النعمة والحق :نحو عالقات مع المسلمين تتميز بطابع المسيح
إعالن

من شبكة عالمية لمسيحيين يحبون المسلمين )وكثيرون منھم يسكنون ويخدمون بينھم(

يدعو يسوع أتباعه إلى أن يختبروا محبة ﷲ لھم ويعيشوھا وقد أصبحت ھذه المحبة في متناول
جميع الناس عن طريق المسيح الذي أتى إلى العالم "مملوءا نعمة وحقا ".إال أن بسبب
االختالفات الثقافية وتھديدات اإلرھاب والصور النمطية السلبية للمسلمين فيتراجع كثيرون من
شعب ﷲ عن العمل بوصية يسوع بأن يحبوا جميع الناس .مع ذلك فيعلمنا الكتاب المقدس كيف
يمكن أن يتعامل أتباع الميسح مع المسلمين بطريقة تكرم المسيح.

نالحظ أنه يوجد في العالم اإلسالمي التنوع الھام من الناحيتين الكالمية واإليديوموجية وطيف
المنظورات وممارسات اإلسالمية يتراوح ما بين العلمانيين والحداثيين وبعض التقليديين من جھة
واإلسالميين المتطرفين الذين يدعون إلى الجھاد المسلح من جھة أخرى .واعترافا بھذا التنوع
الكبير فإننا نقر بتسعة مبادئ مستمدة من الكتاب المقدس من شأنھا أن تمكن أتباع يسوع من أن
يخدموا كممثلين له في عالقاتھم مع المسلمين مھما كان مذھبھم.
 .1لنكن أوفياء لحق ﷲ كله

إننا نسعى إلى بناء العالقات مع المسلمين على أساس االقتناعات الجوھرية لإليمان
المسيحي وليس عن طريق أخفائھا أو التقليل منھا وھذا باالحترام والتفاھم والمحبة زائد أداء
السھادة باألمانة للحقائق األساسية لبشارة اإلنجيل .يسوع ھو الرب و توھب الغفرام
والخالص والحياة األبدية مجانا عن طريق نعمة ﷲ ألي شخص يتوب ويؤمن بموت يسوع
وقيامته من بين األموات .كما أننا نسعى إلى أن نطيع إرادة ﷲ الكاملة التي تؤثر على كل
ناحية من حياتنا في ھذه الدنيا )متى  37:22و 39و ،20:28ميخا .(8:6

 .2لنركز في يسوع لما نتعامل مع الناس.
أننا نركز في يسوع ألنه ھو جوھر بشارة اإلنجيل وقد أعلن ﷲ عن ذاته لما اتخذ ھيئة


      " )1
اإلنسان فنقول مع بولس "       !"# $ % $ &'# $ ( *) +
كورنثوس  (2:2ونقر بأن التركيز في يسوع لما نتعامل مع المسلمين ألنه يسلط النور على
كنز بشارة اإلنجيل وال يخلط األخبار السارة مع ما يحيط بھا من مؤسسات وثقافة
"مسيحية" .وال مع حب الوطن وال حضارتنا .إن يسوع ھو نموذجنا ونسعى إلى أن نجسد
حياته في كل ما نقوله ونفعله.
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 .3لنلتزم الصدق واللطف في الكالم والشھادة
نسعى إلى التدقيق في كالمنا عن المسلمين وإيمانھم وال ينبغي أن يوجد التجاوزوالمبالغة
واالقتباس المعزول عن سياقه بين أتباع يسوع ألنه يدعونا إلى أن ننظر بالتدقيق إلى ما ننطق
به من الكالم )متى  (36:12فيأمرنا ﷲ بأال نشھد بالزور على قريبنا )الخروج  (16:20ونفعل
للناس ما نريد أن يفعلوا بنا )متى  (12:7ولذلك نبذل الجھود حتى نتكلم بالصدق عن المسلمين
كما نسعى إلى أن نكون واضحين بشكل إيجابي لما نبلغ المسلمين بشارة اإنجيل.
إن كان ممكنا فحسب طاقتنا نسالم جميع الناس ،مع االعتراف بأن الكالم بالحق وأن كان
باللطف يجرح شعور البعض كما نعترف بأن الشھادة باالحترام اللطف ال يعني السذاجة أو
الصمت بخصوص القضايا الشائكة إذ أننا مدعوون إلى أن نصدق في المحبة .إال أننا نرفض
أن نسقط على جميع المسلمين قائمة من األعمال ال يتبناھا إال أقلية منھم ،فنختار أن نربط
العالقات مع مسلمين باعتبار كل واحد منھم شخصا فريدا عوض أن نفرض أنھم يتطابقون مع
صورتنا النمطية ل"المسلم" كما نرفض أن نعلي االھتمام بالسلطة السياسية وحماية الذات على
وصايا الكتاب المقدس مثل المحبة للقريب )متى  .(39:22فبناء على ذلك نقر بأن إعالن
األخبار السارة المختصة بمحبة المسيح للناس أولوية أعلى من الدفاع عن حضارتنا.
 .4لنكن حكماء في الكالم والشھادة
إن كلمة ﷲ يدعونا إلى أن نشارك إيماننا بالحكمة           " :
 



 
 ) ",- ./ 01كولوسي  .(5:4وكيف تظھر الحكمة عمليا؟ حسب القديس يعقوب  $ " :
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المقاالت والكتب والمعلقين بنبغي أن نميز ما بين من يعكس الحكمة السماوية ومن يتناول
األمور بمنظور "أرضي" وينبغي أن نتقبل ما ھو غيرمتحيز ومخلص ،ونحن ال نتناسى
الحقائق الحيوية وال نحكي جانبا واحدا من القصة فقط.

