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تمهٌد
ضمن فٌلم سٌنمابً ،هلّل لها العالم .بصفتها قانون هللا ،أحبّها البعض وأبؽضها آخرون – إ ّنما الك ّل قد
تع ّداها.
لقد لعنوا الوصاٌا العشر ،ذمّوها ،شوّ هوها وشهّروا بها؛ حاول البعض ،بواسطة حجج بشرٌّة ،أن ٌتخلّص
منها .واختبر بعض المطٌعٌن ال ّنعم التً ٌمكن أن تؤتً بها .قال داود" ،كم أحببت شرٌعتك" قاببلا أ ّنها
ّ
وعظمها وأطاعها وأمر
كاملة؛ دعاها بولس مق ّدسة ،عادلة وصالحة؛ ك ّرم ٌسوع الوصاٌا العشر
بإطاعتها.
إ ّنما بال ّنسبة لمعظم ال ّناس ،فهً تبقى ا
لؽزا لم ٌُكشؾ ٌوماا .إلٌك اإلجابة لطلب اآلالؾ – كتٌّب ٌشرح
ببساطة هذا ال ّناموس الحًّ الذي ال ٌتؽٌّر .الذي سٌصبح قرٌ َبا القانون األساسً لعالم السّبلم وال ّرفاهٌة
والفرح ،فً الؽد!

مقدّمة
مفاتٌح الفهم
هذا عهد من دون قانون .تزداد الجرابم والعنؾ بمع ّدل مخٌؾ ،أل ّنه عمل اٌّا ،عند المبلٌٌن من ال ّناس ،ال
ٌوجد احترام لل ّناموس أو لسلطة مشرّعة – إن كانت من هللا أو من اإلنسان!
على السّاحة العالمٌّة ،تعٌش شعوب األمم فً خوؾ ٌومً ،أل ّنهم ٌعرفون تماماا أنّ ما ٌسمّونه
"الضّمانات" أو معاهدات السّبلم ،لٌست بقٌمة الورق التً تدوّ ن علٌها .ال ٌوجد قانون – إحترام أليّ
سلطة – بٌن أمم العالم.
هذا هو العالم الذي تعٌش فٌه!
المصدر الحقٌقً لل ّناموس
فقد اإلنسان ك ّل احترام عمٌق للقانون أل ّنه قد نسً المصدر الحقٌقً لك ّل قانون وسلطة! ٌقول كتابك
المق ّدس" :واحد هو واضع ال ّناموس القادر أن ٌُخلّص وٌُهلك" (رسالة ٌعقوب ٗ .)ٕٔ :هذا الواضع
ال ّناموس هو هللا القدٌر.
فً بحثهم عن "راحة البال" من ابتكار اإلنسان ،أو عن "دٌن ٌرضٌهم" ،نسً ال ّناس كل اٌّا أمر هللا الذي
ٌحكم هذا الكون! ال عجب إن كان عند بعض شبابنا – قادة المستقبل – سلو اكا ؼٌر خاضع لقانون.
أحد كبار المربٌّن فً العالم ،أنذر مجموعة من القادة العسكرٌٌّن عن هذه المسؤلة بالذات .كان ال ّراحل
الدكتور روفوس ﭭون كبلٌن سمٌد ،المستشار السّابق لجامعة كالٌفورنٌا الجنوبٌّة .فقد صرّح" :لٌس عندي
خبلؾ مع ال ّتركٌز الحالً على العلم ،إ ّنما الٌوم ،فنحن نصلًّ من أجل دعم المدارس التً تتصرّؾ ،من
األوّ ل من أٌلول حتى الثبلثٌن من حزٌران ،كؤنّ ال وجود هلل" .أشار دكتور ﭭون كبلٌن سمٌد عن "ؼٌاب
القٌم األخبلقٌّة" عند شبابنا المتؤ ّتٌة من هذا التصرّؾ.
ّ
الحق ،لن ٌعد من معٌار للسّلوك الحقٌقً .النتٌجة هً فوضى روحٌّة وجموح وبإس فً
عندما تترك اإلله
قلب اإلنسان.
النزعة عند ك ّل طوابؾ الٌوم تقرٌباا ،هً فً محاولة "عصرنة" و"دمقرطة" هللا ،والتخلّص من سلطته فً
حكم خلٌقته – وحكمنا نحن ،مخلوقاته .هناك القلٌل ج اّدا من "رجال ٌخافون هللا" ح اقّا ،على األرض الٌوم!
صة ،لن ٌقؾ ال ّناس بال ّتؤكٌد أمام هكذا "إله" برعب
بعد صنعهم "إل اها" خٌال اٌا مدلّبلا على صورتهم الخا ّ
واحترام عمٌق .هم ال ٌخافون "إلههم" .ولن ٌطٌعوا بال ّتؤكٌد هذا المخلوق من مخٌّلتهم الخاصّة!
مع ذلك ،رسالة المسٌح الحقٌقٌّة كانت عن هللا الذي خلق ،وهو اآلن ٌحكم هذه األرض! إلهه هو هللا الذي
بارك اإلنسان إلطاعة قوانٌنه – والذي عاقبه لعصٌانها.

ٌسوع المسٌح الذي فً الكتاب المق ّدس ،نادى دائ ًما ببشرى ملكوت هللا (إنجٌل مرقس ٔٔٗ :؛ إنجٌل لوقا
ٗ .)ٖٗ :فً اللؽة العصرٌّة نقول ،نادى بالخبر السّعٌد عن حكومة هللا – حكم هللا .قد قال" :فتوبوا
وآمنوا باإلنجٌل" (إنجٌل مرقس ٔ.)ٔ٘ :
قبل أن تإمن وتقبل بصدقٌ ،سوع المسٌح كمخلّصك ،وٌكون دمه المسفوك لمؽفرة خطاٌاك ،علٌك أن
تتوب .إ ّنما تتوب عن ماذا؟ تتوب عن الخطٌئة!
ّ
المنظمةٌ ،قول الكتاب المق ّدس:
ما هً الخطٌبة؟ بالرّؼم من األفكار المتناقضة وتعمٌمات للطوابؾ ال ّدٌنٌّة
"الخطٌّة هً التع ّدي" (رسالة وٌوح ّنا ال ّرسول األولى ٖ.)ٗ :
الروحً – الوصاٌا العشر .هذا بال ّتحدٌد ما هً الخطٌبة!
الخطٌبة هً التعدّي على ناموس هللا ّ
قبل أن ٌؽفر لك هللا خطاٌاك الماضٌةٌ ،جب أن تتوب أوّ الا عن التع ّدي على قانونه! ٌجب أن تتعلّم أن
تهاب وتحترم هللا كالحاكم األعلى لهذا الكون – وكملكك وحاكمك.
سلٌمان ،الرّجل األكثر حكمة بٌن ك ّل الذٌن عاشوا أب ادا ،ا ُوحً له لٌكتب" :مخافة الرّبّ رأس المعرفة"
(األمثال ٔ .)١ :مخافة الرّبّ هذه هً بؤيّ حال من األحوال ،رهبة شخصٌّة ،إ ّنما احترام وتوقٌر عمٌق
للمركز العظٌم وسلطة هللا – لسلطانه اإللهً – لحكمته – لمحبّته.
ّ
الحقٌ ،كون
اإلنسان ،من دون اإلٌمان بإله عظٌم وحقٌقً كهذا ،هو ناقص .مُبعد عن إله النظام والقانون
اإلنسان ببل هدؾ ،فارغ ،محبط ،مرتبك .سٌبدو الخروج من فراغ وارتباك اإلنسان للبعض ،مبتذل أو
بسٌطٌ .جب على اإلنسان أن ٌعود إلى إله الكتاب المق ّدس ،اإلله الخالق ،اإلله الذي ٌحكم هذا الكون!
الختصار طرٌقه من أجل إتمام رؼبة اإلنسان فً حٌاة سعٌدة ،وافرة ذات هدؾ ،أوحى هللا بهذه الكلمات
فً نهاٌة سفر الجامعة" :فلنسمع ختام األمر كلّه .ا ّتق هللا واحفظ وصاٌاه ألنّ هذا هو اإلنسان كلّه"
(الجامعة ٕٔ.)ٖٔ :
اإلنسان محبط وناقص من دون هذا اإل ّتصال الحً والحٌوي باهلل – السٌّر فً طرٌقه ،حفظ وصاٌاه.
إطاعة وصاٌا هللا تجلب السّبلم وال ّرفاهٌة والسّعادة لك ّل أمم وشعوب هذه األرض .إ ّنه الجواب الحقٌقً
لك ّل مشاكلنا ،الفردٌّة والجماعٌّة .إ ّنه أسلوب الحٌاة الذي سٌعلّم به ٌسوع المسٌح عندما ٌعود لٌحكم هذا
العالم (مٌخا ٗ.)ٕ :
هل تفهم ح ًّقا وصاٌا هللا؟
كان داود ال ّنبً رجبلا حسب قلب هللا (أعمال ال ّرسل ٖٔ .)ٕٕ :لقد اس ُتخدم كنوع مسٌح ،وسٌحكم مباشرة
تحت المسٌح فوق أمّة إسرابٌل الكاملة ،فً األلفٌّة القادمة قرٌباا (حزقٌال  ،)ٕٗ :ٖ١عندما سٌجلب
المسٌح السّبلم إلى هذه االرض.

كتب داود" :كم أحببت شرٌعتك .الٌوم كلّه هً لهجً" (المزامٌر  .)٦١ :ٔٔ٦درس داود وتؤمّل ناموس
هللا طوال الٌوم! تعلّم كٌؾ ٌطبّقه فً ك ّل موقؾ فً الحٌاة.
هذا أعطى داود الحكمة" .وصٌّتك جعلتنً أح َك َم من أعدابً" (آٌة  .)٦١أظهر قانون هللا لداود ،الطرٌق
لٌسلكه – طرٌق حٌاة" .سراج لرجلً كبلمك ونور لسبٌلً" (آٌة ٘ٓٔ).
طوال هذا المزمور عدد  ،ٔٔ٦أعلن داود كم أحبّ قانون هللا ،وكم استخدمه كمرشد فً الحٌاة .هل تقوم
أنت بالمثل؟
على األرجح ال .تعلّم معظمكم أنّ قانون هللا قد اُبطل – أو أ ّنكم لم تدركوا أ ّنه الطرٌق الحقٌقً الوحٌد
لحٌاة تجلب السّعادة والفرح .لم تدركوا أنّ قانون هللا ٌكشؾ طبٌعة وشخصٌّة هللا نفسه .وهللا ٌوصٌنا:
"كونوا ق ّدٌسٌن أل ّنً أنا ق ّدوس" (رسالة بطرس ال ّرسول األولى ٔ.)ٔٙ :
تذ ّكر أنّ المسٌحٌٌّن الحقٌقٌٌّن ،قد وُ صفوا "بقطٌع ٌسوع الصّؽٌر" ،الذٌن "ٌحفظون وصاٌا هللا وعندهم
شهادة ٌسوع المسٌح" (رإٌا بوح ّنا البلهوتً ٕٔ .)ٔ١ :وٌعطً هللا هذا الوصؾ عن شخصٌّة ق ّدٌسٌه:
"هنا صبر الق ّدٌسٌن هنا صبر الذٌن ٌحفظون وصاٌا هللا وإٌمان ٌسوع" (رإٌا ٌوح ّنا البلهوتً ٗٔ.)ٕٔ :
ضربات السّبع األخٌرة ،سٌتو ّجب
إن كنت س ُتحسب من بٌن ق ّدٌسً هللا الحقٌقٌٌّن ،الذٌن سٌنجون من ال ّ
علٌك أن ٌكون لدٌك هذا اإلٌمان الحً – هذا اإلٌمان المطٌع – باهلل القدٌر من خبلل ٌسوع المسٌح الذي
العشر!
ٌعٌش حٌاته بك! سٌتوجّ ب علٌك أن تفهم وتحفظ قانون هللا ال ّروحً كما هو مكشوؾ فً الوصاٌا
َ
لئلجابة على األالؾ من الطلبات ،ولمساعدتكم جمٌ اعا فً الفهم الحقٌقً لوصاٌا هللا القدٌر ،خالقكم ،نحن
ننشر فً هذا الك ّتٌب ،سلسلة مقاالت تشرح وتفسّر ك ّل واحدة من الوصاٌا العشر .علٌك ح اقّا أن تدرس هذا
الكتٌّب ،تنظر إلى ك ّل كتابة اس ُتشهد بها ،وتعٌش قانونه ال ّروحً والمق ّدس.
إله إسرائٌل القدٌر
لتفهم الوصاٌا العشر بشكل جٌّد ،وتشعر بتؤثٌرها الحقٌقً ،الحظ التسلسل الذي اُعطٌت بها .تذ ّكر أنّ
موسى واإلسرابٌلٌٌّن قد احتفظوا باإلدراك أنّ هللا هو خالق السّماء واألرض .كان الحاكم العظٌم لهذه
األرض ،الذي أتى بالفٌضان فً أٌّام نوح ،أجدادهم.
واآلن اإلله الحقٌقً ،إله إسرابٌل ،قد خلّصهم من األسر المصري بواسطة معجزات هابلة؛ أخرجهم من
مصر فً وسط مٌاه البحر األحمر التً ارتفعت من الجهتٌن كجدار عظٌم (الخروج ٗٔ).
منذ ال ّزمن الذي مرّ وا به وسط البحر األحمر ،بدأ هللا ٌتعامل معهم لٌذ ّكرهم بقوانٌنه التً كانوا قد نسوا
ك عن أيّ ٌوم ٌكون سبته ،بقٌامه بسلسلة
أجزاء منها .قبل أن ٌصلوا ح ّتى إلى جبل سٌناء ،محى هللا ك ّل ش ّ
معجزات لتذكٌرهم (الخروج  .)ٔٙفً الخروج  ،ٔ١كان موسى ٌقاضً ال ّناس بحسب فرابض هللا
وشرابعه (آٌة .)ٔٙ

عند وصولهم إلى جبل سٌناء ،اقترح لهم هللا – أن ال ٌعطٌهم قانو انا جدٌ ادا – بل أن ٌدخل فً عهد أو
ا ّتفاق معهم ح ّتى ٌكونوا شعبه الخاصّ وٌكون لهم إلهاا ،فٌطٌعوا فرابضه وشرابعه وأحكامه.
الروحً (رسالة بولس
منذ أن كانت الوصاٌا العشر – وستكون على ال ّدوام – ناموس هللا األساسً ّ
ال ّرسول إلى أهل رومٌة  ،)ٔٗ :١كانت جز اءا من هذا اإل ّتفاق بٌن هللا وإسرابٌل .بما أ ّنها كانت ناموسه
المق ّدس وال ّروحً ،فقد أعطاها لهم بسلطان عظٌم ،وعلى عكس بقٌّة العهد ،فقد كتبها بٌدٌه .
شعب بؤن ٌؽتسلوا وٌستع ّدوا للٌوم ّ
الحظ اإلطار فً الخروج  .ٔ٦أمر هللا ال ّ
الثالث حٌن سٌنزل إلٌهم (آٌات
ٓٔ" .)ٔٔ-وحدث فً الٌوم ّ
الثالث لمّا كان الصّباح ،أ ّنه صارت رعود وبروق وسحاب ثقٌل على الجبل
وصوت بوق شدٌد ج اّدا .فارتعد ك ّل ال ّ
شعب الذي فً المحلّة" (آٌة .)ٔٙ
كان هللا ٌظهر هنا سلطته كخالق هذه األرض عندما بدأ ٌقول بصوته الوصاٌا العشر! فٌما نزل الخالق
بنفسه إلى جبل سٌناء بك ّل مجده" ،وصعد دخانه كدخان األتون وارتجف كل ّ الجبل ج ًّدا" (آٌة .)ٔ١
فً هذا اإلطار لمجد عظٌم وسلطان ،قال هللا الوصاٌا العشر لل ّ
شعب الذي كان ٌرتجؾ فً رهبة تحت
الجبل .ال ب ّد أنّ صوته أرجؾ ال ّ
شعب بالمعنى الحرفًّ للكلمة ،بسلطانه الذي دوّ ى فً جمٌع أنحاء
األرض ،كصوت الرّعد (المزامٌر ٗٓٔ.)١ :

الوص ٌّة األولى
وهكذا بدأ هللا ٌقول الوصاٌا العشر – كاش افا لشعبه شرابع الحٌاة التً تجلب ال ّنجاح والسّعادة والسّبلم مع
هللا ومع اإلنسان .الٌوم ،مع منطق اإلنسان واإللحاد وزحؾ اإلشتراكٌّة ،من المه ّم أن نبلحظ أنّ هللا القدٌر
لم ٌتكلّم أوّ الا عن "األخوّ ة بٌن البشر" ،إ ّنما عن إطاعة وعبادة هللا – الخالق وحاكم السّماء واألرض –
واإلله الخاصّ للذٌن ٌخدمونه وٌطٌعونه!
"ث ّم تكلّم هللا بجمٌع هذه الكلمات قاببلا :أنا الرّبّ إلهك الذي أخرجك من مصر من بٌت العبودٌّة .ال ٌكن لك
آلهة أخرى أمامً" (الخروج ٕٓ.)ٖ-ٔ :
هذه هً أوّ ل ،وكما سنرى الح اقا ،أعظم وصٌّة .أدرس صٌاؼة هذه الوصٌّة بتمعّن – وتؤمّل بها كما فعل
داود!
"أنا الرّبّ إلهك" ،هً جملة تكشؾ أكثر ممّا توحً به.
ال "أنا" الذي كان ٌتكلّم بهكذا قوّ ة هابلة ،كان حتماا الخالق العظٌم للسّماء واألرض .بؤسلوبه فً الظهور،
أثبت سلطانه كخالق ٌإرساله رعو ادا وبرو اقا وجعل جبل سٌناء ٌرتجؾ بالمعنى الحرفً للكلمة ،كما لو
كان فوطة مبلّلة!

الوص ٌّة األولى وأنت
اآلن وقد رأٌنا السّلطان والجبروت الذي به كشؾ هللا عن نفسه ،عندما قال الوصاٌا العشر من جبل
سٌناء ،لنرى كٌؾ ك ّل واحدة منها  -بدءاا من األولى – تنطبق علٌك .أل ّنك إن قمت بؤيّ ا ّدعاء أ ّنك
سس المسٌحٌّة ،قد قال أن تعٌش بكل ّ كلمة من هللا (إنجٌل م ّتى ٗ:
مسٌحً ،تذ ّكر أنّ ٌسوع المسٌح ،مؤ ّ
ٗ) .وطب اعا – بواسطة مساعدة هللا – علٌك أن تمشً وف اقا لوصاٌا هللا القدٌر إن كنت ستدخل الحٌاة األبدٌّة
(إنجٌل م ّتى .)ٔ١ :ٔ٦
كٌؾ تنطبق علٌك اإذا الوصٌّة األولى؟ "أنا ال ّربّ إلهك"ٌ ،ص ّرح الخالق .هل اإلله الخالق ،إله إسرابٌل،
إله الكتاب المق ّدس هو ح اقّا الهك الذي تخدمه وتطٌعه؟ أو أ ّنك تناشد "إلهك" أو "آلهتك" ال ّزابفة؟ أو أ ّنك
تعبد بطرٌقة خطؤ بحسب "تقالٌد اإلنسان" ،التً قال المسٌح أ ّنها ستجعلك تعبد هللا باطلً؟ (إنجٌل مرقس
.)١ :١
هذه أمور ٌجب أن تؤخذها بعٌن اإلعتبار! ٌقول هللا للمسٌحٌٌّن أ ّنه هو "الذي أخرجك من مصر من بٌت
العبودٌّة" .فً ك ّل أنحاء الكتاب المق ّدسُ ،تستخدم مصر كنوع خطٌبة .ك ّل الرّجال الؽٌر مإمنٌن هم
ّ
المنظم والوثنًّ  ،ولشهواتهم ال ّ
شخصٌّة.
محتجزٌن فً العبودٌّة لجهاز هذا العالم
عندما ٌتحوّ ل ال ّ
شخص ح اقّاٌ ،قوم هللا بإخراجه من تلك العبودٌّة – وهو ٌخرج منها عن طٌب خاطر
وبسرور!
أنت بحاجة إلى أن تتفحّ ص إن كنت ح اقّا قد خرجت من تقالٌد وطرق هذا العالم الخاطبة أم ال ،وأٌ ا
ضا إن
كنت قد تبت عن شهواتك وخطاٌاك ال ّ
شخص ٌّة" :ال ٌكن لك آلهة أخرى أمامً" .هل وضعت شٌ ابا آخر
ّ
الحق؟ أيّ معبود
مكان هللا؟ هل ٌستحوذ أمر آخر على وقتك واهتمامك وخدماتك أكثر ممّا ٌستحوذه هللا
ّ
الحق ،ودراسة كلمته والعٌش وف اقا لها؟
وضعت ما بٌنك وبٌن هللا
ٌقول هللا" :السّموات تح ّدث بمجد هللا .والفلك ٌُخبر بعمل ٌدٌه" (المزامٌر  .)ٔ :ٔ٦طوال صفحاتهٌ ،علن
الكتاب المق ّدس أنّ هللا هو الخالق الحقٌقً لهذه األرض وهذا الكون .إ ّنه هو الذي ٌعطً الحٌاة وال ّنفس لك ّل
مخلوقاته (التكوٌن ٔ).
هل تف ّكر وتعبد هللا بصدق ،كخالقك والواحد الذي ٌعطٌك ك ّل نفس هواء تتن ّ
شقه؟ ٌجب علٌك ذلك ،ألنّ هذا
ّ
الحق وأن ال ٌكون من آلهة زابفة أمامه!
هو جزء من عبادة هللا
شٌوعٌّة أو اإللحاد لٌسا الخدعة العظمى الٌوم ،بل هً عقٌدة ال ّتطوّ ر الوثنٌّة الخاطبة ،التً ٌب ّ
ال ّ
شر بها إله
العلم ،ال ّزابؾ .التطوّ ر هو محاولة لتفسٌر الخلق من دون خالق .هو ٌنفً اإلله الحقٌقً وطبٌعته ومكانته!
هذا هو األساس فً معظم "ثقافة" هذا العالم"! لكن حكمة هذا العالم هً جهل عند هللا (رسالة بولس
ال ّرسول األولى إلى أهل كورنثوس ٔ.)ٕٓ :
ّ
ٌتدخل بؤمور خ ّدامه
فً الكتاب المق ّدس ،لم ٌظهر هللا كالخالق فقط ،إ ّنما الذي ٌحافظ وٌحكم خلٌقته –
لٌرشدهم وٌباركهم وٌخلّصهم.

