا أنفسكم حكماء. ال تبادلوا أحًدا  
سادلوا مجيَع النّاس ...شرِّا بشّر. واحرِصوا على عمل اخلًن

ر ما األمر بيدكم... ال تدَع الشّر دْ إن أمكن، على قَ 
 (.12-9: 21اخلًن. )رومة بيغلبَك بل اغلب الشّر 

مّث يواصل القّديس بولس تعليمو فيحّث ادلؤمنٌن  على 
 لّدولة:ل العادلة ساندةادل

"أّدوا لكّل حّقو: الّضريبة دلن لو الّضريبة، و اخلَراج دلن لو 
اخلَراج. وادلهابة دلن لو ادلهابة، واإلكرام دلن لو اإلكرام. 

 (7: 21)رومة 
 عفاء فيقول: مثّ  حيّث ادلؤمنٌن على االىتمام بالضّ 

"علينا حنن األقوياء أن حنتمل أوىان الّضعفاء وال نسعى 
طيب َع كّل واحد إىل ما يَ سْ ليَ بل  طيب ألنفسنا. إىل ما يَ 

-2: 21ُبنيان. )رومة لللقريب يف سبيل اخلًن من أجل ا
1) 

 اجملتمعسريتنا يف 

 ان  
القّديس بولس يوجز ما علينا من واجبات 

 على أن نسًن سًنةإزاء اجملتمع فيحثّنا 
بارّة يف العامل، واضعٌن هللا ُنصَب أعيننا،  مقتدين بادلسيح 
يف معاملتنا مع اآلخرين، فال نبادل أحًدا شرِّا بشّر، ساعٌن 
إىل ما ىو محيد يف نظر اجلميع،  ومسادلٌن مجيَع النّاس 
بقدر ادلستطاع، وغالبٌن الشّر باخلًن. وإْن مل يعاملنا بعض 

ارك وال نلعن َمن يسيء الّناس باحُلسىن، فعلينا أن نب
معاملتنا، مقتدين بالسّيد ادلسيح وىو على الّصليب 
وبالقّديس استفانوس وىم يرمجونو، وبالشهداء يف شّّت 
العصور، وبالكثًنين من إخوتنا الذين كانوا يصّلون ألجل 

 مضطِهديهم الشيوعّيٌن، وال يزالون يصّلون يف عصرنا 

 الس لوك يف طريق الِب   

 عندما
أعظم الوصايا، أجاب:  ل الرّب يسوع مائسُ 

 الوصّية األوىل، أحبب الرّب إذلك بكّل قلبك.
 –اليت ال ديكن فصلها عن األوىل  –وأردف فورًا: الوصّية الثّانية 

أحبب قريبك كنفسك. فأجابو الّسائل: " أصبَت يا معّلم... 
-12: 21قات  والّذبائح" )مرقس حرَ مُ  أفضل من مجيع الذلك 

يسوع جبديد يف جوابو ىذا، بل أورد ما جاء يف  مل يأتِ (. 13
ادلتزّمتٌن يف تأويل الّشريعة كانوا يّدعون أن اليهود الّتوراة. غًن أن 

 ".فقط تعين "َمن ىو من شعبناإّّنا لفظة "قريب" 
لذا ضرب ذلم مَثل الّسامرّي الّرحيم، وإذا بالقريب ليس الكاىن 

بل الّسامرّي ن إىل الّشعب اليهودّي، ، مع أنّ هما ينتمياوال الاّلوي
وىذا يعين أنّو ينبغي علينا أن حنّب مجيع َمن  ادلنشّق ال ُمحتَقر.