 .5لنبد االحترام والجرأة عندما نشھد للمسيح
أن أداء الشھادة باالحترام يركز في تقديم بشارة اإلنجيل بشكل إيجابي بروح رئيس السالم
B
) " C
وال يھاجم على اآلخر وال يتجنب تقديم الحقائق .كما يقول الرسول بطرس /- D  ":
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E F
!" ) 1بطرس  (15:3وأمثلة عديدة من الكتاب المقدس )مثال أعمال :9 ،31:4

 (8:19 ،31-30 :17 ،3:14 ،46 :13 ،28-27تدعونا إلى أن نقتدي بجرأة
المؤمنين األولين على المشاركة باألخبار السارة فإننا نسعى طاعة للكتاب إلى أن
نبدي كال من االحترام والجرأة لما نؤدي الشھادة.

 .6لنحذر حذرا في عالم "جوجل".
لما تكلم قادة مجتمع ديني في الماضي فلم يسمعھم إال مجتمعتھم ولكن اليوم كالمنا ينبو من
مكان إلى مكان حول العالم .إذا عندما نحاول أن نشرح من نحن وماذا نؤمن به وماذا نفعل
ولماذا فربما يتجاوز كالمنا مستمعينا األولين ويدخل سوق األفكار العالمية وقد يحاول قائد
غير متحفظ في كالمه أن يوضح قصده لكن ما قد خسر يبقى خسرانا .إن الكالم ذو قوة
 
() "Hاألمثال (27:17
  I
ووينبغي الخذر فـ ?(  J  (K( A  L9 M.F0 1 >  (K" :

 .7لنواظب على الدعوة إلى الحرية الدينية
إننا نقر بحق كل شخص ومجتمع في الحرية الدينية فندافع عن حق المسلمين في التعبير عن
إيمانھم باالحترام بين المسيحيين وحق المسيحيين في التعبير عن إيمانھم بين المسلمين.
وباإلضافة نقر بحق المسلمين والمسيحيين على حد سواء في تغيير معتقداتھم وممارساتھم
وانتماءاتھم الدينية وفقا لضمائرھم ) 1كورنثوس  .(2:4وھكذا نقف ضد جميع أشكال
االضطھاد الموجه إلى المسلمين أوالمسيحيين أو أي شخص.
 .8لنحاور بالسلم وبال تنازل
يتيح لنا الحوار الديني فرصا لفھم المسلمين ولبناء العالقات وصنع السالم ومشاركة إيماننا
فنسعى إلى أن نشارك إيماننا باالحترام والجرأة بدون التنازل كما كان بولس "يحاج" الناس
)كلمة "دياليجوماي" اليونانية في النص األصلي لسفر األعمال  2:17و (17وفي الحوار
نعمل على تحقيق االحترام المتبادل ونحن نشھد باللطف على إيماننا ونعمل على تحقيق
الحرية الدينية ،ونرجو في أخر المطاف أن نرى أكبر عدد ممكن من الناس يتصالحون مع
ﷲ في شخص المسيح.

 .9لنحب الجميع
مسلمو العالم ھم أقرباؤنا حسب استعمال يسوع للفظ "قريب" بل وصية ﷲ لشعبه يصمد
) "G 1 H GI" - Kالالويين  ،18:19لوقا 27 :10ب( .وكيف يمكن
على مدى الدھورJ L " :
لشخص يتبع المسيح أن يأخذ بالجدية وصية يسوع أن بحب قريبنا وفي نفس الوقت يواجه
واقع التھديد اإلرھابي )من طرف الذين يتخذون موقف أعداء لنا(؟ إن نعليم يسوع عن محبة
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( من الوصايا األكثر جذرية ومتناسية في الكتاب المقدس! فال نريد أن6:35 العدو )لوقا
نخوض في "علم التفسير كذريعة للتھرب" الطرق لتفسير وصية يسوع حتى ال نطبقھا على
!حياتنا
 لوقا،44 و9:5 يوصف صانعو السالم ومحبو األعداء كـأنھم "أبناء ]أو بنات[ ﷲ" )متى
.(23:5  تسالونيكي1 ،9:4 ( وذلك ألنھم يعملون مثل أبيھم وھو أبوالسالم )فليبي35:6
بمعنى أن صانعي السالم ومحبي األعداء يظھرون أصالتھم كأبناء ﷲ بكالم السالم وأعمال
" )رومياM:/# $ . N " السالم كما قدم يسوع قدوة على ھذا بمحبته لنا وتسليم حياته من أجلنا

 فالرد على األعداء بالمحبة المضحية التي.(21:1  راجع أيضا كولوسي،10:5
.تعطي من ذاتھا تثبت بشارة اإلنجيل
الخاتمة

( ولم تلغى الوصية بأن نتلمذ جميع األمم19 و18:5  كورنثوس2) قد أعطانا ﷲ خدمة المصالحة
 فال توجد بشارة أنجيل خاصة بوقت.وال الوصايا بأن نظھر المحبة المضحية ولنعمل على السالم
الحرب وأخرى بوقت السالم كما أن الرسالة المختصة بمحبة ﷲ في المسيح موجھة إلى جميع
 فنقر بالمبادئ التسعة المعروضة ھنا والمستمدة من الكتاب المقدس.الشعوب واألماكن واألزمنة
.لجميع أتباع المسيح حتى نظل أوفياء له ونزيد إثمارا في عالقاتنا مع المسلمين
نحن الموقعون أسفل نقر بما جاء في ھذا اإلعالن كمقاربة تنسجم مع الكتاب المقدس وتكرم
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