قال داود" :الرّبّ صخرتً وحصنً ومنقذي .إلهً صخرتً به أحتمً .ترسً وقرنً وملجإي"
ّ
لٌتدخل وٌخلّصه من مشكلة أو مصٌبة ما.
(المزامٌر  .)ٕ :ٔ١حرف اٌّا ،لمبات الم ّرات ،نادى داود هللا
هل تتوجّه إلى هللا مع هذه األمور ،أم أ ّنك تثق بقوّ تك الخاصّة وباألجهزة البشرٌّة البحتة؟
إفهم هدف هللا
ٌقول لنا ٌسوع بإنجٌل م ّتى  ،٦ :ٙأن نتوجّه هلل ﮐ"أبانا" حٌن نصلًّ .طوال العهد الجدٌدٌ ،ظهر هللا كالذي
ٌجب أن نتوجّه إلٌه مع ك ّل تجاربنا ومشاكلنا .مثل األب البشري ،هو ٌسهر على أوالده وٌباركهم
وٌحمٌهم .هو أٌ ا
ضا ٌعاقب ك ّل ولد ٌحبّه (ال ّرسالة إلى العبرانٌٌّن ٕٔ.)ٙ :
كان هللا ،منذ البدء ،األب األعلى للبشر .بخلقه لئلنسان ،قال هللا" :نعمل اإلنسان على صورتنا كشبهنا.
فٌتسلّطون على سمك البحر( "...التكوٌن ٔ.)ٕٙ :
صنع اإلنسان على صورة هللا الجسدٌّة – على شكل ومظهر هللا الخارجً .فقد اُعطً مسإولٌّات
ُ
وصبلحٌّات كالتً عند هللا نفسه؛ أعطً سلطا انا أو سٌادة فوق ك ّل مخلوقات هذه األرض .لقد اُعطً قوى
محدودة معٌّنة لٌصنع أو "ٌخلق" – كما ٌص ّح ال ّتعبٌر – أشٌاء جدٌدة لم توجد من قبل فً ذاك ال ّ
شكل
ّ
ٌخطط وٌهدؾ أن نصبح فً
المح ّدد .بهذه الطرٌقة المحدودة ،فإنّ لئلنسان البعض من قدرات هللا! ألنّ هللا
ال ّنهاٌة مثله – مم ّجدٌن كما هو مم ّجد! (رسالة ٌوح ّنا األولً ٖ .)ٕ :خلق اإلنسان بهدؾ أن ٌولد فً
ال ّنهاٌة من الرّوح – مصنو اعا من الرّوح – ٌتؤلّؾ من الرّوح (إنجٌل ٌوح ّنا ٖ .)ٙ :سٌكون جزءاا من
المولودٌن من ال ّروح ،حاكمٌن على عابلة هللا.
ّ
ٌخطط بشكل أّنّ الذٌن ٌتؽلّبون على الطبٌعة البشرٌّة فً هذه الحٌاة وٌتعلّمون
هللا اآلب ٌستنسخ نفسه! هو
– بواسطة مساعدة روحه الق ّدوس السّاكن فٌهم – لٌحفظوا قوانٌنه الكاملة ،سٌُصنعون مثله – مولودون
فً عابلته وملكوته ّ
بالذات!
الروح ٌّة الجدٌدة ،سٌتم ّكن اإلنسان أن ٌمارس صبلحٌّات
ث ّم ،بعد حٌاة ال ّنمو والتؽلّب هذه ،بعد هذه الوالدة ّ
هللا نفسه! سٌكون مإ ّهبلا كعضو إضافً لملكوت هللا الحاكم!
مع ذلك ،ح ّتى فً هذا الموضوعٌ ،تنافس العلم وهذه الحضارة مع هللا ،وبذلك ٌصبحون آلهة زابفة!
ٌحاول العلم الحدٌث بشكل ٌابس ،أن ٌعطً اإلنسان سلطة أكثر بكثٌر من أن تتحمّله قدراته الفكرٌّة
والرّوحٌّة! كما قال الرّبٌس السّابق أٌزنهاور فً أوّ ل خطاب رباسً لهٌ" :بدو أنّ العلم مستع ّد أن ٌمنحنا،
كآخر هدٌّة منه ،السّلطان لمحو الحٌاة البشرٌّة عن هذا الكوكب" .والٌوم – بإدراكهم أنّ ما قد سبق وفعلوه
ٌنذر بتدمٌر هذه األرض – ٌعمل العلماء بحرارة لؽزو الفضاء!
وهنا على األرض ،تستمرّ حضارتنا بتعلٌمها الوثنًّ  ،بؤنّ اإلنسان هو القاضً األعلى لما هو ص ّح
وخطؤ ،وٌضع اإلنسان كل اٌّا ،مكان هللا وقوانٌنه! إن ندرك ذلك أم ال ،هذا التصرّؾ الجسدي – هذا
الرافض هلل – ٌتخلّل إلى داخل ك ّل مرحلة وك ّل وجه لحضارتنا الٌوم!
التصرّؾ ّ

الذي تخدمه هو "إلهك"
معظم ال ّناس الذٌن ٌذهبون إلى الكنٌسة م ّرة فً األسبوع وٌؤخذون دٌانتهم كؤمر مفروغ منه ،ال ٌعرفون
ح اقّا ما هً العبادةٌ .عتقدون أ ّنها أمر تقوم به م ّرة فً األسبوع فً الكنٌسة ،ؼٌر مدركٌن أ ّنه ٌجب أن
ّ
ٌإثر على ك ّل فكرة وكلمة وعمل ،ك ّل ٌوم فً حٌاتك! فً ك ّل شًء تف ّكر به أو تقوله أو تقوم به ،فؤنت إمّا
تخدم هللا ،أم تخدم شهواتك الخاصّة وإبلٌس ال ّ
شٌطان!
ا ُوحً لبولس ال ّرسول لٌشرح هذا" :ألستم تعلمون أنّ الذي تق ّدمون ذواتكم له عبٌ َدا للطاعة أنتم عبٌ ادا للذٌن
تطٌعونه إمّا للخطٌّة للموت أو للطاعة للب ّر" (رسالة بولس ال ّرسول إلى أهل رومٌة  .)ٔٙ :ٙلٌس هناك
ح ّل وسط! إمّا أن تبتهج باهلل وناموسه وتخدمه وتطٌعه طوال الٌوم ،أو أ ّنك تخدم وتطٌع شهواتك الخاصّة!
مفتاح الح ّل لهذا الوضع هو كٌؾ تستخدم وقتك .ألنّ وقتك هو حٌاتك! ٌوصٌنا الكتاب المق ّدس أن نكون
"مفتدٌن الوقت ألنّ األٌّام شرٌّرة" (رسالة ٌولس رسول إلى أهل أفسس ٘ .)ٔٙ :كم من الوقت تقضٌه ك ّل
أسبوع فً درس وتؤمّل كلمة هللا وناموسه كما فعل داود؟ كم من الوقت تقضٌه بجدٌّة مك ّر اسا الصّبلة هلل
القدٌر؟ كم من الوقت تقضٌه فً مناقشة الكتاب المق ّدس مع آخرٌن ،فً تعلٌمه لعابلتك ،وكتابة كلمات
تنوٌر روحٌّة لآلخرٌن ،كما وكبلم ٌتعلّق بمصلحة إجتماعٌّة بحتة؟
صحٌح أنّ معظم المب ّشرٌن المسٌحٌٌّن ٌف ّكرون بدٌانتهم كؤ ّنما تحت ّل زاوٌة من حٌاتهم .إ ّنما بك ّل صفاء
ومحبّة نقول ،أنّ الٌوم سٌؤتً عندما سٌدركون أنّ هذا ال ّنوع من ال ّدٌن هو دٌن زابؾ وعبادة خاطبة!
ما هو أهم شًء ٌوصٌك به هللا؟ عندما ُسبل ٌسوع المسٌح هذا السّإال ،أجاب" :تحبّ الرّبّ إلهك من ك ّل
قلبك ومن ك ّل نفسك ومن ك ّل فكرك .هذه هً الوصٌّة األولى والعظمى" .ثم أكمل ٌسوعّ " :
والثانٌة مثلها.
تحبّ قرٌبك كنفسك .بهتٌن الوصٌّتٌن ٌتعلّق ال ّناموس ك ّله واألنبٌاء" (إنجٌل م ّتى ٕٕ.)ٗٓ-ٖ١ :
ّ
المعظمتٌن فً ك ّل
بهتٌن الوصٌّتٌن ٌتعلّق قدر ك ّل األمم واألفراد! إن أطاع اإلنسان هاتٌن الوصٌّتٌن
الكتاب المق ّدسٌ ،كون مبار اكا! إن لم ٌطٌعهماٌ ،كون ملعو انا وٌصبح باب اسا فً ارتباكه وإحباطه الخاصّ !
كما قال ٌسوع ،كتابات األنبٌاء بذاتها ،تتعلّق بما إذا أطاعت األمم أو لم تطع ناموس هللا .ك ّل نبوءة ُكتبت
ض ّد أمّة ،تظهر أنّ هللا قد توقّع أنّ األمّة ستعصً وتحوّ ل عٌنٌها عن قوانٌنه وعن إطاعة وصاٌاه!
هذه هً القوانٌن الحٌّة – مثل قانون الجاذبٌّة – التً تحكم العالم الذي نعٌش فٌه!
تحب وتعبد هللا
تعلّم أن
ّ
فوق ك ّل اآلخرٌات ،قال ٌسوع أنّ الوصٌّة العظمى هً أن تحبّ هللا من ك ّل قلبك وروحك وفكركٌ .جب
أن تعبد هللا وتخدمه من ك ّل كٌانك!
ك ّل م ّرة ف ّكرت أو تكلّمت أو سمعت بؤيّ شًء جٌّد أو جمٌل أو رابع ،علٌك أن تف ّكر باهلل! تذ ّكر تعبٌر
ٌعقوب الموحى به" :ك ّل عطٌّة صالحة وك ّل موهبة تامّة هً من فوق نازلة من عند أبً األنوار الذي لٌس
ص ّح ،أل ّنك
عنده تؽٌٌر وال ظ ّل دوران" (رسالة ٌعقوب ٔ .)ٔ١ :أل ّنك تحبّه ،أل ّنك تعرؾ أنّ طرٌقه هو ال ّ

ّ
بحقٌ ،جب أن تتؤمّل بناموس هللا وبكلمته ٌوم اٌّا كما فعل داودٌ .جب أن تدرس الكتاب المق ّدس
تعبده
بانتظام ،لتعٌش بك ّل كلمة من هللاٌ .جب أن تصلًّ للرّبّ بانتظام ،بصدق ومن ك ّل قلبك كما فعل ٌسوع،
واض اعا لنا مثاالا.
كلّما وجدت أنّ هللا ٌوصٌك بكلمته للقٌام بشًء ما ،علٌك أن تقول على الفور" :نعم ٌا ربّ " ،وال تجادل،
أو "تف ّكر" أو تتهرّ ب من المسؤلة ،كما ٌفعله الٌوم بشكل خاطا ،معظم المب ّ
شرٌن المسٌحٌٌّن.
بمعرفتك أ ّنه صنعك وأنّ حٌاتك هً ح اقّا ملكهٌ ،جب أن تق ّدم جسدك ذبٌحة حٌّة كما ٌقول لك هللا أن تفعل
(رسال بولس ال ّرسول إلى أهل رومٌة ٌٕٔ .)ٔ :جب أن تخدم وتطٌع هللا من ك ّل كٌانك – بقلب مستع ّد –
وتفعل بك ّل طاقتك لتستع ّد للعمل فً الوصول إلى اآلخرٌن ،مع ال ّرسالة عن حكومة هللا اآلتً قرٌ َبا التً
ستجلب السّبلم الحقٌقً إلى هذه األرض.
ٌجب أن ٌكون تص ّرفك مثل تصرّؾ المسٌح على ال ّدوام ،الذي هو مثالك ،عندما ُدعً لٌق ّدم حٌاته" :لتكن
ال إرادتً بل إرادتك" (إنجٌل لوقا ٕٕ.)ٕٗ :
هذه ما تعنٌه العبادة الحقٌقٌّة! هكذا تحافظ على الوصٌّة األولى ،الوصٌّة العظٌمة!

الوص ٌّة الثانٌة
صغرى وعلّم ال ّناس هكذا ٌُدعى
فً عظته على الجبل ،صرّح ٌسوع" :فمن نقض إحدى هذه الوصاٌا ال ّ
أصؽر فً ملكوت السّموات .وأمّا من عمل وعلّم (ح ّتى أصغر الوصاٌا) فهذا ٌُدعى عظٌماا فً ملكوت
ّ
وٌعظم الوصاٌا العشر.
السّموات" (إنجٌل م ّتى ٘ .)ٔ٦ :خبلل كامل ال ّرسالة ،كان ٌسوع ٌشرح وٌفسّر
كان ٌُظهر أنّ هذا القانون الرّوحً هو أسلوب حٌاة – كما هو قانون جاذبٌّة األرض أو قانون القصور
الذاتً فً الفٌزٌاء .عندما تكسرهٌ ،كسرك!
لقد رأٌنا ،اإذا ،أ ّنه حٌن ٌخرق اإلنسان أو األمم ،الوصٌّة األولى – "ال ٌكن لك آلهة أخرى أمامً" – فهم
ٌجلبون عقوبة ال مفرّ منها من اآلالم والبإس على أنفسهم وعلى نموّ هم .قطع اإلنسان نفسه عن مصدر
كٌانه ،عن هدؾ الحٌاة ،عن القوانٌن التً تعطٌه السّعادة ،السّبلم والفرح .اإلنسان المبتعد عن هللا الحقٌقً
هو فارغ ،محبط وبابس .إن كان ج ّراء فظاعة الحرب ،أو العنؾ ال ّ
شخصً ،أو المرض ،أو ببساطة تعفّن
اللحم البشري الفاسد ،فإنّ القدر المطلق لئلنسان المقطوع عن هللا ،هو موت مذ ّل – دون أمل أو وعد
بحٌاة أبدٌّة بعد ذلك (رسالة بولس ال ّرسول إلى أهل رومٌة ٕٖ :ٙ؛ رإٌا ٌوح ّنا البلهوتً ٕٔ.)١ :
الوص ٌّة ال ّثانٌة
اإلنسان الذي ذكرناه اإذا ،هو ناقص ،بعد أن قطع نفسه عن العبادة الحقٌقٌّة لئلله الحقٌقًّ  .مع ذلكٌ ،جب
علٌه عبادة ذاك هللا فقط" :ال ٌكن لك آلهة أخرى أمامً".

تقول لنا الوصٌّة ّ
الثانٌة كٌؾ نعبد اإلله الحقٌقً ،وأيّ مزالق نتحاشى فً عبادتنا ،وعن استمرار ال ّنعمة أو
العقوبة التً تؤتً على نسلنا ،نتٌجة األسلوب الذي نعبد فٌه هللا القدٌر.
"ال تصنع لك تمثاالا منحو اتا وال صورة ما ممّا فً السّماء من فوق وما فً األرض من تحت وما فً الماء
من تحت األرض .ال تسجد لهنّ وال تعبدهنّ أل ّنً أنا الرّبّ (األزلً) إلهك إله ؼٌور أفتقد ذنوب اآلباء فً
األبناء فً الجٌل الثالث وال ّرابع من مبؽضًّ  .وأصنع إحسا انا إلى ألوؾ من محبًّّ وحافظً وصاٌاي"
(الخروج ٕٓ.)ٙ-ٗ :
ٌصرخ فكر اإلنسان ّ
الطبٌعً عالٌاا من أجل شًء ٌساعده فً عبادته هللٌ .رٌد شٌ َبا ح ّس اٌّا ٌذ ّكره باإلله ؼٌر
المنظور – بعض "العون" للعبادة .مع ذلك ،هذا هو بالتحدٌد ما هو محرّ م فً هذه الوصٌّة!
ّ
والحق" (إنجٌل
بالروح
قال ٌسوع" :ولكن تؤتً ساعة وهً اآلن حٌن السّاجدون الحقٌقٌّون ٌسجدون لآلب ّ
ّ
وبالحق.
ٌوح ّنا ٗ .)ٕٖ :الحظ أنّ السّاجدون "الحقٌقٌّون" هم فقط القادرٌن على عبادة اآلب بالرّوح
ٌحاول كثٌرون آخرون شكبلا من أشكال العبادة ،لكن أل ّنهم ٌح ّدون عبادتهم بمفهوم خاطا عن هللا،
ّ
والحق ٌنبغً أن ٌسجدوا" (آٌة ٕٗ)
فعبادتهم باطلة بصورة عامّة" .هللا روح .والذٌن ٌسجدون له فبالرّوح
لحظة ٌصنع اإلنسان أيّ ّ
ممثل هلل ،فهو ٌنكر ما هو أساسً فً هللا .هللا هو جوهر ك ّل سلطة – ك ّل حكمة
– ك ّل محبّة .هللا هو ببل حدود .عندما ٌقٌم اإلنسان صورة فكرٌّة أو ح ّسٌّة عن هللا ،فهو ٌح ّدد تلقاب اٌّا ،فً
فكره وعبادته الخاصّة ،هللا ،الذي ال ٌمكن تحدٌده!
أساس العبادة
بعد ال ّتؤكٌد على الوصاٌا العشر لع ّدة م ّراتّ ،
حذر هللا إسرابٌل ض ّد أي شكل من أشكال العبادة" .ال
تصنعوا لكم أوثا انا وال تقٌموا لكم تمثاالا منحو اتا أو نصباا وال تجعلوا فً أرضكم حجرا ا مصوّ را ا لتسجدوا
له .أل ّنً أنا الرّبّ إلهكم" (البلوٌٌّن  .)ٔ :ٕٙكان هللا على ال ّدوام ،ض ّد كل ّ أشكال األوثان أو الصّور
المستخدمة فً العبادة.
ولكن ،خو افا من أن ٌسًء بعضكم الفهم ،لنتوقّؾ عند هذه ال ّنقطة ونس ّجل ،أنّ هللا لم ٌدن الفنّ والنحت ،بل
فإ ّنه ٌدٌن إقامة أيّ رسم أو صورة أو تمثٌل "لتسجدوا له" .فً الوصٌّة األصلٌّة فً سفر الخروج ٕٓ-ٗ :
 ،ٙال ٌدٌن هللا ك ّل رسم أو صورة ،إ ّنما كما تتابع الوصٌّة" ،ال تسجد لهنّ وال تعبدهنّ " .اإذا إنّ ما ٌدٌنه هللا
هو استخدام الفنّ أو ال ّنحت كشكل عبادة أو "معونة" للعبادة!
األساس الحقٌقً لك ّل عبادة ،هو عندما ٌرفض ذاك اإلنسان المتمرّ د بإرادته ّ
الذاتٌّة ،أن ٌستسلم لعبادة
ّ
الحق ،ولٌس لدٌه
اإلله الحقٌقً ،وف ًقا للطرٌقة التً ٌوصٌنا بها هللا! اإذا،عندما ال ٌعرؾ اإلنسان حقٌقة هللا
روحهٌ ،عتقد أ ّنه بحاجة "لمساعدة" أو "تمثٌل" ماٌ ،ساعده على عبادة مفهوم هللا من صنع اإلنسان .الحظ
أنّ هذه الوصٌّة الثانٌة ال تحكً عن عبادة وثن – هذا محرّم فً الوصٌّة األولى .بل تحرّم هذه الوصٌّة
الثانٌة استخدام "العون" الحسًّ أو "اإلعانات" فً عبادة إله ؼٌر مربً.