 هم هللا، أي كّل إنسان.حيبّ 
كّلنا يتأثّر بروح العصر. لذا ّنيل إىل أن نرى يف  موقف السّيد 

 عادةالينات، عندما درجت ادلسيح من احملّبة، ما اختِبناه يف الستّ 
الّزىور رمزًا ، أن يوّزعوا للحروب الشبيبة ادلناوئةِ  وف يف صف

للّدعوة إىل الّسالم واإلخاء. غًن أّن مفهوم اإلجنيل للمحّبة 
يتخّطى عامل ادلشاعر. فالقّديس بولس مثاًل، يرسم لنا صورة 

 عملّية دلمارسة احملّبة، تعطينا فكرة عن مفهومو لسلوك ادلؤمن يف
إكرىوا الشّر والَزموا   ن احملّبة بال رئاء.تكُ الِّب والقداسة:  "ل طريق

اخلًن. أحّبوا بعضكم بعًضا حبِّا أخويِّا. تنافسوا يف إكرام بعضكم 
ّمة ال تفرُت وروٍح مّتِقد. كونوا يف الّرجاء هببعًضا.  إعَملوا للرّب 

وعلى الّصالة مواظبٌن. كونوا  ،ويف الشّدة صابرين ،حٌنرِ فَ 
للقّديسٌن يف حاجاهتم مشاركٌن،  وإىل ضيافة الغرباء مبادرين. 

حٌن وابكوا رِ باركوا مضطِهديكم. باركوا وال تلعنوا. إفرحوا مع الفَ 
 مع الباكٌن. كونوا مّتفقٌن. ال تطمعوا  يف ادلعايل، بل ميلوا إىل ما 



 

 الس لوك 
 يف طريق الِب  
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على ادلؤمن الباّر أن يكون إَذن صادقًا، مستقيًما، ذا  
أخالق عالية، أميًنا، جديرًا بالثقة، صرحًيا يف تعاملو مع َمن 

للعامل. حولو، وبإجياز: عليو أن يكون صورة حملبة ادلسيح 
وعليو أن يكون ملتزًما إزاَء هللا، متمّسًكا بإديانو الوطيد. 
وعلى ادلؤمن الباّر أن يكون ملتزًما إزاَء مجاعة ادلؤمنٌن 
احملّلّية يف رعيتو، وعلى نطاق أوسع إزاَء الكنيسة اجلامعة، 

 جسد ادلسيح، ادلنتشرة يف أرجاء العامل.
 

لتكِّب وااللتزام بالّتواضع. كما حيثنا القّديس بولس على ذبنُّب ا 
وال خيفى أن االختالف يف الشؤون الدينّية والّسياسّية غالًبا ما  

كان سبب انشقاق يف الكنيسة. ولعّل وصّية القّديس بولس "ال 
ربَسبوا أنفسكم حكماء" ىي خًن ما يذّكرنا بواجب تبادل احملّبة 

الّضعفاء". األخويّة. كذلك "علينا حنن األقوياء أن حنتمل أوىان 
 فأْن نكون على اتّفاق أفضل من أن  أن ننتصر يف اجلدال.

 

 عالقتنا مع هللا

خبصوص عالقتنا مع هللا فيوصينا القّديس بولس  أما
 بضرورة ادلواظبة. "التتوانوا يف الَغًنة بل اخدموا 

روح مّتقد،  فرحٌن يف الرجاء، صابرين يف الشّدة، الرّب  ب
 مواظبٌن على الّصالة".

يف حياتنا الطّقسّية دورة ليرتجّية، وىي ال زبلو من تكرار يذّكرنا 
بأننا خطأة وعلينا أن نُتوب إىل خالقنا وفادينا. ولعّلنا جند خًن 
مَثل على ذلك الّتكرار  يف "صالة يسوع" اليت نواظب على 

وظروفها ادلتقلّبة، ديكن  تالوهتا. غًن أنّنا نعلم أن مصائب احلياة 
غًنتنا ادلسيحّية وحّّت يف رجائنا باهلل. لذا وَجب على  أن تؤثّر يف

ادلؤمنٌن األتقياء الّسالكٌن يف الِبّ أمام هللا، أن يكونوا مواظبٌن 
على الّصالة، ليس ألّن هللا حباجة إىل أن يتأّكد من إخالصنا، 
بل ألّن علينا أن نعتصم بالّصالة يف مجيع ظروف احلياة. 

كونوا فرحٌن على الّدوام. وصّلوا بال فالقّديس بولس يوصينا: "
انقطاع. أشكروا على كّل شيء. فذلك ما يشاؤه هللا منكم يف 

 (22-21: 1تيّسالونيكي  2ادلسيح يسوع." ) 
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