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فعلون
عضكم َب ً
فْلُي َش ِّد ْد َب ُ
عضا وْلَيْب ِّن أ َ
َح ُد ُك ُم اآل َخَر كما َت َ
.إّل اأنه ،من خالل رسائله إلى
إن كاتب هذه اآلية
اضطر للهرب من المدينة بسبب المصاعب الخطيرة واّلضطهادات ا
ا
نموذجيين !إنه
شهودا
بمحبةّ ،ل بل يشيد بهم من أجل ثباتهم ومثابرتهم في اإليمان .لقد أصبحوا
يظل يرافق حياتهم
ً
ا
ا
المؤمنين فيها ،ا
نستعد
الر اب سيعود قر ًيبا ،كيف
يعرف التاساؤّلت العميقة لهذه الجماعة وأسئلتها
ا
ا
الوجودية :ما االذي ينتظرنا بعد الموت؟ إذا كان ا
محبته
بشكل مناسب لمجيئه الن
صرح ا
مجد ًدا بإيمانه :لقد وهب هللا ا
هائي؟ وهو ّل يجيب من خالل مبادئ يجب تطبيُقها ،بل ُي ا
ا ا
طريق نحو الحياة .وبهدف اّلستعداد للقاء هللا ينصح المؤمنين بالعيش وفق الكتاب في
فاتحا للبشر أجمعين ال ا
ا
باإلنسانية جمعاء ً

أخوية
اليومية،
:حياتهم
فيستمروا في العمل بنزاهة وفي بناء جماعة ا
ا
ا
فعلون
عضكم َب ً
فْلُي َش ِّد ْد َب ُ
عضا وْلَيْب ِّن أ َ
َح ُد ُك ُم اآل َخَر كما َت َ
الصالح االتي وضعها هللا في القلب البشر اي تنبت
.لقد اختبر كاتب هذه اآلية األمر بنفسه ا
:إن الكتاب يجعل بذرة ا
المحبة المتبادلة .وهي دافع لمحاربة
بمحبة هللا ،وتزاهر من خالل
اإنها بذرة رجاء تنمو من خالل الالقاء الشخصي واليومي
ا
ا
ا
ا

.إنها كلمة
النزاعات ،وحافز لحمل أثقال بعضنا البعض وللتاشجيع
السايئة
للفردانية و ا
المتبادل ا
سبب العزلة و ا
َ
الالمباّلة االتي تُ ا
ا
البذار ا
النصيحة
الشخصية و
ولكنها قادرة على إحداث ثورة في عالقاتنا
نفهمها
بسيطة ،نستطيع
اّلجتماعية .هذه ا
ونعمل بها ،ا
ا
ا
ُ
َ
جميعنا أن َ

ثمينة ًّ
يعبر عنها مبدأ
جدا ،تساعدنا على إعادة اكتشاف الحقيقة الجوهراية
لألخوة ،االتي هي في أصل العديد من الثاقافات .هكذا ا
ا
ياسية في إفريقيا "  Ubuntu":فلسفة البانتو "األوبونتو
الرائدة
الس ا
ا
أنا ما أنا عليه بفضل ما نحن كالنا عليه ".هذه كانت الفكرة ا
للعملية ا

الميثودي نلسون
يشدد" :أوبونتو ّل يعني اأّل نف اكر بأنفسنا ،بل باألحرى أن
الزعيم الكبير
ا
الجنوبية االتي قام بها ا
مانديال ،االذي كان ا
ا
ا
الشجاع إلى انقالب تاريخي في
السؤال’ :هل أريد أن أساعد الجماعة المحيطة بي؟‘" .و اأدى عملُه المتاسق و ا
نطرح على ذواتنا هذا ا
ا
ُّ
التحضر
.بلده ،وش اكل خطوة إلى األمام في

فعلون
عضكم َب ً
فْلُي َش ِّد ْد َب ُ
عضا وْلَيْب ِّن أ َ
َح ُد ُك ُم اآل َخَر كما َت َ
المحبة المتبادلة في قلب عائالتنا ،ومحيط عملنا ،وجماعاتنا
أيضا في
ننمو نحن ً
ا
كيف نعيش كلمة الحياة هذه؟ "نحاول أن َ

الناتجة
محبة تعرف كيف تتخ ا
طى المقاييس المحدودة ومختلف الحواجز ا
وجمعياتنا إلخ .تتطالب هذه الكلمة ا
محبة طافحة ،أي ا
منا ا
ا
الصبر ،اّلستعداد للخدمة،
التفهم ،التا اقبل
الخفية .سوف يكفي أن نف اك َر ببعض مظاهر
أنانيتنا
َ
ا
ا
من ا
المحبة (التسامح ،ا
المتبادل ،ا

فرصا كثيرة لعيشها .ومن الواضح
النقص
الرحمة تجاه ا
الحقيقي أو المزعوم عند قريبنا ،المشاركة بالخيرات ا
ا
الماداية ،إلخ )كي نكتشف ً
ا
إن هؤّلء االذين ّل
الجو من
المحبة المتبادلة ،سوف تَ ُّ
حتما نحو الجميع؛ حتاى ا
ا
عندها اأنه إذا ساد في جماعتنا هذا ا
شع ح اررتُه ً
بأنهم جزء من العائلة
يعرفون بعد حياة اإليمان سينجذبون إليها ،وبسهولة كبيرة ومن دون أن يدركوا ذلك تقر ًيبا،
سيتبنونها ويشعرون ا
ا
".نفسها

فعلون
عضكم َب ً
فْلُي َش ِّد ْد َب ُ
عضا وْلَيْب ِّن أ َ
َح ُد ُك ُم اآل َخَر كما َت َ
ٍ
ٍ
فسية
الطباية و ا
صحاية ا
الن ا
متعددةُ اّلختصاصات ا
الروح ،نشأت في مدينة باليرمو في إيطاليا مجموعةُ رعاية ا
انطال ًقا من هذه ا
الصحايين .تحثانا
األطباء والعاملين
القيمون على المشروع أنفسهم" :نحن مجموعة من
ا
يضية لخدمة فقراء المدينة .إليكم ما قاله ِّا
والتامر ا
ا

وخصوصا في المرضى المحرومين من العناية .ومن بين
كل شخص نلتقيه،
الكلمة على التا ا
عرف على أخ أو أخت لنا في ا
ً
.نقدم
األشخاص االذين نساعدهم ،هناك أشخاص مصابون بأمراض خطيرة وآخرون مدمنون على األلعاب
اإللكترونية أو اّلنترنت ا
ا
الطباية المتواجدة على األرض .ولكي نبقى على تواصل في ما
لهم احترافنا
المهني في األماكن االتي نعمل فيها ،ا
معززين العيادات ا
ا

إلكترونية .
مرجعية على الواتس اب ،وصفحة فايسبوك ،وشبكة عناوين
طالع بمختلف الحاجات ،أنشأنا مجموعة
بيننا وعلى ا ا
ا
ا
الغانية
وباألخص مع الجماعة
الس اكان المهاجرين،
ولكنها ناشطة ً
أن هذه المجموعة ُوِّل َدت ا
مؤخ ًرا ،ا
صحيح ا
ا
فعالّ ،ل ا
ا
سيما مع ا
.إنها مجموعة كبيرة ِّ
".
وفرحة ،نختبر معها فرح التاعاون كإخوة وأبناء لآلب الواحد
الموجودة في المدينة ا
لجنة اعداد كلمة الحياة