بالروحٌ ،عرف هللا
اإلنسان المؤمن ،المتج ّدد ّ
ال أحد ٌعرؾ هللا ح اقّا مثل أبٌه – ال أحد ٌعٌش بتواصل ٌومًّ معه – ٌحتاج اإلنسان إلى رسم أو صورة
تساعده على الصّبلة .إن ف ّكر اإلنسان أ ّنه ٌحتاج إلى هذا ال ّنوع من العون ،فؤل ّنه ببساطة ،لم ٌتوصّل إلى
ك ال ٌملإه وال ٌقوده روح هللا الق ّدوس .من أجل أن تعبد هللا بالرّوحٌ ،جب أن
معرفة هللا – وهو ببل ش ّ
ٌكون لدٌك الرّوح الق ّدوس" .ولكن إن كان أحد لٌس له روح المسٌح فذلك لٌس له" (رسالة بولس ال ّرسول
إلى أهل رومٌة .)٦ :١
إ ّنما هللا ٌعطً روحه الق ّدوس بعد ال ّتوبة والمعمودٌّة فقط – وفقط للذٌن "ٌطٌعونه" (أعمال ال ّرسل ٕٖ١ :؛
٘ .)ٖٕ :القلٌل القلٌل من ال ّناس ،فً هذا الٌوم وهذا العهد ،سلّموا أنفسهم ح اقّا إلطاعة هللا ،لٌمشوا معه،
لٌدعوه ٌحكم ك ّل فكرة وكلمة وعمل لدٌهم .لذا فهم لٌسوا فعبلَ على معرفة باهلل .هو ٌبدو بعٌ ادا ج اّدا –
وهمًّ – ؼٌر واضحٌ .حتاجون إلى "تذكٌر" حسًّ أمامهم ٌساعدهم لٌدركوا أ ّنه موجود وهو هنا لٌسمع
صلواتهم!
صور لٌسوع
ٌستخدم اآلالؾ من المب ّ
شرٌن المسٌحٌٌّن ،تماثٌل أو صور فً عباداتهم ،لما ٌسمّونه ٌسوع المسٌح – ح ّتى
أ ّنهم ٌعرضونها فً بٌوتهم .ماذا ٌقول الكتاب المق ّدس عن هكذا صور؟
أوّ الا ،من الواضح أنّ الوصٌّة الثانٌة تحرّم استخدام أيّ شًء ّ
ٌمثل هللا ،أو ٌمكن أن ٌصبح بسهولة أداة
عبادةّ .
بالطبع ،بما أنّ ٌسوع المسٌح هو إله (ال ّرسالة إلى العبرانٌٌّن ٔ ،)١ :فهذا ٌحرّم مباشرة أيّ صورة
أو أيّ شبه لشخصه!
باإلضافة إلى ذلك ،للذٌن قد ٌرؼبون أن "ٌمنطقوا" أو ٌجادلوا حول هذه ال ّنقطة ،فإنّ هذه المسمّاة الصّور
عن المسٌح ،ال تشبه بؤيّ شكل ما كان علٌه ٌسوع المسٌح! ٌسوع – عندما كان فً جسد بشري – كان
ٌهود اٌّا (ال ّرسالة إلى العبرانٌٌّن  .)ٔٗ :١من الواضح أنّ المبلمح فً معظم هذه ال ّرسوم لٌست ٌهودٌّة!
بصفتها كلمة هللا ،أوحى المسٌح لبولس ال ّرسول أن ٌكتب" :أم لٌست الطبٌعة نفسها تعلّمكم أنّ الرّجل إن
كان ٌرخً شعره فهو عٌب له" (رسالة بولس ال ّرسول األولى إلى أهل كورنثوس ٔٔ .)ٔٗ :مع ذلك،
فإنّ هذه الصّور تظهر بثبات ،رجبلا بشعر طوٌل ،بمبلمح نسابٌّة ناعمة ،ونظرة عاطفٌّة ت ّدعً التهذٌب.
هذا لٌس المسٌح الذي فً الكتاب المق ّدس! فً الواقع ،كان المسٌح ذو مظهر ذكوريّ ج اّدا .عندما كان
شا اّبا ،كان ن ّجارا ا – ٌعمل فً الخبلء .وظ ّل ٌمضً معظم أوقاته فً الهواء ّ
الطلق ح ّتى خبلل كهنوته.
اإذا ،معظم الصّلبان والصّور وال ّرسوم عن المسٌح ،تعارض كل اٌّا ك ّل وصؾ اُعطً عنه فً كلّمة هللا
المق ّدسة! فهم ٌعطون انطبا اعا زاب افا لٌسوع المسٌح الحقٌقً فً ك ّل اإلعتبارات.
ال ب ّد أنّ وجه ٌسوع كان له مظهر صارم ،أسمر البشرة بسبب أشعّة ال ّ
شمس .لم ٌكن له مظهر أنثوي ،إ ّنما
كان شعره قصٌرا ا مثل الرّجال .لم ٌكن لدٌه مبلمح ُحسن ،أرستقراطٌّة ،بل ،كما أوحً إلشعٌاء أن

ٌوصؾ مظهره البشري ،فهو "ال صورة له وال جمال فننظر إلٌه وال منظر فنشتهٌه" (إشعٌاء ٖ٘.)ٕ :
ككابن بشريّ  ،كان ٌسوع شا اّبا ٌهود اٌّا عاد اٌّا ،فً أوابل الثبلثٌنٌّات من عمرهٌ ،تم ّتع بصحّة جٌّدة ،ربّما
ببنٌة صلبة نو اعا ما ،ب ّ
شر بج ّدٌّة وقناعة ،برسالة هللا عن الملكوت أو الحكم القادم قر ٌَباا على هذه األرض.
لك ّنه ،على أيّ حال ،إن أردنا أن نف ّكر بمظهر ٌسوعٌ ،جب على األق ّل أن نف ّكر إجماالا ،بالمظهر الذي هو
علٌه الٌوم .فقد وصؾ لنا ذلك فً سفر الرّإٌا ٔ" :ٔٙ-ٔٗ :وأمّا رأسه وشعره فؤبٌضان كالصّوؾ
األبٌض ّ
كالثلج وعٌناه كلهٌب نار ...ووجهه كال ّ
شمس وهً ُتضًء فً قوّ تها".
كإله ّ
حقٌُ ،شرق وجه ٌسوع الٌوم ببهاء وقوّ ة .لن تجرإ أنت ،كإنسان بشريّ  ،أن تنظر مباشرة إلٌه!
ٌ ّدعً الكثٌرون أ ّنهم ال ٌعبدون هذه الصّور وال ّرسومات .ربّما ال .لكن هذه الصّورة ال ّزابفة والمفهوم
الخطؤ عن المسٌحٌ ،حضران من دون شكّ ،إلى ذهنهم ؼالباا ،عندما ٌفكرون بالمسٌح أو عندما ٌصلّون.
فً الواقع ،فإنّ هذه الصّور والمنحوتات ال ّزابفة تحول بٌنهم وبٌن المسٌح .فهً ُتفرّق المتعبّد عن المسٌح!
إن استخدمت هذه الصّور وال ّرسومات للمسٌح ،فؤنت تعصً الوصٌّة الثانٌة! وتقوم بتحدٌد المسٌح الحًّ
بشكل عظٌم – الجالس اآلن على ٌمٌن هللا فً السّموات بوجه مشرق مثل ال ّ
شمس بقوّ تها!
ومؤسسات العبادة
أنظمة
ّ
إحدى أشكال العبادة العصرٌّة األكثر شٌو اعا ،هً جعل الكنٌسة أو المجتمع هو المعبود .عند الكثٌر من
ال ّناسٌ ،صبح مجتمع هذا العالم – بإمبلءاته وعاداته وتقالٌده – إلهاا بالمعنى الحرفًّ للكلمةٌ .خاؾ الكثٌر
من ال ّناس بش ّدة ،من القٌام بؤيّ شًء ٌمكن أن ٌُنظر إلٌه كشًء مختلؾ أو "ؼرٌب" .فهم ٌشعرون أنّ
علٌهم أن ٌمتثلوا لهذا العالم وطرقه.
إ ّنما ٌوصً هللا" :ال تشاكلوا هذا ال ّدهر .بل تؽٌّروا عن شكلكم بتجدٌد أذهانكم" (رسالة بولس ال ّرسول إلى
أهل رومٌة ٕٔ .)ٕ :ستبدو هذه الوصٌّة صعبة كثٌرا ا بال ّنسبة لل ّناس الذٌن ٌعتقدون ،أنّ ال ّناس اآلخرٌن هم
على ّ
حق بما ٌف ّكرون وٌقولون وٌمارسون.
ٌظهر الكتاب المق ّدس أنّ الكثٌر من ال ّناس فً زمن ٌسوع ،قد أخفقوا فً عبادتهم" :أل ّنهم أحبّوا مجد ال ّناس
أكثر من مجد هللا" (إنجٌل ٌوح ّنا ٕٔ .)ٖٗ :إن كنت تطٌع بشكل أعمى ،ما تملٌه علٌك عابلتك أو كنٌستك
أو مجتمعك ،عو ا
ضا عن إطاعة وصاٌا هللا المباشرة ،فؤنت م ّتهم بالوثنٌّة .وٌصبح هذا الفرٌق أو هذه
المإسّسة ،معبو ادا بال ّنسبة لك عو ا
ضا عن هللا الحقٌقً!
ح ّتى ّ
الطقوس فً الكنابس هً أمر خطٌر ،أل ّنها ،مهما كانت مصقولة ،فإنّ طقوس أيّ مإسّسة ،تبدأ
وتنتهً بحواسّ اإلنسان الحسًّّ – وهً لٌست بدٌبلا صالحا ا عن عبادة هللا الحقٌقٌّة "فً الرّوح"ّ .
ٌحذر
قوتها" (رسالة بولس
اإلنحٌل مباشرة من أنّ شعب ٌومنا سٌكون "لهم صورة ال ّتقوى ولك ّنهم منكرون ّ
ال ّرسول الثانٌة ٖ.)٘ :

اإلله الحقٌقً هو الخالق األزلً الؽٌر المربً وحاكم الكون .كٌؾ ٌجب أن تعبده؟ هو ٌجٌب" :وإلى هذا
ّ
والمستحق الرّوح والمرتعد من كبلمً" (إشعٌاء .)ٕ :ٙٙ
أنظر إلى المسكٌن
ٌجب أن تعبد هللا مباشرة – وبقلب متواضع ومطٌعٌ .جب أن تدرس كلمة هللا ،وتصحّح نفسك به طو اعا،
ّ
والطاعةٌ ،جب أن تصلًّ هلل فً
وترتعد أمام سلطته على حٌاتك! بقلب أثبت أ ّنه منقاد من خبلل ال ّتوبة
السّموات ع ّدة م ّرات ك ّل أسبوع على ركبتٌك وتصلًّ بصمت فٌما تقوم بؤعمالك الٌومٌّةٌ .جب أن تتوصّل
إلى أن تعرؾ هللا وتحبّه مثل أبٌك.
كما فعل أخنوخ ونوح وابراهٌمٌ ،جب أن تتعلّم أن "تمشً مع هللا" – وتكون بمواصلة مستم ّرة ومتزاٌدة
معه ،وتستسلم له خبلل ك ّل ٌوم من حٌاتك .ث ّم – فٌما ٌقودك روحه – لن تبدأ أب ادا بال ّتفكٌر ح ّتى ،باستخدام
صورة أو صنم أو رسم "كعون" للصبلة والعبادة للحاكم الملكًّ لهذا الكون العظٌم ،وأباك ال ّ
شخصً الذي
فً السّموات.
رسمً وعهد
تحذٌر
ّ
رأٌنا أنّ هللا ٌحرّم صنع أيّ صورة أو نصب ٌ ّ
مثله" :أل ّنً أنا الرّبّ إلهك إله ؼٌور أفتقد ذنوب اآلباء فً
األبناء فً الجٌل ّ
الثالث وال ّرابع من مبؽضًّ  .وأصنع إحسا انا إلى ألوؾ من محبًّ وحافظً وصاٌاي"
(الخروج ٕٓ.)ٙ-٘ :
ألنّ هللا هو أبٌنا ،فهو ٌتحمّس بمحبّة لصالحنا األزلً .إ ّنه ٌؽار علٌنا ،فبل ٌقبل المساومة بؤن ٌعبد أوالده
إلهاا زاب افا .هذاّ ،
بالطبع ،هو لمصحتك الخاصّة!
إن استمرٌّنا فً عبادتنا الوثنٌّة والعبثٌّةٌ ،قول هللا أ ّنه سٌفتقد ذنوبنا فً أوالدنا وأحفادنا وأوالد أحفادنا.
هناك تشعّبات عدٌدة لهذا ال ّتصرٌح والمبدأ.
إ ّنما من الواضح أنّ هناك معنى مباشرا ا فً هذا السٌّاق .إن أقام اإلنسان بعبادته صورة ،أو شٌ ابا آخرا ا
مكان هللا ،وٌصبح تحت تاثٌر هذه العبادة ال ّزابفة ،فهو ال ٌإذي نفسه فحسب – إ ّنما أٌ ا
ضا أوالده وأحفاده!
ّ
وتحطم حٌاتهم وسعادتهم! إ ّنه أمر
المبدأ هو أنّ فكرتهم الخاطبة فً العبادة تنتقل إلى أوالدهم – فتإذي
رهٌب ومهٌب أن ننقل ألوالدنا مفهو اما خاط ابا عن هللا .إ ّنه من أفظع األمور التً ٌمكن أن ٌقوم بها
اإلنسان! إ ّنما مع هذا التحذٌرٌ ،عطً هللا وع ادا رحٌ اما لمن هم مستع ّدون أن ٌعبدوه كما ٌوصٌه هو .فً
حالتهمٌ ،كون هللا مح اّبا ورحٌماا" ،أصنع إحسا انا إلى ألوؾ" من الذٌن ٌحبّونه وٌحفظون وصاٌاه.
هنا تباٌن ملحوظٌ .فتقد هللا فقط ،آثام اآلباء فً الجٌل ّ
ّ
ٌتدخل بجزاء رحٌم وتوعٌة
الثالث وال ّرابع ،قبل أن
للحقٌقة .لك ّنه ٌظهر ال ّرحمة إلى الجٌل األلف!
ٌدعو هللا اإلنسان إلى وجوده ال ّ
شخصً ،الرّوحً والفوري – لٌعبد خالقه مباشرةٌ .ستطٌع اإلنسان أن
ٌتوصّل إلى أن ٌعرف ح اقّا إله الكون العظٌم ،كؤبٌه ال ّ
شخصًٌ .مكنه أن ٌمشِ ً وٌتكلم معه ٌوم اٌّا .عندما

ٌتو ّقؾ اإلنسان عن عبادة هللا األزلً وجهاا لوجه هكذا ،فإ ّنه ٌعمل على التخرٌب فً شخصٌّته الخاصّة –
معصٌاا وصاٌا هللا.
هذا هو معنى وقوّ ة الوصٌّة الثانٌة.

الوص ٌّة ال ّثالثة
هل هللا هو ح اّقا األوّ ل فً حٌاتك الشخصٌّة؟ أظهرت نتابج الستطبلع ال ّرأي عند ٓٓ٘ٔ تلمٌذ ،أنّ القٌم
التً ٌعلنون الوالء لها ،تنتمً إلى مجموعتٌنٌ .ؤتً فً المرتبة األولى ال ّ
شخص نفسه وعابلته وأصدقاإه.
فً المرتبة ّ
الثانٌة ،تؤتً البشرٌّة (بصفة عامّة) وهللا.
اعتبارا من قبل هإالء ال ّ
شباب "المثقّفٌن"! مع ذلك ،فً هذا اإلستطبلع
من المبلحظ أنّ هللا كان األق ّل
َ
الصّؽٌر ،أشار ٓ ٪٦من الذٌن اس ُتجوبوا ،إٌمانهم باهلل .هذا السّبات الرّوحً السّابد ،واإلزدراء السّلبً
حٌال هللا – وحٌال قوّ ة مكانته العظٌمة وسلطانه – ّ
ٌدالن على نزعة متزاٌدة ح ّتى فً وسط الذٌن ٌرتادون
الكنٌسة والمسٌحٌٌّن المب ّ
شرٌنٌ .حبّ ال ّناس التكلّم عن ال ّدٌن وعن هللا ،لك ّنهم ال ٌخشون موقعه واسمه.
وفً هذا السّرطان الرّوحًّ  ،تكمن بذور دمار مجتمعنا الؽربًّ !
الوص ٌّة ال ّثالثة المعلنة
عند مناقشة الوصٌّة األولى ّ
والثانٌة ،نجد أنّ علٌنا أن نحترس ض ّد إقامتنا إل اها من ال شًء – ووضعه
مكان هللا الحقٌقً .وتعلّمنا أنّ هللا ٌوصٌنا لنعبده مباشرة – لنمشً معه ،لنتكلّم معه ،لنتعرّؾ علٌه ح اقّا
ّ
والحق – ونتحاشى استخدام أيّ رسم أو صورة أو أداة ح ّسٌّة "كعون" للعبادة أو "لتذكٌرنا"
ونعبده بالرّوح
بالخالق العظٌم.
تتناول الوصٌّة الثالثة اسم هللا ،منصبه ،مكانته كالحاكم الرّبٌس العظٌم للكون :ا"ال تنطق باسم الرّ بّ إلهك
باطبل .ألنّ هللا ال ٌُبرئ من نطق باسم هللا باطبلا" (الخروج ٕٓ.)١ :
لؤلسماء ال ّ
شخصٌّة فً الكتاب المق ّدس ،معنى .تؽٌّر إسم أبرام األصلً ،لٌصبح ابراهٌم – ألنّ ابراهٌم
ٌعنً "أباا لجمهور من األمم" .وكان قدر ابراهٌم أن ٌصبح ذلك بالضّبط – "أباا لجمهور من األمم"
(التكوٌن .)٘ :ٔ١
وهكذا الوضع مع اسم هللا.

