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، فماذا يعنى ذلك؟ وما هو الموقف المسيحى مـن هـذا   ""يتحدث العالم كثيراً عن  
  األمر؟

  

 
  

اآلخر هو الصديق، والزميل، والمواطن، والمحتاج، والمتضايق، والضعيف، والعاجز، والمظلوم،          
  ... موالمتعثر، والمحب، والخاد

  

  .. أبى وأمى.. اآلخر هو أخى وأختى فى البيت
  

  .. واألوالد.. واآلخر هو شريك الحياة
  

  ..يستحيل عليه أن يحب أحداً من كل هؤالء.. فمادام اإلنسان أنانياً
  

  .. ومادام اإلنسان مسيحى القلب، وخالص الحب، فإنه يستطيع أن يحب بدون تحفظ وبال حدود
  

ا فى مجتمعنا اآلن من خالفات إنسانية، وعائلية، وزوجيـة، إال تعبيـرات             وما المشاكل التى نراه   
قلـوب  .. متوقعة من قلوب جامدة خلت من الحب، ولم تعد تحب إال ذاتها، والتفكر إال فى مصلحتها               

 ""وهى السعادة : وهو العطاء، وفرحة الحب: فقدت جوهر الحب

 .  
  

  ص نفوسنا إذن، هل نحن نحب اآلخر، وكيف؟ فلنفح
  

 
  

بمعنى أن جميع البشر خلقوا     .. فاآلخر هو السيد المسيح   !! وهكذا علمنا الكتاب  ... بهذا عاش آباؤنا  
  !!على صورة اهللا ومثاله، وداخلهم نور مقدس، ربما اختفى وراء تشوهات الخطية وضباب الترابيات

  

!! وحين تحب أخاك، ستكتشف أن السيد المسيح فيـه        !! ها أمى وأخوتى  ..  فى الحياة العائلية   فمثالً
"ألنه  ! وحين يسكنك الرب، ستحب أخاك صدقاً     

 " .  
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فى حياتك، فإذا أحببته فأنـت      معنى هذا أن أخاك هو أيقونة السيد المسيح، وحضور السيد المسيح            
فى الواقع تحب السيد المسيح الساكن فيه، حتى إذا أساء إليك، فهو مريض مؤقتاً، ومحبتك له قـادرة       

، وحتى إذا لم يستجب أخوك للمحبة، مؤقتاً  ""بنعمة الرب على شفائه     
مر، وستعطيك اختبار الشركة مع الرب، الذى أحبنـا         أو نهائياً، فالمحبة ستشفيك أنت من أى حقد مد        

فالسيد المسيح يرفعنا فـوق     !! أخوك هنا هو أخوك حسب الجسد، أو أخوك فى البشرية         !! دون مقابل 
ألم يقدم لنا مثل السامرى الصالح، لنعرف !! قيود العائلة الخاصة، لتحيا معه فى اتساع العائلة العالمية

  .من هو قريبنا؟ 
  

يتعامل كل طرف مع اآلخر ال كمجرد طـرف، أو شـريك، أو ذات              .. ى الحياة الزوجية أيضاً   وف
أخرى، بل يتحد به من خالل السيد المسيح، وحين يعمل الروح القدس، يرى نفسه فيه، ويحب نفـسه          

 ": "ألم يقل الكتاب... من خالله، ويحبه هو من خالل السيد المسيح     

.  
  

نحن فى سر الزواج نطلب من الروح القدس، أن يوحد العروسين، فال يصير أى منهما فيما بعـد                  
" "  بل" ..."  ألن الزواج يجعل من كل فرد فيهما اثنين، إذ ... اثنان= واحد، والزوج = الفرد

  .كه اآلخريسير ويتحرك من الشريكين وفى أعماقه وقلبه وفكره شري
  

 
  

  : الشك أنها معجزة، أن يتم تبادل المحاور فى أعماقنا بهذه الصورة 
  

  .. ال أنا بل المسيح-
  .. ال أخى بل المسيح-

  

فالسيد المسيح له المجد، حين نتعرف عليه، ونشبع بحضوره، وننال من عمـل نعمتـه، يجعلنـا                 
" Christ - centric " ((واتنا، فيصير اإلنسان متمركزين فيه، متخلين عن ذ

  وهذه معجـزة كبيـرة، ال يقـوى عليهـا     ". Self - centric" ((بدالً من أن يكون 
إال الخالق المحب، وهو الرب يسوع، وذلك يأتى حينما نطلب منه أن نحيا الحب الحقيقى الباذل، الذى 

  . لآلخريوصلنا 
  

كما أن السيد المسيح يجرى فينا معجزة أخرى، وهى أن حضوره فى حياتنا، سيجعلنا نرى حقيقة                
أخواتنا فى البشرية، فترى السيد المسيح فيهم أيضاً، ونحبهم بنفس العمق والصدق، ألنهم خلقوا على               

  . صورته ومثاله
  

  !!ولوال الخطية وعدم اإليمان بالفادى، لكانوا أفضل منا
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فى األسرة، والكنيسة، والـوطن، والعـالم       : الشك أن هناك بركات كثيرة ننالها حينما نقبل اآلخر        
   : ومن بين هذه البركات ما يلى... كله
  

١-   :    إذ كيف يمكن أن أمارس المحبة المسيحية الباذلة دون وجـود اآلخـر؟ !
 أتعامل مع اآلخرين، ألقدم الحب، وأتعلم البذل، والمحبة هى ربـاط       إذن، فهى فرصة جيدة أن    

  .الكمال، وسر الفرح
٢-  :  إذ كيف أخدم، لم يكن هناك اآلخر؟ سواء خدمة القدوة حين يرى اآلخرون

األعمال الحسنة فيمجدوا اآلب السماوى أو خدمة الصالة من أجل اآلخرين، أو خدمة الكلمـة               
  كيف يمكن ممارسة ذلك كله دون وجود اآلخر؟ . موالتعلي

٣-  :            فاالحتكاك والتفاعل مع اآلخرين يثرى شخصية اإلنسان وفكه، وفى كـل
  . يوم أو تعامل، يتعلم اإلنسان جديداً فى الحياة، وفضائل من المحيطين به والمتعاملين معه

٤-  : سان االحتمال والعقـاب، والـصفح دون آخـر،    فكيف يتعلم اإلن
وهكـذا نقتنـى الفـضائل      . يخطئ إلى، فأمارس مسيحيتى معه، بنعمة اهللا، وبالجهاد األمـين         

  . المسيحية من خالل تعاملنا مع اآلخر
  

  . إذن، فاآلخر ثروة كبيرة، والتفاعل والتواصل مع المحيطين بنا، يثرى حياتنا، ويشهد لمسيحيتنا
  

(التى تعطينا إمكانية السير مع التيار  " "مع مالحظة هامة هى أن نقتنى       ذلك طبعاً   

 (   وضد التيار)(    فالمرونة الضعيفة ،) (
  .هى طريق الضياع فى الدنيا واآلخرة