ٌكشف اسم هللا نوع اإلله الذي تعبده
ك ّل إسم أو عنوان هللٌ ،كشؾ صفة ممٌّزة للشخصٌّة اإللهٌّة .عند دراسة كلمة هللا ،نتعلّم وقابع جدٌدة عن
طبٌعة هللا وشخصٌّته مع ك ّل اسم جدٌد ٌكشفه بنفسه .بكبلم آخرٌ ،دعو هللا نفسه بما هو!
إن استخدم اإلنسان اسم هللا بطرٌقة تنفً المعنى الحقٌقً هلل وشخص ٌّته الحقٌقٌّة ،فهو ٌخرق الوصٌّة
الثالثةٌ .علن هللا من خبلل إشعٌاء" :إسمعوا هذا ٌا بٌت ٌعقوب المدعوّ ٌن باسم إسرابٌل الذٌن خرجوا من
ّ
بالحق" (إشعٌاء .)ٔ :ٗ١
مٌاه ٌهوذا الحالفٌن باسم الرّبّ والذٌن ٌذكرون إله إسرابٌل لٌس بالصّدق وال
لقد استخدم ال ّ
شعب الذي تتوجّه إلٌه هذه ال ّنبوءة إسم هللا ،إ ّنما أخفق فً إطاعة كشؾ هللا عن محتوى اسمه.
ورؼم فظاعة األمر ،فالكثٌر من ال ّناس المتدٌّنٌن ٌر ّددون اسم هللا تكرارا ا ومرارا ا ،فً عظات وصلوات.
ٌستخدمون اسم هللا باطلً – دون حسن استخدام أو هدؾ!
تقول وصٌّة هللا األصلٌّة " :هللا ال ٌُبرئ من نطق باسم هللا باطبلا" .الكلمة العبرٌّة التً ُترجمت هنا إلى "ال
ضا "ال ٌط ّهر"" :هللا ال ٌط ّهر من نطق باسم هللا باطبلا" .إختبار ّ
ٌبرئ" ٌمكن أن تكون أٌ ا
الطهارة الرّوحٌّة
ّ
الحق –
هو موقؾ اإلنسان تجاه اسم هللا! ٌكون اإلنسان طاهرا ا أو ؼٌر طاهر وف اقا الستخدامه اسم هللا فً
أم فً الباطل .هل تعً ما ٌعنٌه هذا؟ هذا ٌشٌر ّ
بالطبع إلى أنّ اإلنسان الذي – بسبب شكوك دٌنٌّة صادقة
– أسقط اسم هللا من مفرداته ،هو بؤفضل حال من المب ّ
شر المسٌحًّ الذي ٌتكلّم عن هللا باستمرار ،إ ّنما
ٌنكره فً حٌاته الٌوم ٌّة!
فً صبلة الرّبّ  ،ا ُوعز لنا أن "نق ّدس" اسم هللا .وللوصٌّة الثالثة التً نتناولها ،عبلقة مباشرة باإلحترام
المناسب السم هللا .أحدى ال ّنقاط العشرة العظٌمة من قانون هللا ال ّروحً األزلً ،مك ّرسة لهذا األمر ّ
بالذات!
ضح أوّ ا
ال ،للذٌن ت ّم تضلٌلهم حول هذا الموضوع ،أنّ تبجٌل اسم هللا ال ٌعنً محاولة التكلّم باللؽة
إ ّنما لنو ّ
العبر ٌّة أو الٌونانٌّة ،أو تعلّم لفظ اسم هللا فً لؽة اإلنجٌل األصلٌّة! بعض ّ
الطوابؾ تعطً أهمٌّة كبٌرة لهذا
الموضوعّ ٌ .دعً البعض أنّ "ٌهوه" هو اسم اآلب ،آخرون ٌقولون أنّ اسمه "الرّبّ " .وٌستخدم آخرون
لفظات مختلفة .حقٌقة األمر هً ،أنّ ال أحد ٌعرؾ تحدٌ ادا كٌؾ ٌجب أن ٌلفظ اسم هللا العبري هذا ،بما أنّ
الك ّل ٌعترؾ أ ّنه لم ٌت ّم الحفاظ على أحرؾ العلّة العبرٌّة!
ٌشرح مولتون مٌلٌؽان معنى إسم ال ّ
شخص فً "مفردات اإلنجٌل الٌونانً" وٌقول" :مع طرٌقة الستخدام
األلفاظ قرٌبة للعبرٌّةٌ ...ؤتً ["أونوما"" ،اسم"] فً العهد الجدٌد لٌد ّل على "شخصٌّة"" ،إسم"" ،سلطة"
ال ّ
شخص المشار إلٌه" (ص .)ٗ٘ٔ .أٌ ا
ضا ،واأله ّم من ذلك ،أوحى هللا بنفسه لدانٌال وعزرا باستعمال
الكلمة اآلرامٌّة هلل ،فً تسعة فصول من الكتاب المق ّدس ،التً دوّ نوها بتلك اللؽة ،وقد أوحً لمدوّ نً العهد
الجدٌد أن ٌستخدموا الكبلم الٌونانً للمعبود.
ّ
بالطبع ،فإنّ األهمٌّة الحقٌقٌّة فً الموضوع لٌست فً الصّوت اللفظً المستخدم لوصؾ هللا ،إ ّنما فً
المعنى الذي تنقله هذه األسماء! لذا ،تظهر هذه السّلطة المحترمة على لؽات الكتاب المق ّدس ،أنّ اسم
ال ّ
شخص ٌعنً مركزه ،سلطته وخاصّة صفاته .أسماء هللا تظهر لنا ما هو هللا ـ هً تكشؾ عن شخصٌّته!

هل تعرؾ ح اقّا كٌؾ هو هللا؟ هل تحترم مراكزه المختلفة واسمه كما ٌجب؟
إرجع إلى كتابك المق ّدس وتحقّق!
كشف طبٌعة هللا وشخصه
"فً البدء خلق هللا السّموات واألرض" (ال ّتكوٌن ٔ .)ٔ :فً اآلٌة األولى من الكتاب المق ّدسٌ ،كشؾ هللا
نفسه باإلسم العبري إٌلوهٌم .هناك إله واحد – إ ّنما أكثر من عضو فً األلوهٌّة أو فً عابلة هللا!
استخدمت هذه الكلمة نفسها ،إٌلوهٌم ،فً سفر ال ّتكوٌن ٔ" :ٕٙ :وقال هللا [إٌلوهٌم] نعمل اإلنسان على
صورتنا كشبهنا" .هنا نرى بوضوح – فً سٌاق المقطع نفسه – أنّ أكثر من شخص واحد ٌتشارك باسم
هللا – إٌلوهٌمٌ .توضّح ذلك فً العهد الجدٌد ،من خبلل الكشؾ أنّ هللا اآلب خلق ك ّل األشٌاء بٌسوع
المسٌح ومن خبلله – الذي كان مع هللا وكان هللا من البدء (إنجٌل ٌوح ّنا ٔٔٗ-ٔ :؛ رسالة بولس ال ّرسول
إلى أهل أفسس ٖ .)٦ :ففً هذه المقاطعٌُ ،كشؾ أنّ هللا هو أكثر من شخص واحد – هللا اآلب و"الكلمة"
أو ال ّناطق باسمه ،الذي أصبح الح اقا ٌسوع المسٌح المولود فً الجسد .تظهر عبلقة اآلب واإلبن هذه ،أنّ
هللا هو عائلة .وطرٌقة استخدام كلمة إٌلوهٌم فً هذه المقاطع األولى من سفر ال ّتكوٌن وؼٌره ،تد ّل حتماا
على أنّ هللا هو الملكوت أو العابلة الخالقة! من المثٌر لئلهتمام ،أنّ كلمة إٌلوهٌم هً فً صٌؽة الجمع إ ّنما
تستخدم إ ّما فً صٌؽة المفرد أو فً صٌؽة الجمع ،وف اقا للموضوع.
هللا ،بحكم أ ّنه الخالق ،هو أٌ ا
ضا الحاكم على خلٌقته .نجد أ ّنه فور خلقه الرّجل األوّ ل والمرأة ،باركهما
ّ
الحق هو
وأعطاهما وصٌّة :أثمروا واكثروا وامؤلوا األرض وأخضعوها" (ال ّتكوٌنٔ .)ٕ١ :نعم ،هللا
الحاكم – وعلٌك أن تطٌعه أل ّنه صنعك وهو ٌعطٌك ك ّل نفس هواء تتن ّ
شقه!
عندما تعامل مع ابراهٌم ،دعا هللا نفسه فً بعض األوقات الشدّاي ،ما ٌعنً "هللا القدٌر" .اإذا هللا هو
مصدر كل ّ سلطة! ٌجب أن ٌبجّل اسمه أل ّنه ٌد ّل على الذي هو مصدر ك ّل قوّ ة ،ك ّل سلطة وك ّل سلطان.
اإلسم الذي ُترجم عامّه إلى كلمة "الرّبّ " فً العهد القدٌمٌ ،ؤتً من األحرؾ العبرٌّة ٌ ه وه ،التً تلفظ
ٌهوه أو ٌهﭭه .الكلمة العبرٌّة األصلٌّة تعنً "األزلً" أو "الذاتً الوجود" .استخدمت الكلمة وع ّرفت فً
الر ّب (ٌهوه) اإلله
سفر ال ّتكوٌن ٕٔ" :ٖٖ :وؼرس ابراهٌم أثبلا (شجرة) فً ببر سبع ودعا هناك باسم ّ
سرمدي" .هذه الكلمة العبرٌّة ،التً ترجمت ؼالباا إلى "ٌهوه" فً بعض ّ
الطبعات المنقّحة ،تظهر صفة
ال ّ
هللا على أ ّنه دائم الوجود ،وقد اس ُتخدمت لتظهر مكانته األزلٌّة فً عبلقة عهد مع الذٌن خلقهم.
األبدي – الذاتً
لقد وُ جد هللا دابماا وسٌكون موجو ادا دابماا لٌوفً نعمه ووعوده وعهده مع شعبه! إلهنا هو
ّ
الوجود.
فً كبلمه ،اسم هللا متصّل بصفاته – قوّ ته ،وجوده األزلً ،رحمته ،وفاءه ،حكمته ،محبّته .الحظ كٌؾ
ٌربط ال ّنبً داود اسم هللا مع قوّ ته فً الخلق" :أٌّّها الرّبّ سٌّدنا ما أمجد اسمك فً ك ّل األرض حٌث جعلت
جبللتك فوق السّموات ...إذا أرى سمواتك عمل أصابعك القمر وال ّنجوم التً كوّ نتها؛ فمن هو اإلنسان
ح ّتى تذكره وابن آدم ح ّتى تفتقده" (المزامٌر .)ٗ-ٔ :١

ٌصور هللا هنا واض اعا مجده فوق السّموات .ث ّم ٌسته ّل داود بإظهار أنّ هللا خلق ال ّسماء واألرض
َّ
واإلنسان .ال عجب أن ٌكون علٌنا احترام اسم هللا ومكانته!
فً أحادٌثنا الٌومٌّةٌ ،لعن الكثٌر م ّنا إسم خالقنا وإلهنا با ّلذات! نحن نستخدم ن َف َسنا لنلعن وندٌن إسم الذي
هو ٌعطٌنا حٌاتنا ،وال َّن َفس الذي به نلعن اسمه! تعبٌر ٌُستخدم بتر ّدد رهٌب ،هو ّ
الطلب من هللا أن "ٌلعن"
أح ادا ما .الفقراء واألؼنٌاء على السّواءٌ ،طلقون العنان أللسنتهم لحلؾ الٌمٌن الحقٌر هذا – وهم ٌعتقدون
فً معظم األحٌان أ ّنهم ٌثبتون بذلك "رجولٌّتهم" أو أ ّنهم ٌتؽلّبون على شًء بعملهم هذا! بل ومن الصّعب
ج اّدا إٌجاد إنسا انا طبٌع اٌّا فً أيّ مكانٌ ،و ّد أن ٌرى تنفٌذ هذه الجملة باحترام لرفٌقه اإلنسان ،فً ك ّل
معناها الرّهٌب .استخدام هذه العبارة هو العبث باسم إلهنا – طالبٌن منه أن ٌقوم بشًء لم ٌكن فً نٌّته هو
أن ٌقوم به أب ادا!
لم "ٌلعن" هللا أب ادا رجبلا ،باألسلوب الذي ٌف ّكر به اإلنسان! هذه الفكرة هً هرطقة بشعة! عمل هللا هو
عمل خبلص ،ولن ٌحرم هللا أيّ إنسان من الحٌاة األبدٌّة ،باستثناء الذي ،بمحض إرادتهٌ ،رفض طرٌق
هللا.
ّ
والمستحق بالرّوح والمرتعد من كبلمً" (إشعٌا ٌ .)ٕ :ٙٙمكن
ٌقول هللا" :وإلى هذا أنظر إلى المسكٌن
القول ال ّ
شًء نفسه حول اإلحترام العمٌق والخوؾ اإللهً ،الذي ٌجب أن نشعر به حٌال اسم هللا – الذي
ّ
ٌمثل مباشرة شخص هللا ،كلمته وأهدافه.
هل ٌجب أن تحلف أو تقسم؟
لٌس فقط ناس الٌوم معتادون أن ٌد ّنسوا القسم وٌذكروا اسم هللا لٌساندوا قسمهم ،إ ّنما أٌ ا
ضا الكثٌر من
المراسٌم القانونٌّة فً بعض المناطق ،تذكر اسم هللا بشكل حلؾ أو قسم.
قال ٌسوع المسٌح" :أمّا أنا فؤقول لكم ال تحلفوا الب ّتة .ال بالسّماء أل ّنها كرسًّ هللا .وال باألرض أل ّنها
موطا قدمٌه .وال بؤورشلٌم أل ّنها مدٌنة الملك العظٌم" (إنجٌل م ّتى ٘.)ٖ٘-ٖٗ :
اسم هللا هو مق ّدس وألوهًّ للؽاٌة ،وقد تمّت توصٌتنا بؤن ال نذكره بهدؾ مساندة أقوالنا أو قسمنا! من
ّ
الحظ أنّ األمّة األمٌركٌّة قد اُسّست على أٌدي رجال قرأوا كتبهم المق ّدسة ،وقاموا باستباحة عظٌمة
حسن
للحرٌّة الدٌنٌّة .لذا ،رؼم أ ّنه س ٌُطلب منك ،بمناسبات معٌّنة ،أن ترفع ٌدك و"تحلؾ" ،فالجمٌع ٌدرك أنّ
ترتٌبات قد ا ُتخذت لٌصبح بإمكانك أن تستخدم كلمة "أجزم" بدالا من الحلفان.
وبالواقع ،كما نعرؾ جمٌعنا ،باإلمكان اإلعتماد على تؤكٌد بسٌط أو كلمة رسمٌّة من مسٌحً ٌهاب هللا،
أكثر بكثٌر من ألؾ قسم ٌعطٌه كاذب على كرسًّ ال ّ
شهادة فً المحكمة! مهزلة بعض رجال األعمال
والسٌّاسٌٌّن وح ّتى أساتذة جامعٌٌّن ،عندما ٌستخدمون اسم هللا بالباطل بشهاداتهم فً المحاكم ،تحمل برها انا
كافٌاا لهذا ال ّتصرٌح!

تج ّنب األلقاب الدٌّن ٌّة
بالحدٌث عن بعض التعابٌر كؤلقاب دٌنٌّة ،قال المسٌح" :ال تدعو لكم أ ًبا على األرض ألنّ أباكم واحد الذي
ّ
المنظمات
فً السّموات" (إنجٌل م ّتى ٖٕ .)٦ :بالرّؼم من وجود إساءة واضحة لهذه الوصٌّة فً بعض
الدٌنٌّة الواسعة ،إنّ هذا ال ّتصرٌح لكلمة هللا هو واضح لك ّل من ٌرؼب بإطاعتها.
أبانا الرّوحً الوحٌد هو هللا! ك ّل تطبٌق لهذه الكلمة كلقب دٌنً أليّ رجل ،هو بك ّل بساطة ،هرطقة
مباشرة ض ّد الخالق الذي صنع ك ّل إنسان – ح ّتى الكابن البشريّ الضّعٌؾ الفاسد الذي ٌ ّتخذ لنفسه بوقاحة،
وٌفترض بطرٌقة زابفة ما هو لقب إالهً.
ّ
بالطبعٌ ،جب أن ندعو والدنا البشريّ "أبونا" ،كما فعل هللا ذلك فً الوصٌّة الخامسة.
إساءة أخرى فً استخدام اإلسم اإلالهً ،هو فً تطبٌق عبارة "الموقّر" أليّ كابن بشري – كاهن كان أم
ؼٌر ذلك .ألنّ هللا ٌطبّق هذا اللقب على نفسه فقط" :أرسل فداء لشعبه .أقام إلى األبد عهده .ق ّدوس
ّ
ٌستحق
ومهوب [موقّر] اسمه (هللا)" (المزامٌر ٔٔٔ" .)٦ :مهوب" أو موقّر ،كلمة تنطبق على من
ّ
ّ
ٌستحق هذا اللقب! ح ّتى أنّ خادم هللا العظٌم بولس
ٌستحق العبادة! ال ٌوجد إنسان فان
التقدٌر – من
ال ّرسول بنفسه ،اُوحً له لٌكتب" :فإ ّنً أعلم أ ّنه لٌس ساكن فًّ أي فً جسدي شًء صالح" (رسالة بولس
ّ
ٌستحق العبادة – أو لقب "الموقّر" –
أي رجل ٌعتقد أ ّنه
ال ّرسول إلى أهل رومٌة  .)ٔ١ :١سٌتوجّب على ّ
أن ٌتوب ٌوماا ما على خرقه للوصٌّة ّ
الثالثة!
الخطٌئة األكثر شٌو ًعا
عند تعلٌمه لتبلمٌذه ،وتعلٌمنا نحن المسٌحٌٌّن ،كٌؾ نصلًّ ،أقام ٌسوع المسٌح األسلوب الصّحٌح للتقرّب
من هللا القدٌر ،والتقدٌر واإلحترام الذي ٌجب أن نك ّنه تجاه مكانته واسمه .فً العبارات األولى لما ندعوه
عامّة "صبلة الرّبّ " ،ترجماتنا للكتاب المق ّدس المر ّخص بها ،هً على األرجح منقّطة بالطرٌقة الخطؤ.
بعد اإلبتهال "أبانا الذي فً السّموات" – تقرّ ب اإلنسان من هللا – هناك ثبلث طلبات مرتبطة الواحدة
باألخرى ،من ث ّم تلٌها جملة تح ّدد الثبلثة – ولٌس فقط آخر طلب .فالتنقٌط الصّحٌح ٌجب أن ٌكون على
ال ّ
شكل ال ّتالً" :أبانا الذي فً السّموات .لٌتق ّدس اسمك .لٌؤت ملكوتك .لتكن مشٌبتك .كما فً السّماء .كذلك
على األرض .للجملة "كما فً السّماء .كذلك على األرض" ،تقدٌر ،لٌس فقط لعبارة "لتكن مشٌبتك" ،إ ّنما
للعبارات "لٌؤت ملكوتك" و"لٌتق ّدس اسمك".
هذه األفكار فً ما ٌسمّى صبلة الرّبّ – تقدٌس اسمه ،مجًء ملكوته ،فعل مشٌبته – هً ببساطة ،جمل
مختلفة تعنً األمر نفسه .ألنّ اإلنسان ٌق ّدس اسم هللا بالخضوع لملكوته وحكومته ،وبالعمل بمشٌبته
وإطاعة قوانٌنه.
تناول الصّوت اللفظً السم هللا باحترام ،هو جزء صؽٌر فقط من تتمّة الوصٌّة ّ
الثالثة.

سؤل ٌسوع" :لماذا تدعوننً ٌا ربّ ٌا ربّ وأنتم ال تفعلون ما أقوله" (إنجٌل لوقا  .)ٗٙ :ٙصبلة من دون
إطاعة ،هً شكل من تجدٌؾ ماكر!
ال ّناس المفترض أن ٌكونوا متدٌّنٌن ،الذٌن ٌتكلّمون عن ال ّدٌن وعن هللا ،إ ّنما ٌرفضون أن ٌطٌعوا كلمته
وقانونه ،هم مذنبون بخطٌبة أعظم من خطٌبة اإلنسان الذي ٌعترؾ أ ّنه فً طرٌق الجسد وٌرفض على
األق ّل التظاهر بعكس ذلك .ال ّنفاق عند الطوابؾ ال ّدٌنٌّة وال ّ
شعوب المتدٌّنة ،هو أسوأ بكثٌر من التجدٌؾ
الذي فً ال ّ
شارع .تقدٌم التبجٌل هلل والتص ّدي له بالتمرّد ض ّد طرقه وقوانٌنه هو بالطبع تجدٌؾ – وهو
استخدام اسم هللا باط ا
بل!
الرّجل أو الكاهن الذي ٌب ّ
شر أو ٌصلًّ بببلؼة وبتصرّؾ تعبّديّ  ،لكن بعد ذلك ٌبدأ بنقض وصاٌا هللا
الصّؽرى (إنجٌل م ّتى ٘ – )ٔ٦ :تجدٌؾ اإلنسان عندما ٌصلًّ! لكن ح ّتى لو أ ّنه ٌخدع العالم ،فهو لن
ٌخدع هللا أب ادا!
بالكبلم عن "المتدٌّنٌن" فً زمنه ،الذٌن ٌرفضون اإلطاعة الكاملة لمشٌبة وقانون هللا ،أعلن ٌسوع" :هذا
ال ّ
شعب ٌك ّرمنً بشفتٌه وأمّا قلبه فمبتعد ع ّنً بعٌدًا .وباطلً ٌعبدوننً وهم ٌعلّمون تعالٌم هً وصاٌا
ال ّناس" (إنجٌل مرقس  .)١-ٙ :١كذلك األمر ،كثٌرون الٌوم ٌب ّ
شرون باهلل بشفاههم ،إ ّنما عبادتهم باطلة!
"لٌس ك ّل من ٌقول لً ٌا ربّ ٌا ربّ ٌدخل ملكوت السّموات .بل الذي ٌفعل إرادة أبً الذي فً السّموات"
(إنجٌل م ّتى .)ٕٔ :١
ّ
والحق .عساك تتعلّم أن
عسى هللا ٌهدٌك الرّؼبة إلطاعة إرادته وقانونه! عساك تتعلّم أن تعبده بالرّوح
تحترم وتبجّ ل اسمه العظٌم – أل ّنه ّ
ٌمثل قوّ ته بالخلق ،حكمته ،وفاءه ،محبّته وطٌبته وصبره ورحمته البل
متناهٌة .إ ّنه ّ
ٌمثل شخص ومكانة وشرؾ هللا العظٌم الذي ٌسٌطر على التح ّكم فً الكون!

الرابعة
الوص ٌّة ّ
لماذا وُ لدت؟ ما معنى حٌاتك؟ ما هو الهدؾ الحقٌقً للحٌاة – وما هً قوانٌن الحٌاة التً بها ٌمكن أن
تتوصّل إلى ذاك الهدؾ؟
كم من الوقت تقضً ك ّل أسبوع بال ّتفكٌر فً هذه المسابل المهمّة؟ معظم ال ّناس ٌنشؽلون بؤمورهم الٌومٌّة،
فهم تقرٌ َبا ال ٌك ّرسون أيّ وقت لمشاكل الحٌاة الرّوحٌّة .إن ُسبلوا عن دراسة اإلنجٌل أوالصّبلة ،معظم
ال ّناس ٌجاوبون "أ ّنهم ال ٌجدون الوقت الكافً" لهذه ال ّنشاطات ال ّدٌنٌّة.
أل ّنه منهمك بعمله خبلل ال ّنهار ،وبالتلفزٌون واألفبلم والحفبلت والرٌاضة فً المساء وفً نهاٌة األسبوع،
ٌنقص المواطن األمٌركً العادي ح ّتى المعرفة البدابٌّة لمعتقداته الدٌنٌّة الخاصّة .وهو جاهل بشكل طفولً
لحقابق الكتاب المق ّدس األساسٌّة – إلى ح ّد أنّ ال ّدراسات أظهرت أنّ المواطن األمٌركً العادي هو ؼٌر
قادر ح ّتى على تسمٌة رسل األناجٌل األربعة!

ٌبدو أنّ هللا بعٌد عنه .اإلنجٌل هو "لكبار السّنّ والمب ّ
شرٌن" لٌقرأوا وٌفهموا .مع ذلك ٌعلن أ ّنه "ٌرؼب أن
ا
ٌفعل األفضل" ٌوماا ما .السّإال الكبٌر هو – متى؟ متى سٌ ّتخذ الوقت لٌتعرّؾ إلى هللا حقّا؟ متى سٌ ّتخذ
الوقت لٌدرس كتابه المق ّدس ،لٌصلًّ بصدق للخالق بصفته أبٌه ،لٌتؤمّل بقوانٌن وأهداؾ الحٌاة؟
سٌكون الجواب على األرجح ،بال ّنسبة لمعظم ال ّناس" ،أب ادا" – إال إذا تعلّم أن ٌطٌع وصٌّة هللا القدٌر
ال ّرابعة! إطاعة هذه الوصٌّة الؽٌر مفهومة كثٌرا ا ،هو عامل قويّ فً تقرٌب حٌاة الرّجال وال ّنساء إلى هللا
الخالق – وإلى نعمه وإرشاده المباشر.
الرابعة المعلنة
الوص ٌّة ّ
فً المقاطع الثبلثة األولى لهذا الكتٌّب ،ناقشنا الخطٌبة السّابدة بوضع إلهاا آخر مكان اإلله الحقٌقً .تعلّمنا
أنّ هللا ٌوصٌنا بؤن نعبده مباشرة ونتحاشى استخدام أيّ صورة ،رسم أو كابن حسًّ "لٌذكرنا" باهلل الخالق،
أو "كعون" للعبادة .وقد ت ّم تحذٌرنا ض ّد استخدام إسم هللا القدٌر باطبلا ،الذي ّ
ٌمثل مكانته ،شخصٌّته،
سلطته ،منصبه كالحاكم العظٌم لهذا الكون كلّه.
الوص ٌّة ال ّرابعة تكمل الفقرة األولى من الوصاٌا العشر ،التً تتناول عبلقة اإلنسان مع هللا .إ ّنها توفّر
الحفاظ ال ّدابم لعبلمة العبلقة بٌن هللا واإلنسان" .اُذكر ٌوم السّبت لتق ّدسه .س ّتة أٌّام تعمل وتصنع جمٌع
عملك .وأمّا الٌوم السّابع ففٌه سبت للرّبّ إلهك .ال تصنع عمبلا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك
وبهٌمتك ونزٌلك الذي داخل أبوابك .ألنّ فً س ّتة أٌّام صنع الرّبّ ال ّسماء واألرض والبحر وك ّل ما فٌها،
واستراح فً الٌوم السّابع .لذلك بارك الرّبّ ٌوم السّبت وق ّدسه" (الخروج ٕٓ.)ٔٔ-١ :
هذه الوصٌّة هً األطول بصٌاؼتها ،من بٌن العشرة األخرى .وقد وضعت باحتراس ،فً وسط الوصاٌا
العشر .مع ذلك ،من المحزن القول أ ّنها الوصٌّة التً "ٌمنطق" بها اإلنسان األكثر وٌجادل ،والتً ٌم ّزقها
إرباا بالطرٌقة األسرع محاوالا تفرٌقها عن باقً قانون هللا.
الحظ أ ّنها تبدأ بإنذار "اُذكر" .هذا البٌان ّ
بالذات ٌثبت أنّ وصٌّة السّبت كانت مفهومة قبلً من قبل شعب
هللا المختار ،وبإدخاله كجزء من عهده ،فإنّ هللا ٌذ ّكرهم بالوصٌّة ال ّروحٌّة التً هم على علم بها من قبل.
"اُذكر ٌوم السّبت لتق ّدسه" .ال ٌمكنك أن تحفظ الماء البارد ساخ انا! واإلنسان الفانً ال ٌستطٌع أن ٌجعل أيّ
شًء مق ّدس .لذا ،لكً تفهم معنى هذه الوصٌّة اإلالهٌّة بالكامل ،تحتاج أن تتعلّم من جعل السّبت ٌوماا
مق ّد اسا ومتى!
قال ٌسوع" :السّبت إ ّنما جُعل ألجل اإلنسان ال اإلنسان ألجل السّبت .اإذا ابن اإلنسان هو ربّ السّبت
أٌ ا
ضا" (إنجٌل مرقس ٕ .)ٕ١-ٕ١ :الحظ أنّ ٌسوع قال أنّ السّبت قد " ُجعل" .ك ّل ما ٌُجعل ،له صانعه.
الحظ أٌ ا
ضا أنّ ٌسوع لم ٌقل أنّ السّبت قد ُجعل فقط للشعب الٌهودي ،إ ّنما لإلنسان – بكبلم آخر ،لك ّل
رب
البشر .ث ّم أعلن أ ّنه هو – المسٌح – هو "ربّ " السّبت .فً هذا البٌانٌ ،علن أ ّنه – لٌس المدمّر – إ ّنما ّ

السّبت .فً حٌاته البشرٌّة ،حفظ ٌسوع السّبت ،والعدٌد من آٌات األناجٌل األربعة هً مك ّرسة لتعلٌماته
للتبلمٌذ فً كٌفٌّة حفظه ،وفً تحرٌره من التقالٌد التً أضافها الٌهود.
إ ّنما قبل المتابعة ،لنجٌب على السّإال" :من صنع ٌوم السّبت؟"
السبت؟
من صنع ّ
عند فهم الوصٌّة بؤن نتذ ّكر ٌوم السّبت ونق ّدسه ،وفهم من صنع السّبت فً بادئ األمر ،نحتاج أن ننتقل
إلى مسؤلة مهمّة فً بداٌة الخلق هللٌ .عطً العهد الجدٌد هكذا أهمٌّة فً الفصل األوّ ل من اإلنجٌل بحسب
ٌوح ّنا" .فً البدء كان الكلمة والكلمة كان عند هللا وكان الكلمة هللا .هذا كان فً البدء عند هللا .كل ّ شًء به
كان ولم ٌكن شًء ممّا كان" (إنجٌل ٌوح ّنا ٔ .)ٖ-ٔ :هنا نجد أنّ ٌسوع المسٌح قد وُ صؾ "بالكلمة" (أو
"المتكلّم باسمه" كما ٌص ّح أكثر أن تترجم الكلمة الٌونانٌّة األصل)ٌ .ظهر هذا المقطع أنّ ٌسوع كان مع
شخص ّ
اآلب منذ البدء وأنّ ك ّل شًء كان به – ٌسوع المسٌح! بصفته ال ّ
الثانً فً األلوهٌّة ،استخدمه اآلب
كؤداة التً من خبللها أوجدت الخلٌقة .اُوحً لبولس ال ّرسول لٌقول كٌؾ أنّ هللا هو "خالق الجمٌع بٌسوع
المسٌح" (رسالة بولس ال ّرسول إلى أهل أفسس ٖ .)٦ :فً ال ّرسالة إلى العبرانٌٌّن ،نجد أنّ ٌسوع قد
ا
ورٌثا لك ّل شًء الذي به أٌ ا
ضا عمل العال َمٌن" (ال ّرسالة إلى العبرانٌٌّن ٔ:
وُ صؾ بابن هللا" ،الذي جعله
ٕ).
تظهر هذه الكتابات والكثٌر ؼٌرها ،أ ّنه هو ال ّ
شخص الذي كان فً األلوهٌّة والذي أصبح الح اقا ٌسوع
المسٌح ،الذي هو فً الواقع من نفّذ عملٌّة الخلق! كان هو الذي قال" :لٌكن نور" ،فكان نور .كان هو
الذي خلق اإلنسان – ووضعه على األرض فً ج ّنة عدن.
اإذا ،بالتكلّم عنه بشكل خاص ،الذي صنع الخلقٌ ،قول كاتب سفر التكوٌن الموحى له" :وفرغ هللا فً الٌوم
سابع
سابع من عمله الذي عمل .فاستراح فً الٌوم السّابع من جمٌع عمله الذي عمل .وبارك هللا الٌوم ال ّ
ال ّ
وقدّسه :أل ّنه فٌه استراح من جمٌع عمله الذي عمل هللا خال اقا" (ال ّتكوٌن ٕ.)ٖ-ٕ :
قال ٌسوع أنّ السّبت قد جُعل لئلنسان .هنا نرى أنّ السّبت جُعل عندما صُنع اإلنسان .وقد جُعل من نفس
ال ّ
شخص الذي أصبح الح اقا ٌسوع المسٌح! فقد جُعل كبٌبة جوهرٌّة تحٌط باإلنسان التً صنعها هللا بسبعة
سابع و"ق ّدسه" .لم ٌُمنح هكذا احترام أليّ من األٌّام ال ّس ّتة السّابقة.
أٌّام خلق .الحظ أنّ هللا "بارك" الٌوم ال ّ
عندما ٌبارك هللا شٌ اباٌ ،منحه نعمته اإلالهٌّة ،وحضوره اإلالهً .كلمة "بارك" تعنً م ٌّزه الستخدام أو
هدؾ مق ّدس .لذا نرى ،أنّ هللا القدٌر ،فً فعل الخلق ،وضع نعمته اإلالهٌّة ومٌّز من أجل استخدام وهدؾ
مق ّدس ،بعض المساحة فً الشًء األكثر دٌمومة – ال ّزمن.

سبت ،نعمة و ّ
بركة
ال ّ
بالطبع هذه ال ّنظرة ّ
الثاقبة إلى خلفٌّة السّبت ،تعطٌنا معنى إضاف اٌّا لوصٌّة هللا" :اُذكر ٌوم السّبت لتق ّدسه".
من خبلل ٌسوع المسٌح ،جعل هللا الٌوم السّابع من األسبوع مق ّد اسا – وبسلطانه بصفته خالقنا ،أوصانا أن
نحفظه هكذا!
السّبت اإذا ،هو زمن مق ّدس .إ ّنما هو قد جُعل لئلنسان – كبركة عظمى لك ّل البشر!
علم خالقنا أ ّننا سنحتاج إلى فترة راحة وعبادة ك ّل سبعة أٌّام ،وهذا هو السّبب األساسً الذي من أجله خلق
السّبتٌ .مٌل ك ٌّل م ّنا إلى أن ٌؽرق بشكل مفرط فً اإلنهماكات الٌومٌّة والعمل والمتعة خبلل األسبوع.
رأى خالقنا ذلك مسب اقا ،ومٌّز السّبت ٌومه ،كوقت مكرّ س نستطٌع فٌه أن ننسى كل اٌّا ٌوم ٌّاتنا الرّوتٌنٌّة،
ونقترب أكثر من هللا خالقنا بال ّدراسة والتؤمّل والصّبلةٌ .حتاج اإلنسان المعاصر لهذه الفترة من ال ّزمن
صبلة وال ّدراسة
التً ٌكون له فٌها ا ّتصاالا حقٌق اٌّا مع صانعه وربّه .أخذ الوقت لل ّتفكٌر باهلل وعبادته ،لل ّ
وال ّتؤمّل فً هدفه من وجود اإلنسان ،وبقوانٌنه المكشوفة للحٌاة – ك ّل هذا ٌضٌؾ على أٌّام ال ّس ّتة األخرى
من حٌاة اإلنسان ،قوّ ة ومعان عظٌمة.
السّبت هو إحدى أعظم ال ّنعم التً ُمنحت أب ادا للعابلة البشرٌّة!
شرح الوص ٌّة
بعد أن فهمنا أنّ وصٌّة السّبت هً ملزمة تماماا كما الوصاٌا ض ّد القتل وال ّزنى ،لنتابع فً تحلٌل وشرح
وصٌّة هللا هذه ،وتطبٌقها على حٌاتنا الشخصٌّة الٌوم.
باستثناء الكبلم ال ّتفسٌري وال ّتوضٌحً ،تتكوّ ن الوصٌّة ال ّرابعة من إنذارٌن أساسٌٌّن :األوّ ل" ،ا ُذكر ٌوم
السّبت لتق ّدسه" .والثانً" ،س ّتة أٌّام تعمل وتصنع جمٌع عملك".
بسلطة هللا تعٌّنت أٌّام األسبوع ال ّس ّتة األولى لعمل اإلنسان وشؽله .إ ّنها إرادة هللا أن ٌعمل اإلنسان وٌكسب
قوته الٌومً .الذي ٌضٌّع وقته فً ال ّس ّتة األٌّام ،هو مذنب بال ّتساوي فً عٌن هللا ،مع الذي ٌعمل فً الٌوم
السّابع! اإلنسان الخامل ٌكون لباسه من الخرق عادة ،وٌقوده عقله وٌداه الخمولتان إلى الكثٌر من الرّذابل
والخطاٌا البابسة.
هذا القسم الثانً من وصٌّة السّبت هو ملزم كما القسم األوّ ل! الذي ال ٌعمل أب ادا هو ؼٌر صالح للعبادة
الب ّتة! عمل ال ّس ّتة األٌّام الصّادق والهادؾ ،هو بح ّد ذاته فعل عبادة وطاعة هلل.
وُ ضع اإلنسان فً عالم ٌحتوي على ك ّل ما هو ضروري لوجوده الجسديّ  ،إ ّنما من أجل أن ٌحصل علٌه
ٌجب أن ٌعمل! إ ّنه جزء من نٌّة هللا األساسٌّة ،أن ٌضع اإلنسان فً ج ّنة عدن "لٌعملها وٌحفظها" (ال ّتكوٌن
ٕ.)ٔ٘ :

مع ذلك ،وفً نفس المنوال ،الذي ال ٌتوقّؾ عن أعماله الٌومٌّة وٌمارس عبادة هللا كما أوصانا بها هللا ،فً
الٌوم السّابع الذي ق ّدسه ومٌّزهٌ ،صبح – من خبلل عدم وجود ا ّتصال مع صانعه – عا ا
جزا عن أعلى
إمكانٌّات تحقٌقاته فً العمل ،فً الخدمة وفً فرح اإلنجاز.
بما أنّ الخالق نفسه قد أمر بذلك ،نستطٌع أن نحفظ ٌوم سبت ال ّراحة والتج ّدد الرّوحً ،مع ثقة تامّة أنّ هللا
سٌباركنا وٌنعم علٌنا باإلزدهار ،أل ّننا قمنا بذلك!
عطلة مدفوعة
بكبلم عادي ،إن كنت تتو ّقؾ عن عملك ك ّل بضعة أٌّام بسبب حاجتك لل ّراحة ،من ّ
الطبٌعً أن تتوقّع أن
ّ
تتؤخر بعملك وبحساباتك المالٌّة .إ ّنما قد وضع هللا بنفسه قانو انا عظٌماا لل ّتنفٌذ .وصاٌا هللا العشر هً وصاٌا
حٌّة ،ناشطة – تماماا كما قانون جاذبٌّة األرض .إ ّنها فً عملٌّة تشؽٌل – تعمل تلقاب اٌّاٌ .قول قانون السّبت،
المسنود بسلطة الخالق – أ ّنك إن توقّفت لترتاح وعبدت هللا القدٌر فً الٌوم السّابع من ك ّل أسبوع ،ستكون
مبار اكا ج اّدا خبلل عمل ال ّس ّتة األ ٌّام ،فٌكون ذلك أكثر من تعوٌض م ّما كنت ستعمله فً ٌوم سبت هللا! هل
تعً إلى ماذا ٌإ ّدي هذا؟ إن نظرنا فً األمر ،نرى أنّ هللا ٌعطٌنا عطلة مدفوعة ك ّل سابع ٌوم!
إ ّنما هذه العطلة لٌست فقط بهدؾ ال ّراحة الجسدٌّة ،إ ّنها أٌ ا
ضا وق اتا للعبادة ،لتجدٌد الوالء ال ّروحً ،لل ّتؤمّل
والتمرّ س فً األهداؾ الرّوحٌّة وقوانٌن الحٌاة التً أقامها هللا .فً حفظه للٌوم السّابع الذي جعله هللا مق ّد اسا
– والذي هو وحده ٌد ّل على الخلق – ٌُقرَّ ب اإلنسان من ال ّتواصل الوثٌق مع خالقه وإلهه .ألنّ وجود هللا
كما ونعمته اإلالهٌّة ،هما واضحان فً هذا الٌوم الذي مٌّزه هللا وك ّرسه.
أٌّامنا هذه هً األٌّام األكثر انشؽاالا ،شهدتها البشرٌّة أب ادا .هذه أٌّام ٌبدو فٌها أنّ معظم ال ّناس ال ٌملكون
الوقت أو ٌملكون القلٌل منه للتؤمّل فً أهداؾ الحٌاة الروحٌّة – فً أه ّم األسبلة التً على اإلنسان أن
ٌعتبرها.
نعمة سبت هللا الحقٌقً الهابلة ،هً أ ّنها تم ّكن اإلنسان أن ٌؤخذ الوقت لٌنظر وٌقٌس كامبلا ،هذه األسبلة
األكثر أهمٌّة فً الحٌاة – وأن ٌتواصل مع هللا وخالقه بطرٌقة قلٌلون من رجال هذا العهد اختبروها ٌوماا.
حفظ السّبت الحقٌقً ٌبقً اإلنسان على ا ّتصال مع هللا! دون هذا اإل ّتصالٌ ،كون مبع ادا عن هدؾ وجوده،
عن القوانٌن التً تحكم نجاحه أو فشله فً الحٌاة ،عن فهم ما هو ،أٌن ٌذهب وكٌؾ ٌصل إلى هناك .من
دون هذا اإل ّتصال مع هللا الخالق ،حٌاة اإلنسان هً فراغ وإحباط مع شًء من الؽرورٌ .حتاج اإلنسان فً
هذا العهد أكثر من ؼٌره ،إلى اال ّتصال مع هللا ،إلى القوّ ة واإلدراك ال ّروحًّ  ،وال ّنعمة واإلرشاد اإلالهً،
األمور التً ٌق ّدمها الحفظ الصّحٌح لسبت هللا الحقٌقً.
مثال ٌسوع
ٌسوع المسٌح – المثال الموحى ألسلوب الحٌاة التً على ك ّل مسٌحًّ حقٌقً أن ٌعٌشها – علّم من خبلل
حٌاته ال ّ
شخصٌّة وأعماله ،أنّ السّبت هو دعوة مق ّدسة (وصٌّة لئلجتماع) لشعب هللا ،كما هو مدوّ ن فً

سفر البلوٌٌّن ُٖٕ .ٖ :دون مثال ٌسوع والممارسة التقلٌدٌّة فً إنجٌل لوقا ٗ ،ٔٙ :حٌث نقرأ أنّ ٌسوع،
"دخل المجمع حسب عادته ٌوم السّبت وقام لٌقرأ".
ّ
بالطبع ،السّبت الحقٌقً هو ٌوم عبادة م ّتحدة وسجود هلل ،من قبل خ ّدامه المدعوّ ٌن .وهو زمن التبشٌر
وتفسٌر كلمة هللا وقوانٌنه الحٌّة .إ ّنه واجب على ك ّل مسٌحًّ حقٌقً اإذا ،أن ٌكتشؾ أٌن هً تلك الكنٌسة
ّ
والحق" ،كنٌسة تحفظ بالشكل الصّحٌح سبت هللا الخالق
التً ٌستطٌع فٌها أن ٌعبد هللا ح اقّا "بالرّوح
الحقٌقً ،وكنٌسة تعلّم اإلنسان كٌؾ "ٌعٌش كل ّ كلمة من هللا".
هناك ع ّدة كنابس تإمن بحفظ الوصٌّة ال ّرابعة .لكن معظم هذه الكنابس – بتعالٌمها وممارساتها – تخرق
بشكل مباشر وصٌّة أو أكثر من الوصاٌا األخرى .أسّس ٌسوع كنٌسة واحدة فقط (إنجٌل م ّتى ،)ٔ١ :ٔٙ
وهً وحدها تحفظ ك ّل وصاٌا هللا.
مجا ًنا ،بعنوان "هذه هً
تحتاج أن تعرؾ أٌن هً هذه الكنٌسة .أكتب حاالا الستبلم كتٌّب المعلومات ّ
كنٌسة هللا العالمٌّة" .نق ّدم لك أٌ ا
ضا خدمات شخصٌّة لمساعدتك فً فهم أٌن هً كنٌسة هللا ،ولمساعدتك فً
أيّ سإال ٌمكن أن تطرحه .لدى كنٌسة هللا العالمٌّة كهنة متوفّرٌن فً ك ّل أنحاء الوالٌات الم ّتحدة والعدٌد
من المناطق األخرى من العالم ،جاهزٌن لئلستشارة ال ّ
شخصٌّة معك ،لٌجٌبوا على أيّ سإال ٌمكن أن
ٌكون لدٌك عن الكنٌسة أو عن كٌفٌّة حفظ السّبتّ .
بالطبع لن ٌزورك أيّ من هإالء الرّجال من ؼٌر دعوة
منك .لكن إن كنت ترؼب بمحض إرادتك مناقشة هذه المواضٌع األساسٌّة ،مع خادم هلل مإهّل ومكرّ س،
أكتب لنا من فضلك وأعلمنا .سٌسرّ نا إرسال رجالنا لرإٌتك.
إبتهج بسبت هللا
تعلّم حفظ السّبت بطرٌقة إٌجابٌّة! استخدم الٌوم السّابع الذي ك ّرسه هللا وجعله مق ّد اسا كما أراد ،لئلستراحة
من العمل الدنٌويّ  ،للصّبلة ،لدراسة وتؤمّل كلمة هللا والهدؾ من الوجود البشري .خذ الوقت لتقوم بؤعمال
خٌر تجاه اآلخرٌن ،لتهت ّم بالمرٌض ،لتزور المحزون .اجتمع مع مسٌحٌٌّن حقٌقٌٌّن آخرٌن فً السّبت إن
أمكنك ذلك.
الٌوم السّابع ،وهذا الٌوم فقط ،الذي جعله هللا مق ّد اسا ،هو ال ّزمن الموصى به لنا ،وال ّزمن الذي باركه هللا
لل ّراحة ،وللعبادة وال ّتؤمّل بالمفاتٌح الحٌوٌّة لمعنى الحٌاة.
ك حول أيّ ٌوم ٌُحفظ السّبت ،أرسل بطلب الكتٌّب المصوّ ر ،مجا اّنا ،بعنوان "أيّ ٌوم
إن كان عندك أيّ ش ّ
هو سبت المسٌحً؟"
صحٌح ،وحفظها بال ّ
فهم الوصٌّة ال ّرابعة بال ّ
شكل الصّحٌح – حفظ سبت هللا المق ّدس ،أحد أعظم ال ّنعم
شكل ال ّ
ّ
الحق .اُذكره – وق ّدسه!
التً وهبها هللا ٌوماا إلى أبناء اإلنسان! إ ّنه عبلمة تمٌٌز بٌن اإلنسان وهللا

الوص ٌّة الخامسة
العنؾ والوقاحة عند ال ّ
شباب ٌمٌّزان العهد الذي نعٌش فٌه .تزداد البٌوت المف ّككة عد ادا .والجرابم عند
المراهقٌن فً ارتفاع مخٌؾ!
أحد السّلطات األكثر المحترمة فً المشاكل ال ّ
شبابٌّة ،القاضً صاموٌل س .الٌبوفٌتز ،تجهّز لٌجد اإلجابة
شباب األمٌركً .قرّر أن ٌذهب إلى األمّة الؽربٌّة حٌث حوادث الجرابم ال ّ
حول سبب إحباط ال ّ
شبابٌّة
المعلنة تع ّد قلٌلة ،إٌطالٌا .بحث عن السّبب عند ال ّ
شرطة ومدراء المدارس فً األمّة .تلقّى نفس اإلجابة من
ك ّل جزء فً إٌطالٌاٌ :حترم ال ّ
شباب فً إٌطالٌا السّلطة.
اضط ّر القاضً الٌبوفٌتز أن ٌزور بٌوت إٌطالٌّة لٌجد السّبب .وجد أ ّنه ح ّتى فً البٌوت األكثر فقرا ا،
تحترم ال ّزوجة وأوالدها األب ،بصفته رأس العابلة .وجد أنّ األسلوب المعاصر ،العالم المتساهل الذي
ّ
الطفل ٌرٌد جدرا انا صلبة من
ٌعطً الحرٌّة للولد ،ال ٌإمّن فً الواقع ،السّعادة وال ّتوازن .بل ،فإنّ
اإلنضباط والقواعد من حوالٌه ،تح ّدد له عالمه – تملً علٌه حدود صبلحٌّاته.
تما َما كما سٌكون منتظر منه فً عالم الكبارٌ ،جب على الولد أن ٌنضبط بشكل أن ٌقوم باألعمال التً ال
ٌرٌد بالضّرورة أن ٌقوم بهاٌ .جب أن ٌتعلّم الولد ،منذ نعومة أظافره ،أن ٌحترم وٌطٌع والداه.
أنهى القاضً الٌبوفٌتز تحقٌقاته بالح ّل المختصر لجنوح األحداث ،الذي ٌقول :أعٌدوا األب إلى رباسة
العابلة.
الح ّل ال ّرابع لمشكلة األحداث الذي ق ّدمته هذه السّلطة البارزة ،هو أعمق ممّا هو فً الواقع .أل ّنه ٌصل إلى
المتجذر بعمق ،بدءاا من ّ
ّ
المصدر الفعلًّ للمشكلة :عدم احترام السّلطة ال ّ
الطفولة وٌستم ّر طوال
شرعٌّة،
الحٌاة.
ٌكمن مصدر هذه المشكلة فً ّ
الطفولة – فً المنزل! قبل أن ٌدرك الولد ح ّتى بوجود الكنٌسة والمدرسة
ّ
سٌإثر هذا الجزء من شخصٌّة
واألمّةٌ ،كوّ ن تص ّرفات وعادات تجاه رإسابه فً الحضانة والبٌت والحًّ .
الولد دون شكّ ،الذي ٌتطوّ ر منذ الطفولة ،على أفكاره وأفعاله لبقٌّة حٌاته الطبٌعٌّة!
الوص ٌّة الخامسة المعلنة
تح ّدد الوصاٌا األربعة األولى عبلقة اإلنسان باهلل .إ ّنها تعلّمنا عظمة سلطة هللا واسمه – وتوصٌنا أن
نتذ ّكره بصفته خالق ك ّل ما هو موجود.
وُ ضعت الوصٌّة الخامسة فً المرتبة األولى بٌن الوصاٌا التً تحكم عبلقاتنا البشرٌّة .لٌست القابدة
بال ّنسبة ألهمٌّتها ،عندما نفهم معناها الكامل ،إ ّنما هً تلعب دور "الجسر" ما بٌن الفقرتٌن فً قانون هللا.
ألنّ اإلطاعة الحقٌقٌّة للوصٌّة الخامسة هً مرتبطة بشكل حتمًّ مع إطاعة وتكرٌم هللا نفسه! علم خالقنا
هذا عندما أوحى بها لتكون "أوّ ل وصٌّة بوعد".

"أكرم أباك وأمّك لكً تطول أٌّامك على األرض التً ٌُعطٌك الرّبّ إلهك".
لماذا نكرم والدانا؟ تكشؾ اإلجابة الحقٌقٌّة عن عمق هذه الوصٌّة ومضمونها الحقٌقً .لو أنّ ك ّل األهل
على األرض ٌدركون التؤثٌر الهابل على حٌاة الولد فً وقت الحق ،الذي ٌؤتً تلقاب اٌّا كنتٌجة مباشرة ج ّراء
إطاعة أو عدم إطاعة هذه الوصٌّة التً أعطانا إٌّاها هللا!
هذه الوصٌّة هً واحدة من ال ّنقاط العشرة العظٌمة لقانون هللا ال ّروحً األزلً .تحت شرٌعة العهد القدٌم،
كان الموت جزاء الخرق المباشر والفاضح للقانون! "من ضرب أباه أو أمّه ٌُقتل قتبلا ...ومن شتم أباه أو
أمّه ٌُقتل قتبل" (الخروج ٕٔ .)ٔ١ ،ٔ٘ :إلى هذا الح ّد تصل أهمٌّة هذه الوصٌّة بعٌنًّ هللا!
وحدة المنزل ووحدة العابلة هما أساس ك ّل مجتمع محترم .وعبلقة األوالد تجاه أهلهم ،هً من نفس نوع
العبلقة الرّوحٌّة التً بٌن المسٌحٌٌّن الحقٌقٌٌّن وهللا .ال ّدروس فً ال ّ
شخصٌّة التً نتعلّمها فً هذه العبلقة
ٌمكن أن تدوم مع األوالد لبقٌّة حٌاتهم – وإلى األبد!
الطفل الصّعٌرٌ ،قوم األهل مكان هللا نفسه .ألنّ األهل المحبٌّن والعاطفٌٌّن هم معٌلو ّ
فً عٌنًّ ّ
الطفل
والذٌن ٌحمونه وٌعلمونه وٌعطونه القانون .التدرٌب الباكر واإلستجابة لهذه العبلقة ،تح ّدد بشكل واسع
ّ
استجابة ّ
ستإثر على عبلقته
الطفل الح اقا ،تجاه العبلقات األوسع فً المجتمع .فً ال ّنهاٌة ،من المإ ّكد أ ّنها
مع أبٌه ال ّروحً فً السّموات.
تكرٌم واحترام الوالدٌن
ّ
ٌعظم العهد الجدٌد هذه الوصٌّة فً الكثٌر من األماكن .كتب بولس ال ّرسول" :أٌّها األوالد أطٌعوا والدٌكم
فً الرّبّ ألنّ هذا ّ
حق .أكرم أٌاك وأمّك التً هً أوّ ل وصٌّة بوعد" (رسالة بولس ال ّرسول إلى أهل
أفسس  .)ٕ-ٔ :ٙتنطبق الوصٌّة األصلٌّة لتكرٌم األب واأل ّم ،على جمٌعنا طوال حٌاتنا .إ ّنما فً هذا
المانٌُ ،طلب من األوالد تحدٌ ادا أن ٌطٌعوا أهلهم "فً الرّبّ ".
بسبب عدم وجود الخبرة والبصٌرة ،من الضّروري ،وبشكل قاطع ،أن ٌتعلّم الولد أن ٌطٌع أهله فورا ا
ومن دون مناقشةٌ .جب إعطاء ال ّ
شرح واألسباب للولد بخصوص ذلك من وقت إلى آخر .إ ّنما من الممكن
أن ال ٌكون هناك وقت أو فرصة لذلك فً اللحظة التً ٌعطً فٌها األهل األمر!
لذلك ،من الضّروري أن ٌتعلّم الولد عادة إطاعة األهل دون مناقشة .ألنّ األهل هم بمكانة هللا بال ّنسبة
للولد ،إلى أن ٌنمو الطفل وبتطوّ ر .وهللا ٌحمّلهم مسإولٌّة تعلٌم وإدارة الولد بشكل صحٌح.
الر ّب"
أطٌعوا "فً ّ
ال ب ّد لؤلهل ،بحكم المضمون المباشر للوصٌّة الخامسة ،أن ٌجعلوا أنفسهم جدٌرٌن باإلحترام .على ك ّل
أب (أو أ ّم) ،أن ٌعً أ ّنه ّ
ّ
تستحق اإلحترام العمٌق والتكرٌم من
ٌمثل هللا بال ّنسبة لولده! ٌجب أن ٌعٌش حٌاة
قبل الولد .ث ّم علٌه أن ٌعلّم ولده أن ٌكرّم وٌحترم كبل والدٌه.

فٌما ٌنمو الولدٌ ،جب على الوالدٌن أن ٌعلماه حول وجود األب الرّوحً العظٌم لك ّل حٌاة ،خالق السّماء
واألرض ،الحاكم الرّبٌس لهذا الكون – هللا القادر على ك ّل شًءٌ .جب على األهل المسٌحٌٌّن أن ٌعلّموا
أوالدهم أن ٌكرّ موا وٌطٌعوا أباهم الرّوحً ،مع إٌمان ومحبّة ضمنٌّة بعد أكثر ممّا ٌشعرون به تجاه
والدٌهم الدنٌوٌٌّن .ألنّ األمثولة األعظم التً ٌمكن أن ٌتعلّمها الولد أو أيّ أحد آخر ،هً أن ٌهاب وٌطٌع
الواحد الذي أوجد ك ّل حٌاة فً بادئ األمر! بذلك ،سٌتعلّم الولد عادة ال ّ
طاعة .سٌتعلّم أن ٌحترم السّلطة .فً
الوقت المناسب ،إن تف ّتح ذهنه لٌعرؾ األب األعلى لك ّل حٌاة ،سٌكون قد تعلّم مسب اقا أساس شخصٌّة هللا –
إطاعة هللا بمحبّة ،واحترام وتكرٌم عمٌق لك ّل قانون وسلطة مشرعّة.
كن مطٌ ًعا فتنال البركة
ٌعود بولس ال ّرسول وٌإ ّكد على البركة الم ّتصلة بالوصٌّة الخامسة" :لكً ٌكون لكم خٌر وتكونوا طوال
األعمار على األرض" (رسالة بولس ال ّرسول إلى أهل أفسس  .)ٖ :ٙإطاعة الوصٌّة الخامسة تنتج بشكل
فوري ،بناء عادات وصفات تمٌل إلى الحٌاة الطوٌلة .ال ّ
شاب الذي تد ّرب على هذا النحو ،سٌتج ّنب ال ّتهوّ ر
والعنؾ وال ّرفقة الخطؤ والعصٌان ض ّد السّلطة التً تإ ّدي ؼال ابا إلى الموت قبل أوانه .وبالمعنى األقصى،
الذٌن ٌتعلّمون أن ٌحترموا وٌطٌعوا أهلهم والح اقا هللا نفسه – بسبب تدرٌبهم – سٌعٌشون حتماا حٌاة طوٌلة
ّ
والطابعٌن) أل ّنهم ٌرثون األرض"
على األرض .أل ّنه ،كما قال ٌسوع" :طوبى للودعاء (المتواضعٌن
(إتجٌل م ّتى ٘.)٘ :
ّ
وبالطبع ،ال ّ
هناك أٌ ا
شعور باألمان ،لٌس أقلّها .كما قد أشار إلٌه
ضا الكثٌر من ال ّنعم الٌومٌّة للولد المطٌع.
ّ
القاضً الٌبوفٌتز ،فإنّ الطفل ٌبقى مضطرّ ابا طالما لم ٌُعط حدو ادا لنشاطاته .إ ّنما عندما ٌعرؾ ما هً
حدوده بواسطة أهله – وٌبقى ضمنها – ُتزال عنه المسإولٌّة التً ٌدرك بالفطرة ،أ ّنها على عاتق والدٌه.
الثانٌة التً ُتخفّؾّ .
اإلحباط هو المشكلة ّ
الطفل العاصً هو طفل محبط – ألنّ ذهنه ٌعانً باستمرار من
شعور ّ
ال ّ
بالذنب والتمرّد .الولد الذي ٌحبّ وٌك ّرم وٌطٌع أهله هو ولد مبارك ح اقّا .فهو ٌمٌل إلى حٌاة ح اقّا
أكثر سعادة ،خالٌة من اله ّم ،وهادفة .وفً حٌاته الرّوحٌّة ،سٌم ّر بالتتابع الطبٌعً والجمٌل ،من تكرٌم
والدٌه إلى بهجة عبادة إلهه!
وهكذا قد تناولنا تطبٌق الوصٌّة الخامسة على األوالد وال ّ
شباب باألخصّ  .إ ّنما الوصٌّة األصلٌّة "بتكرٌم"
وال َدٌنا ،ال تتوجّه إلى األوالد – إ ّنما إلى الجمٌع.
ضا أن ٌكرموا ذوٌهم
ٌجب على الكبار أٌ ً
ضروري ،أو من الصّح ،أن ٌطٌع اإلنسان ذوٌه بشكل قاطع .إ ّنما ال ٌجب أن
ٌؤتً وقت حٌث ال ٌعد من ال ّ
ٌؤتً الٌوم الذي فٌه ٌتوقّؾ عن احترامهم .لكلمة "أكرم" معنى أوسع من الطاعة .إ ّنها تد ّل على احترام
أعلى للقٌمة واإلستحقاق والرّتبة .إ ّنها تد ّل على شعور احترام كبٌر وشرؾ.

ال ّ
شخص الذي أطاع ذوٌه فً طفولتهٌ ،عبّر لهم الح اقا عن تكرٌمه لهم ،فً ال ّتقدٌر العمٌق لل ّراحة
والتدرٌب الذي أم ّناه له فً طفولته .هذا ال ّتكرٌم ٌعبّر عن نفسه بال ّتهذٌب واإلهتمام وأعمال الخٌر معهم.
فٌما نحن ننموٌ ،صبح من الواضح أنّ ساعات العمل التً ال توصؾ ،وأفكار القلق والصّلوات المإلمة،
كانت تقام من أجل راحتنا ،من قبل وال َدٌن مإمنٌن ومحبٌّنٌ .جب أن تصبح ّلذة ك ّل رجل محترم أو امرأة
البقة ،أن ٌر ّدوا هذا الحبّ الذي أمطره علٌنا أهلنا.
فً خرٌؾ الحٌاةٌ ،توق األهل إلى هذه العاطفة والعبلقة مع أوالدهم ،أكثر ربّما ،من توقهم أليّ نعمة
أخرى .لنف ّكر ونستؽنم هذه الفرصة لنر ّد لهم هذا الحبّ الذي أعطانا إٌّاه والدانا ،دون أيّ مقابل!
آالؾ المس ّنٌن من أهلنا هم ،لخجل مجتمعنا المسٌحًّ ٌ ،عٌشون بمبلػ زهٌد ٌؤتٌهم عبر وكاالت حكومٌّة.
فً الكثٌر من الحاالت ،وهً أكثر ممّا نتوقّع ،بإمكان األوالد أن ٌساعدوا ذوٌهم ،إ ّنما هم ببساطة ال
ٌرٌدون تؤمٌن راحة إضافٌّة لهم.
أعطى ٌسوع المسٌح إحدى أقوى ال ّتفسٌرات للوصٌّة الخامسة ،فً تطبٌقها لهذه المشكلة .فً زمنه ،كان
ضرورٌّات لذوٌهم .كانوا ٌقولون أنّ األموال التً كان بإمكانهم
الرّجال ٌعفون أنفسهم عن تؤمٌن ال ّ
استخدامها لهذا الهدؾ كانت "قربا انا" – أي مخصّصة لخدمة المذبح .هذه األموال لم تكن جزءاا من
ال ّتعشٌر هلل ،إ ّنما تقدمة إضافٌّة كانت ُتستخدم من أجل الحصول على نعم أكثر فً التقرّب من هللا .قال
ٌسوع وهو ٌإ ّنب هإالء المتدٌنٌن المنافقٌن" :ألنّ موسى قال أكرم أباك وأمّك .ومن ٌشتم أباا أو أ اّما فلٌمت
مو اتا" (إنجٌل مرقس .)ٔٓ-٦ :١
الحظ اآلن كٌؾ "علّل" هإالء المنافقٌن طرٌقهم من حول هذه الوصٌّة! أكمل ٌسوع" :أمّا أنتم فتقولون إن
قال إنسان ألبٌه أو أمّه قربان أي هد ٌّة هو الذي تنتفع به م ّنً .فبل تدعونه فٌما بعد ٌفعل شٌ ابا ألبٌه أو أمّه.
مبطلٌن كبلم هللا بتقلٌدكم( "...آٌة ٔٔ.)ٖٔ-
أدان ٌسوع هإالء المنافقٌنٌ .علّمنا كبلمه بوضوح ،أنّ على المسٌحً أن ٌعطً مساعدة مالٌّة ومادٌّة
لوالدٌه المس ّنٌن إن أمكن ،وإحتٌاجاتهم إن اقتضى األمر ذلك .ال ٌجب علٌه أن ٌعفً نفسه قاببلا أنّ أمواله
اإلضافٌّة هً "مك ّرسة هلل"!
هذا جزء من إطاعتك للوصٌّة الخامسة.
مثال ٌسوع
لقد عاش ٌسوع المسٌح ال ّرسالة التً علّمها .حٌاته الخاصّة ال ّ
شخصٌّة هً توضٌح دراماتٌكً إلطاعة
الوصٌّة الخامسة.
قبل موته بقلٌل ،قال ٌسوع" :أنا قد حفظت وصاٌا أبً" (إنجٌل ٌوح ّنا ٘ٔ .)ٔٓ :من خبلل إطاعته ألبٌه
السّماوي ،وأٌ ا
ضا ،لوالدٌه الدنٌوٌٌّن ،نما ٌسوع بالحكمة وال ّنضج ح ّتى فً شبابه.

ح ّتى فً ساعات موته ،بٌنما كان ٌعانً من الموت األكثر أالماا ابتكره ٌوماا اإلنسان ،كرّم ٌسوع وأحبّ
أمّه ح ّتى ال ّنهاٌة .قبل موته على الخشبة بقلٌل ،سجّل ٌوح ّنا" :فلمّا رأى ٌسوع أمّه وال ّتلمٌذ الذي كان ٌحبّه
واق افا قال ألمّه ٌا امرأة هوذا ابنك .ث ّم قال للتلمٌذ هوذا أمّك .ومن تلك السّاعة أخذها ال ّتلمٌذ إلى خاصّته"
(إنجٌل ٌوح ّنا .)ٕ١-ٕٙ :ٔ٦
أقام ٌسوع هنا ،اإلجراءات األخٌرة من أجل أن ٌهت ّم ٌوح ّنا بؤمّه من بعد موته .فً وقت ٌف ّكر فٌه ك ّل رجل
آخر بنفسه ،لم ٌزل ٌسوع ٌتذ ّكر الوصٌّة الخامسة وأم ّد الحبّ والتكرٌم للمرأة التً ولدته ،التً أطعمته
منذ الطفولة ،التً علّمته من الكتب المق ّدسة ،والتً تقؾ اآلن فً هذا المكان المخٌؾ – من دون خجل –
تبكً موته.
تذ ّكر مثال ٌسوع المسٌح المثالً! "أكرم أباك وأمّك لكً تطول أٌّامك على األرض التً ٌُعطٌك ال ّربّ
إلهك".

السادسة
الوص ٌّة ّ
هذا عهد الكراهٌة والعنؾ .هو عهد اإلنفعاالت والمنافسة والصّراع وال ّتو ّترات ال ّ
شخصٌّة.
أمم األرض – واألفراد الذٌن ٌنتمون إلٌها – ٌكٌّفون عقولهم وضمابرهم لما ٌشبه القتل بالجملة واإلنتحار
العالمً ربّما .من ّ
الطبٌعً أنّ هذه الحالة هً مدمّرة لمبادئ شعبنا ومثله الرّوحٌّة .نستطٌع الٌوم أن نشعر
بتؤثٌر ذلك – ح ّتى وأنت تقرأ هذا الكتٌّب.
لقد رأٌنا ال ّنعم التً تؤتً من خبلل احترام وتكرٌم اإلله الواحد الحقٌقً ،من خبلل توقٌر اسمه ومكانته،
من خبلل تقدٌس سبته وحفظه فً المعرفة الحقٌقٌّة له ،ومن خبلل تكرٌم اآلباء واألمّهات فً مكانتهم
العالٌة التً تعكس بشكل مباشر ،أبوّ ة هللا ومحبّته لك ّل الخلٌقة .لقد رأٌنا فً ك ّل هذه الوصاٌا ،المح ّبة
والحكمة وال ّنعم .وهذا هو الحال مع الوصٌّة السّادسة.
دوى صوت الرّبّ قاب ا
بل الوصٌّة
فً وسط ال ّرعود والبروق وارتعاد جبل سٌناء بالمعنى الحرفًّ ّ ،
السّادسة" :ال تقتل" (الخروج ٕٓ .)ٖٔ :تؤتً هنا الكلمة العبرٌّة بمعنى "ارتكاب جرٌمة" أو "القتل
المتع ّمد" .أل ّنه باإلمكان أن أح َدا ٌقتل إ ّنما لٌس عم ادا .ومن المه ّم أن نفهم أنّ قانون هللا قد اُعطً إلسرابٌل
القدٌمة بالحرؾ فقط ،بٌنما ٌجب على المسٌحٌٌّن أن ٌعٌشوا بالرّوح والمعنى الكامل لذاك القانون ،كما
ّ
عظمه المسٌح بنفسه.
وفق نص القانون األصلًّ  ،كان القتل العمدي مح ّرماا .تذ ّكر أ ّنه فً نفس "كتاب العهد" هذا الذي اُعطً
إلسرابٌل ،أمرهم هللا أن ٌقتلوا أو ٌعدموا الم ّتهمٌن بجرابم كبٌرة (الخروج ٕٔ .)ٔ١-ٕٔ :وأٌ ا
ضا ُتظهر
التعلٌمات فً سفر العدد ٖ٘ ،ٖٗ-٦ :أنّ القتل العرضً لم ٌكن ٌُعتبر جرٌمة .إ ّنما ح ّتى هنا ،من الواضح

أنّ القتل ؼٌر المتعمّد كان ٌُعتبر جرٌمة مروعة – وأنّ القاتل المتهوّ ر كان ٌُبقى فً مدٌنة بعٌدة لع ّدة
سنوات ربّما ،إلى أن ٌموت الكاهن األعلى.
كما أنّ هللا قد أوصى بعقوبة اإلعدام جزاء الجرابم الخطٌرة وفق نصّ القانون ،كذلك ٌجب أن تعتبر
حروب إسرابٌل ،لٌس كقتل بالجملة ،إ ّنما كتنفٌذ لئلرادة اإللهٌة بواسطة أدوات بشرٌّة .الحظ أ ّنه فً سفر
التثنٌة  ،ٕ-ٔ :١أمر هللا إسرابٌل بشكل مباشر أن ٌبٌد القبابل الوثنٌّة فً أرض كنعان .لم تكن هذه حروباا
من ابتكار بشري وال انتقام أو حقد شخصً .كانت هذه مشٌبة هللا القدٌر الذي ٌعطً الحٌاة – والذي هو
ّ
الحق أن ٌقول متى ُتقام.
وحده له
تجدر اإلشارة أنّ تارٌخ ال ّزمن ٌشٌر أنّ هذه األمم التً كانت تحت ّل كنعان ،كانت ش ّرٌرة إلى أقصى
الحدود – كانوا ٌحرقون أوالدهم وهم أحٌاء ،ذبابح بشرٌّة آللهتهم الوثنٌّة .كان هذا جزء من المنطق
الذكً ،الذي أمر به الخالق إلبادتهم ،فً ذلك الوقت .الحظ أنّ فً ك ّل هذه الحاالت ،عندما ٌسمح هللا
لئلنسان أن ٌؤخذ حٌاة ما ،كان هذااألخٌر ٌقوم بذلك فقط بصفته وكٌل هلل – عندما ٌعبّر له هللا عن إرادته.
كان هدؾ هللا األصلً أن ٌتعلّم اإلنسان أن ال ٌقتل .ورؼم أ ّنه كان ذلك مسموحا ا فً بعض الحاالت عند
شعب إسرابٌل الجسدي ؼٌر المإمن ،سنرى أن هللا ٌنمًّ فً أبنابه المولودٌن فً الرّوح ،صفات لٌحبّوا
وٌخدموا وٌخلّصوا حٌاة – ولٌس لٌدمّروها.
مصدر الحٌاة
"وقال هللا نعمل اإلنسان على صورتنا كشبهنا فٌتسلّطون( "...التكوٌن ٔ .)ٕٙ :اُعطً اإلنسان الحٌاة من
قبل خالقه .لم ٌعطها لنفسه .وهو ال ٌستطٌع أن ٌؤخذها من نفسه – أو من ؼٌره .الحٌاة مق ّدسة أل ّنها هبة
من هللا .لقد صُنع اإلنسان ح اقّا على صورة وشبه هللا .من بٌن ك ّل المخلوقات الح ّسٌّة ،فقط اإلنسان لدٌه
نوع العقل الذي ٌملكه هللا .هللا هو حاكم ك ّل ما هو .إ ّنما هو ٌصنع من اللحم البشري ،أبنا اء له بالمعنى
الحرفً للكلمة ،الذٌن سٌشاركونه ٌوماا ما هذا الحكم .فقال هللا" :فٌتسلّطون"...
ٌحتاج اإلنسان إلى خبرة لٌطوّ ر ال ّ
شخصٌّة التً ٌهدؾ هللا أن تكون له .الخبرة تتطلّب الوقت .وحٌاة
اإلنسان تتكوّ ن ّ
بالذات ،من الكثٌر من الوقت .أعطى هللا تلك الحٌاة من أجل الهدؾ السّامً فً تحضٌر
اب انا آخر لٌكون فً ملكوته وعابلته إلى األبد.
م ْنح الحٌاة وال ّنفس والقدرةٌ ،تضمّن الكلّ .إ ّنها أروع هبة عرفها اإلنسان الجسديْ .
أخذ الحٌاة ٌنهً الكلّ.
ّ
ٌحطم بشكل فجابً ووحشً ،ك ّل اآلمال واألحبلم والخطط عتد اإلنسان ،الذي صُنع على صورة
فهو
ّ
بحق هلل وحده ،هو الذي ٌعطً
الخالق نفسه .إ ّنه بمثابة اؼتصاب شرٌّر من اإلنسان ،على ما هو ملك
أي شكل من
الحٌاة فً بادئ األمر – وهو الذي وحده ٌملك السّلطة أن ٌؤخذها (أٌّوب ٔ .)ٕٔ :لهذاّ ،
الجرٌمة ٌكون من إحدى الخطاٌا العشرة العظٌمة .إ ّنها ته ّدم خلٌقة هللا القدٌر السّامٌة! بالفعل ،إ ّنها محاولة
إلحباط الهدؾ ّ
بالذات للحاكم الملكً العظٌم لهذا الكون! الذي أعطى ك ّل حٌاة ،هو هللا .ولٌس لئلنسان
السّقٌم الفانً ،أيّ ّ
حق فً التد ّخل بؤيّ شكل كان ،مع هبة هللا العظٌمة!

صعٌد ال ّ
شخصً
تطبٌق الوص ٌّة على ال ّ
ّ
"لٌعظم" شرٌعة هللا و"ٌك ّرمها" (إشعٌاء ٕٗ .)ٕٔ :سلّط ٌسوع الضوء
جاء ٌسوع المسٌح إلى هذا العالم
على الوصاٌا العشر ،وأظهر هدفها ومعناها الرّوحً الحقٌقً ،فً حٌاة المسٌحً الكاملة .قال ٌسوع" :قد
سمعتم أ ّنه قٌل للقدماء ال تقتل .ومن قتل ٌكون مستوجب الحكم .وأ ّما أنا فأقول لكم إنّ ك ّل من ٌؽضب
على أخٌه باطبلا ٌكون مستوجب الحكم .ومن قال ألخٌه رقا ٌكون مستوجب المجمع .ومن قال ٌا أحمق
ٌكون مستوجب نار جه ّنم" (إنجٌل م ّتى ٘.)ٕٕ-ٕٔ :
هنا ،نرجع بالجرٌمة إلى مصدرها ،الحقد والؽضب .أعلن ٌسوع ،إن مؤل الؽضب ال ّ
شخصً قلب أحد
تابعٌهٌ ،كون هذا ال ّ
شخص مستوجب الحكم .إن قاد هذا الؽضب اإلنسان للتعبٌر عن سخرٌة واحتقار تجاه
زمٌله اإلنسانٌ ،صبح هذا اإلنسان "مستوجب المجمع" – جزاء هللا .إن قال إنسان لزمٌله ،بمرارة
وكراهٌةٌ" ،ا أحمق"ٌ ،كون "مستوجب نار جه ّنم".
هذا هو تطبٌق ٌسوع المسٌح للوصٌّة السّادسة لك ولً .إن استضفنا الحقد والؽضب فً قلوبنا ،فنحن
نستضٌؾ روح القتل .الفعل ٌلً الفكر .نف ّكر أوّ الا ،من ث ّم نفعل! ٌقودنا روح المسٌح لٌس فقط لنسٌطر
على أفعالنا ،بل لنسٌطر على أفكارنا وتص ّرفاتنا .العهد الجدٌد ،فً جزء منه ،هو عملٌّة تدوٌن هللا
لناموسه فً قلوبنا وأذهاننا (ال ّرسالة إلى العبرانٌٌّن .)ٔٓ :١
تكلّم هللا من خبلل بولس" :ال تنتقموا ألنفسكم أٌّها األحبّاء بل أعطوا مكا انا للؽضب .أل ّنه مكتوب لً ال ّنقمة
أنا اُجازي ٌقول الرّبّ " (رسالة بولس ال ّرسول إلى أهل رومٌة ٕٔ .)ٔ٦ :لٌس باإلمكان لئلنسان أن ٌنتقم
ّ
والحق لٌنتقم للبشر – إلى ح ّد
بالحكمة والعدل بما ٌناسب ك ّل المعنٌٌّن .هللا وحده له الحكمة والسّلطة
إعدامهم إن قضت الحاجة لذلكٌ .جب أن ٌتعلّم المسٌحً الحقٌقً أنّ هللا هو حقٌقً – وأنّ رعاٌته وانتقامه
هما حقٌقٌّان كذلك!
كٌؾ علٌك اإذا أن تتعامل مع أعدابك؟ "فإن جاع عدوّ ك فؤطعمه .وإن عطش فاسقه .أل ّنك إن فعلت هذا
ش ّر بل اؼلب ال ّ
تجمع جمر نار على رأسه .ال ٌؽلب ّنك ال ّ
ش ّر بالخٌر" (آٌة ٕٓ.)ٕٔ-
ٌتطلّب منك قوّ ة شخصٌّة حقّة لمساعدة وخدمة زمٌلك اإلنسان ،عندما ٌحاول أن ٌإذٌك بطرٌقة مباشرة!
ٌتطلّب ذلك حكمة روحٌّة لتدرك أ ّنه إنسان زمٌل ،صُنع على صورة هللا وهو بك ّل بساطة مضلّل فً
الوقت الحاضر ،فً أفكاره وأعماله.
أعظم جرٌمة للبشر ٌّة
لع ّل أكبر جرٌمة عالمٌّة إنسانٌّة ،هً كارثة الحرب .مبلٌٌن من الحٌوات البشرٌّة التً ُخلقت على صورة
هللا ،قد ُذبحت دون رحمة ،عبر العصور ،فً حروب ؼٌر مجدٌة ،ال معنى لها وؼبٌّة ،التً فشلت فً
معظم الحاالت ،فً تحقٌق هدفها!

روح شرٌعة هللا كما مجّ دها ٌسوع المسٌح ،تعارض كل اٌّا ك ّل شكل من أشكال الحرب! تقرٌباا ك ّل قادة العالم
ال ّدٌنٌٌّن والسٌاسٌٌّن العظماء ح اقّا ،أجمعوا على العبثٌّة المطلقة للحرب .قبل اندالع الحرب العالمٌّة الثانٌة،
أعلن البابا بٌوس السّابع" :نكتسب ك ّل شًء مع السّبلم؛ ال نكتسب شٌ ابا مع الحرب" .أحد رجال الدولة
والقادة العسكرٌٌّن األكثر المحترمٌن ،الجنرال دوؼبلس ماك آرثر ،أعلن" :لقد سعى اإلنسان منذ بدء
ال ّزمن لتحقٌق السّبلم ...والتحالفات العسكرٌّة ،وموازٌن القوى ،وعصبة األمم ،ك ّل هذه األمور فشلت
بدورها ،تاركة در ابا وحٌ ادا ،هو طرٌق أتون الحرب .دمار الحرب المطلقٌ ،محو الٌوم هذا البدٌل .كانت
لنا آخر فرصة .إن لم نبتكر نظاماا أعظماا و ا
عادالا ،سٌكون هرمج ّدون على أبوابنا .المشكل هو فً األساس
الهوتً وٌشمل تنشٌ َطا روح اٌّا وتحسٌن طباع اإلنسان ،الذي سٌتزامن مع تق ّدمنا الذي ال ٌقارن تقرٌ َبا ،فً
العلوم والفنّ واألدب والتطوّ رات فً ك ّل المواد والثقافة ،فً األلفً سنة الماضٌةٌ .جب أن نتحلّى بال ّروح
إن ك ّنا نرٌد أن ننقذ الجسد".
"آخر فرصة" لئلنسانٌّة هً ال ّتوبة عن خطٌّة الحرب ،قبل أن تمحو اإلبادة البشرٌّة ك ّل بقاٌا حٌاة عن هذا
الكوكب! أدرك الجنرال ماك آرثر أنّ المشكلة التً نواجهها هً الهوتٌّة – إ ّنها مسؤلة مسٌحٌّة تشمل
معرفة حقٌقٌّة لئلله الحقٌقً! أكمل لٌقول أ ّنها تشمل "تطوٌرا ا ّ
للطباع البشري".
أعظم رجل دولة فً ك ّل األزمنة ،كان ٌسوع المسٌح .كان المتكلّم بلسان حكومة أو ملكوت هللا .قال
المسٌح" :سمعتم أ ّنه قٌل ُتحبّ قرٌبك وتبؽض عدوّ ك .وأمّا أنا فؤقول لكم أح ّبوا أعداءكم .باركوا العنٌكم.
أحسنوا إلى مبؽضٌكم .وصلّوا ألجل الذٌن ٌسٌبون إلٌكم وٌطردونكم" (إنجٌل م ّتى ٘.)ٗٗ-ٖٗ :
هناك الكثٌر من الوثنٌّة المحترمة ج اّدا والمثقفّة والمتعلّمة فً العالم الٌوم ،تحت اسم "المسٌحٌّة" .لكن هل
تستطٌع هذه الوثنٌّة ال ّراقٌة مواجهة كبلم ٌسوع المسٌح الواضح هذا ،دون اإلعتراؾ أنّ حٌاته وتعلٌمه
وروحه قد أدان جوهر الحرب ّ
بالذات؟ بسبب أتون الحرب ،قد اُخمدت أرواح حٌوات قبل أوانها،
ّ
وتحطمت بٌوت ،وت ّم ضٌاع الوقت والممتلكات أكثر ممّا سببه أيّ أسلوب
واستمرّت اآلالم والعذابات،
ا
آخر فً تارٌخ اإلنسان! والحرب لم تجد أب ادا حبلّ لمشاكل البشر أو جلبت السّبلم ال ّدابم .بل فإ ّنها ال تولّد إال
حرباا بعد أكثر! "ألنّ ك ّل الذٌن ٌؤخذون السٌّؾ بالسٌّؾ ٌهلكون" (إنجٌل م ّتى .)ٕ٘ :ٕٙ
تعالٌم الكتاب المق ّدس
جاء ٌسوع المسٌح إلى هذا العالم كرسول حكومة ،أو ملكوت هللا .لم ٌشارك فً سٌاسات أو حروب هذا
العالم .فً المحاكمة على حٌاته أمام بٌبلطس البنطً ،قال " :مملكتً لٌست من هذا العالم .لو كانت
مملكتً من هذا العالم لكان خ ّدامً ٌجاهدون لكً ال اُسلّم إلى الٌهود .ولكن اآلن لٌست مملكتً من هنا".
(إتجٌل ٌوح ّنا .)ٖٙ :ٔ١
ّ
ّ
الحق بشنّ الحرب! وكما
الحق بؤخذ الحٌاة .لذا ،هللا فقط له
كما قد ذكرنا ،هللا وحده الذي أعطى الحٌاة ،له
قد علّم ٌسوع ،هللا ال ٌختار أن ٌشنّ له أوالده حرباا فً هذا العهد.
قال ٌسوع أنّ خ ّدامه كانوا لٌحاربوا من أجله ،لو كانت مملكته من هذا العالم .لك ّنها لٌست كذلك.

من خبلل ٌعقوب ال ّرسول ،أظهر ٌسوع أنّ الحرب تنتج من نوع الرّوح الذي هو العكس تماماا عن الرّوح
الذي ٌرٌد من خ ّدامه أن ٌتحلّوا به" .من أٌن الحروب والخصومات بٌنكم ألٌست من هنا من ّلذاتكم
المحاربة فً أعضابكم .تشتهون ولستم تمتلكون .تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا .تخاصمون
وتحاربون ولستم تمتلكون أل ّنكم لستم تطلبون" (رسالة ٌعقوب ٗ.)ٕ-ٔ :
حكومة هللا ستنهً الحرب
جاء ٌسوع المسٌح ٌب ّ
شر بالبشرى السّا ّرة عن حكومة أو حكم هللا .هذا الحكم ٌرتكز على الوصاٌا العشر –
شرٌعة هللا ال ّروحٌّةّ .
عظم ٌسوع تلك ال ّ
شرٌعة وأظهر هدفها ال ّروحً .علّم أ ّننا لو ك ّنا نكره أخانا ح ّتى،
فنحن مذنبون بارتكاب جرٌمة! علّم ٌسوع أنّ على اإلنسان أن ٌطٌع قوانٌن هللا وٌتحضّر لملكوته اآلتً،
وٌخضع نفسه لٌسمح لقوانٌن هللا – طباع هللا – أن تدخل إلى داخله.
عندما تؤتً حكومة هللا ،وستؤتً ح اقّا قرٌباا ج اّدا إلى هذه األرض ،ستكون شرٌعته معٌار السّلوك عند ك ّل
األمم (مٌخا ٗ .)ٕ-ٔ :حٌنها ،سٌشنّ هللا وحده الحرب على األمم العاصٌة بحكمة وعدل كامل .أمّا فً ما
ٌخصّ شعوب العالم ّ
بالذات؟ "ال ترفع أمّة على أمّة سٌ افا .وال ٌتعلّمون الحرب فً ما بعد" (آٌة ٖ).
الحرب تشمل البؽض والقتل .لن ٌجبر ال ّ
شباب بعد أن ٌتعلّموا طبا اعا ٌعارض تماماا حكم قانون هللا للمحبّة.
قال دواٌت د .أٌزنهاور م ّرة" :رجاء اإلنسان بسبلم العالم ال ٌرقد فً معسكرات مسلّحة مضادة ،إ ّنما فً
فكرة .تلك الفكرة هً مفهوم لحكم قانون كوسٌلة لتسوٌة ال ّنزاعات بٌن دول ذات سٌادة" .إن كان قد أدرك
ذلك أم ال  ،فقد أشار هذا الرّبٌس السّابق إلى الواقع ،أنّ حكومة هللا فقط ،المرتكزة على قوانٌن هللا ،سوؾ
تح ّل مشاكل ال ّناس واألمم!
إ ّنما فً هذه األثناءٌ ،جب على المسٌحٌٌّن الحقٌقٌٌّن أن ٌعملوا وٌصلّوا لملكوت هللا للسّبلم ،وٌجب أن
ندرك أنّ روح الحرب هو روح الجرٌمة – ونتج ّنبها بك ّل ما لدٌنا من قوّ ة.
بكلمته أمام عصبة األمم ،عبّر الدكتور هاري إمرسون فوسدٌك عن هذه الفكرة ،بؤسلوب قويّ ج اّدا" :ال
نستطٌع أن نوافق ما بٌن ٌسوع المسٌح والحرب – هذا هو جوهر المسؤلة .هذا هو التح ّدي الذي ٌجب أن
ٌحرّ ك ضمٌر النصرانٌّة .الحرب هً الخطٌّة اإلجتماعٌّة األكثر ضخامة واألكثر مدمّرة التً تصٌب
البشر .إ ّنها أمر ؼٌر مسٌحً تماماا بشكل ال ٌمكن إصبلحه؛ بؤسلوبها وتؤثٌرها ككلّ ،هً تعنً ك ّل شًء
تعن شٌ ابا ممّا كان ٌعنٌه ٌسوع ح اقّا؛ إ ّنه نكران صارخ لك ّل عقٌدة مسٌحٌّة عن هللا
لم ٌعنِه ٌسوع وال ِ
واإلنسان ،أكثر من أيّ نكران ٌمكن أن ٌقوم به ك ّل الملحدٌن النظرٌٌّن على وجه األرض .سٌكون من
المجدي أن نرى الكنٌسة المسٌحٌّة تتب ّنى هذه المسؤلة األخبلقٌّة األعظم فً عهدنا ،فترفع م ّرة أخرى ،كما
كانت تفعله فً أٌّام آبابنا ،معٌارا ا واضحا ا ض ّد وثنٌّة العالم الحاضر ،رافضة أن توقؾ ضمٌرها انحنا اء
عند طلب األمم المتحاربة ،واضعة ملكوت هللا فوق الوطنٌّة ،داعٌة العالم إلى السّبلم .ذلك لن ٌكون نكرا انا
للوطنٌّة إ ّنما تمجٌد لها".

جوهر المسؤلة هو أن ٌسوع المسٌح هو ض ّد روح القتل بك ّل أشكاله .هو ض ّد الحرب – وسٌضع ح اّدا له
ٌوماا ما إلى األبد! هو ض ّد ك ّل أشكال اإلحتٌال والحسد والكراهٌة .علّم ٌسوع المسٌح كرامة اإلنسان
ٍ
صنع على صورة هللا".
وقدسٌّة الحٌاة البشرٌّة – " ُ
وأبو ٌسوع المسٌح العظٌم ،هللا القدٌر الذي ٌحكم الكون من على عرشه فً السّموات – ذاك اإللهٌ ،رعد
فً عهد العنؾ والتمرّد" :ال تقتل".

السابعة
الوص ٌّة ّ
هل "التوافق الجنسً" هو األمر األه ّم فً ال ّزواج؟ فً هذا العهد من البٌوت المف ّككة وجنوح األحداث
والعلم ال ّنفس المعاصر ،سٌقول الكثٌرون أنّ الجواب هو "نعم".
إ ّنما ٌبقى الواقع هو أنّ ك ّل ما وُ ضعت نظرٌّات "معاصرة" أكثر عن ال ّزواج موضع التنفٌذ ،كلّما أسرع
مع ّدل ّ
الطبلق فً اإلرتفاع ،وكلّما كثر األوالد الصّؽار المحكومون أن ٌنموا من دون نعمة بٌت متوازن
وسعٌد .إ ّنه واقع ألٌم أنّ زواج من ثبلثة تقرٌباا فً أمرٌكاٌ ،نتهً فً محاكم ّ
الطبلق.
ٌنتهً ال ّزواج – إ ّنما المعاناة واأللم والحزن ال ٌنته .ألطفال هذه البٌوت المفككة ،سنٌن اإلحباط والفراغ
لٌست سوى البداٌة.
هل هناك معنى حقٌق اٌّا لل ّزواج ٌحتاج اإلنسان المعاصر أن ٌفهمه؟ هل هناك قوانٌن ومبادئ أعطاها هللا
ٌمكنها أن تحفظ ال ّزواج المسٌحً وتجعله سعٌ ادا هاد افا؟
سابعة المعلنة
الوص ٌّة ال ّ
ك ّرس هللا الخالق اثنٌن من العشرة القوانٌن الرّوحٌّة العظٌمة – الوصاٌا العشر – لحماٌة العبلقات فً
البٌت والعابلة .فً هذا الكتٌّب ،بحثنا فً أوّ لها" :أكرم أباك وأمّك"...
القانون اآلخر الذي ٌحكم مباشرة البٌت والعابلة هو فً الوصٌّة السّابعة" :ال تزن" (الخروج ٕٓ.)ٔٗ :
أعطى هللا القدٌر هذه الوصٌّة لٌحمً شرؾ وقداسة ال ّزواج .بعد الوصٌّة السّادسة مباشرة ،التً تعلن
قدسٌّة حٌاة اإلنسانٌ ،عطً هللا هذا القانون لحماٌة أعلى العبلقات الدنٌوٌّة .ألنّ ال ّزواج والمنزل هما
أساس ك ّل مجتمع البق .كلمات الوصٌّة تح ّرم ال ّزنا بشكل مباشر ،المخالؾ للحقوق المق ّدسة للعبلقة
ال ّزوجٌّة .روح ال ّزنا ٌجعل واضحا ا الواقع الذي ٌقول ،أنّ ك ّل سلوك ؼٌر عفٌؾ قبل ال ّزواج هو مخطا
ّ
بحق ال ّزواج المستقبلً ،والخٌانة قبل ال ّزواج هً مخالفة للوصٌّة ،كما هو ال ّزنى بعد ال ّزواج.
فً هذا العهد المسامح ،من المه ّم أن نذ ّكر أنفسنا أنّ هللا قد وعد أن ٌكافا الذٌن ٌخرقون هذه الوصٌّة
بجزاء الموت" .وإذا زنى رجل مع امرأة فإذا زنى مع امرأة قرٌبه فإ ّنه ٌُقتل ال ّزانً وال ّزانٌة" (البلوٌٌّن
ّ
تؽطً الوصٌّة السّابعة كذلك بالمبدأ ،ك ّل األشكال األخرى من العبلقات الجنسٌّة ؼٌر
ٕٓ.)ٔٓ :

المشروعة ،بما فٌها ال ّ
شذوذ الجنسً عند الذكور واإلناث – الذي ٌشكل الٌوم خطٌئة هائلة فً العالم
الؽربً – الذي أوجب أٌ ا
ضا عقوبة اإلعدام (البلوٌٌّن ٕٓ.)ٖٔ :
وأٌ ا
ضا فً العهد الجدٌدٌ ،قول هللا" :ألنّ أجرة الخطٌّة هً موت" (رسالة بولس ال ّرسول إلى أهل رومٌة
.)ٕٖ :ٙ
لماذا خطٌبة الخٌانة ّ
ّ
تستحق الموت ،وفً حكم هللا ،موت أبديّ فً بحٌرة
الزوجٌّة هً عظٌمة إلى ح ّد
ّ
بحق؟ الجواب هو ال ّتالً :ال ّزواج فً نظر هللا ،هو أمر ثمٌن وصالح
ال ّنار – إال إذا تاب اإلنسان عنها
ومق ّدس ج اّدا إلى ح ّد ال ٌجب أن ٌد ّنس! معنى ال ّزواج وهدفه العظٌم فً ّ
ماسة إلى أن
خطة هللا هو بحاجة ّ
ٌكون مفهوماا فً هذا العهد الملًء بالكثٌر من ال ّزٌجات ال ّتعٌسة والعاببلت المف ّككة.
هدف ال ّزواج
من المستحٌل أن نفهم المعنى الحقٌقً لل ّزواج ،من دون أن نفهم أوّ الا ،أن الجنس وال ّزواج هما هبة
ووصٌّة من هللا .أن نبعد هللا عن الصّورة – كما هذا العهد المعاصر هو فاعل – هو إنزال ّ
الزواج إلى
رتبة الحٌوانٌّة لٌس إال .الحظ هدؾ هللا فً خلقه الرّجل والمرأة! "وقال الرّبّ اإلله (بعد أن خلق آدم فقط)
لٌس ج ٌّ ادا أن ٌكون آدم وحده .فؤصنع له معٌ انا نظٌره" (ال ّتكوٌن ٕ .)ٔ١ :رأى هللا أنّ الرّجل هو ؼٌر
كامل لوحده ،فقرّر أن ٌصنع معٌ انا للرّجل ٌكون "نظٌره" أو مناس ًبا له – معٌ انا ٌستطٌع الرّجل أن ٌشارك
حٌاته معه فعبل.
اإذا ،هدؾ ال ّزواج األوّ ل واألساسً ،هو صنع الرّجل والمرأة كاملٌن .ك ّل واحد هو ؼٌر كامل من دون
اآلخر .لم ٌكن بإمكان الرّجل وحده أن ٌتمّم الهدؾ الذي من أجله خلقه هللا – لم ٌكن بإمكانه أن ٌتعلّم
الطباع التً هدفها له هللا – وهكذا خلق هللا المرأة بصفتها "معٌ انا" للرجل" .وخبلل الخلق ّ
دروس ّ
بالذات،
أظهر هللا أنّ علٌهما أن ٌسكنا م اعا فً ا ّتحاد جسديّ واحد – لٌتشاركوا ك ّل شًء فً الحٌاة ،وٌصنع حٌاتهم
ذات معنى وكاملة بالمعنى الجسديّ على األقلّ.
الهدؾ ّ
الثانً للجنس وال ّزواج هو إنجاب وتربٌة األوالد .ألنّ هللا قد قال للرّجل والمرأة" :أثمروا وأكثروا
وامؤلوا األرض وأخضعوها( "...ال ّتكوٌن ٔ.)ٕ١ :
مع إنجاب األوالد تؤتً مسإولٌّة حماٌتهم وتدرٌبهم .بٌت مستقرّ  ،سعٌد ،وزواج ،هما أمران ال ؼنى عنهما
لتنشبة وتدرٌب ّ
الطفل .وأمر هللا" :ربّ الولد فً طرٌقه فمتى شاخ أٌ ا
ضا ال ٌحٌد عنه" (أمثال ٕٕ.)ٙ :
البٌت والعابلة هما أساس ك ّل مجتمع البق! دروس ّ
الطباع التً نتعلّمها فً البٌت – الصّبر ،الفهم ،اللطؾ
– هً كلّها صفات ٌرٌدها هللا فً اإلنسان إلى األبد ،والعبلقات األسرٌّة هً المكان األفضل الذي ٌمكن
أن نتعلّمها فٌه!
أفضل من أيّ مكان آخر ،فإنّ دروس اللٌاقة والوفاء وشعور بالمسإولٌّة ،نتعلّمها فً بٌت سعٌد ومتوازن.

وهكذا ،باإلضافة من صنع اإلنسان كامبلا وإنجاب وتربٌة األوالد ،هدؾ ثالث عظٌم فً الجنس وال ّزواج
هو بناء طباع فً البٌت والعبلقات األسرٌّة .ملكوت وناموس هللا ٌرتكز على المحبّة .قال ٌسوع" :مؽبوط
هو العطاء أكثر من األخذ" (أعمال ال ّرسل ٕٓ .)ٖ٘ :إلطاعة قانون هللا لل ّزواجٌ ،جب على ال ّزوج
وال ّزوجة أن ٌق ّدما نفسٌهما إلى بعضهما فً ك ّل مرحلة ووجوه حٌاتهما.
ّ
الزواج ٌم ّثل صورة المسٌح وكنٌسته
كما أمره هللا ،الرّباط ال ّزوجً هو أمر مق ّدس .إ ّنه مق ّدس إلى ح ّد أنّ هللا استخدم رباط ال ّزواج كنوع من
العبلقة بٌن المسٌح وكنٌسته! الحظ فً رسالة بولس ال ّرسول إلى أهل أفسس" :أٌّها ال ّنساء اخضعن
لرجالكنّ كما للرّبّ  .ألنّ الرّجل هو رأس المرأة كما أنّ المسٌح أٌ ا
ضا رأس الكنٌسة .وهو مخلّص الجسد.
ولكن كما تخضع الكنٌسة للمسٌح كذلك ال ّنساء لرجالهنّ فً ك ّل شًء".
ٌظهر هللا فً هذا الموضع ،أنّ على ال ّزوجة ،فً البٌت المسٌحًّ  ،أن تخضع نفسها لزوجها بصفته رأس
ذاك البٌت ،تماماا كما علٌها أن تتعلّم أن تخضع للمسٌح نفسه إلى األبد! فً هذه العبلقة المق ّدسة ،هً تتعلّم
درس اإلخبلص ال ّدابم!
من ث ّم ٌقول لؤلزواج" :أٌّها الرّجال أحبّوا نسابكم كما أحبّ المسٌح أٌ ا
ضا الكنٌسة وأسلم نفسه آلجلها...
كذلك ٌجب على الرّجال أن ٌحبّوا نساءهم كؤجسادهم" (آٌة ٕ٘.)ٕ١ ،
خدم ٌسوع المسٌح كنٌسته ،وساعدها ود ّربها وحافظ علٌها ،وفً ال ّنهاٌة أعطى نفسه لها .كذلك ٌجب على
األزواج أن ٌحموا زوجاتهم وٌعٌلونهنّ وٌو ّجهونهنّ وٌشجّ عونهنّ وٌحبّونهنّ وٌعطونهنّ ! ٌجب على الرّجل
المسٌحً أن ٌكون ربٌس منزله .إ ّنما علٌه أن ٌستخدم هذا المنصب لٌخدم وٌق ّدم الحماٌة واإلرشاد
والسّعادة لزوجته وعابلته .وهللا القدٌر ٌحمّله مسإولٌّة أن ٌكون ربٌ اسا من ال ّنوع المناسب!
بسبب هذا ال ّدرس العظٌم والهدؾ فً ال ّزواجٌ ،قول هللا" :من أجل هذا ٌترك ال ّرجل أباه وأمّه وٌلتصق
بامرأته وٌكون اإلثنان جس ادا واح ادا" (آٌة ٖٔ) .فً ال ّزواجٌ ،صبح الرّجل والمرأة واح ادا .عبلقتهما ّ
تمثل
عندها العبلقة األبدٌّة للمسٌح مع كنٌسته ،عبلقة محبّة وخدمة .لذا ،ال ٌجب أن ٌحول شٌ ابا بٌنهما .درس
ال ّزواج هو لٌعلّمنا اإلخبلص األبدي لٌسوع المسٌح كرأسنا! اإلنفصال عن شرٌك أعطانا إٌّاه هللا ،هو
الفشل فً تعلّم ال ّدرس الذي ٌهدؾ هللا أن نتعلّمه فً ال ّزواج .إ ّنه لوم هللا – أل ّنه ٌنكر حكمته فً سٌامته
ال ّزواج وجعلنا ح اقّا "جس ادا واح ادا" مع شرٌكنا!
كٌؾ ٌمكننا أن نكون مخلصٌن هلل الحًّ طوال األبدٌّة ،إن ك ّنا نرفض بؤنانٌة أن نكون مخلصٌن لشرٌكنا،
الذي نحن ملزمٌن أن نكون معه فً هذه الحٌاة لبضعة سنٌن فقط ،ونفشل أن نتعلّم دروس الصّبر واللطافة
وطول المعانات وضبط ال ّنفس والمح ّبة واإلخبلص فً ال ّزواج المق ّدس؟
تعالٌم ٌسوع المسٌح
الزواج ّ
أصبح اآلن واضحا ا بشكل متزاٌد ،لماذا علّم ٌسوع المسٌح صفة عهد ّ
الثابتة.

ّ
عندما سبل المسٌح من قبل الفرٌّسٌٌّن ،لماذا سمح موسى
بالطبلق فً زمن العهد القدٌم ،أجاب" :إنّ
موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلّقوا نساءكم .ولكن من البدء لم ٌكن هكذا .وأقول لكم إنّ من
طلّق امرأته إال بسبب ّ
الزنا وتزوّ ج بؤخرى ٌزنً .والذي ٌتزوّ ج بمطلّقة ٌزنً" (إنجٌل م ّتى .)٦-١ :ٔ٦
الطبلق! إن ف ّكرنا للحظة نتذ ّكر أنّ المكان المؤلوؾ الذي ٌمنح ّ
الطبلق ٌولّد ّ
ّ
الطبلق ،لم ٌكن له وجود على
ّ
اإلطبلق قبل خمسٌن عام فقط .رإساء األدٌان فً ذاك ال ّزمن وقبلهّ ،
بالطبلق ،لن ٌكون
حذرونا إن سُمح
من سلطة قوٌّة بما فٌه الكفاٌة ،لحفظه داخل حدود ثابتة أو متوقّعة .نرى الٌوم حقٌقة هذا التحذٌر! نحن
نشهد اآلن المشهد الحزٌن والبابس لثلث العبلقات ال ّزوجٌّة ،وفً بعض المناطق ٌصل العدد إلى نصفها،
التً تنتهً فً محاكم ّ
الطبلق!
وماذا بعد ّ
الطبلق؟ إ ّنها مسؤلة مدوّ نات أنّ معظم المطلّقٌن ٌبحثون عن شرٌك ثان ،وكثٌرون ٌجدون
شرٌ اكا ا
ثالثا أو راب اعا إلرضاء الرّؼبة ،التً أرادها هللا أن ُتشبّع وتوجّه و ُترفع إلى زواج مق ّدس مع ال ّ
شرٌك
األوّ ل – الذي ٌكون فً معظم الحاالت ،ال ٌزال على قٌد الحٌاة عند ال ّزواج للم ّرة الثانٌة.
هذا مشهد مثٌر للشفقة وعار وطنً! رؼم أنّ هللا سمح ّ
بالطبلق فً بعض الحاالت ،من األفضل بكثٌر أن
ٌتعلّم ك ّل زوج أن ٌساعد وٌخدم وٌسامح اآلخر ،وٌحفظ بذلك رابط ّ
الزواج المق ّدسٌ .جب استخدام جملة
ٌسوع المشهورة" ،إال بسبب ال ّزنا" (إنجٌل م ّتى  ،)٦ :ٔ٦فقط كمبلذ أخٌر وح ّتى بعد ذلك ،لٌكن الكثٌر
صادقة إلنقاذ ال ّزواج .وٌنطبق األمر نفسه مع اإلذن الذي أعطاه
من الصّبلة وال ّتشاور والمحاوالت ال ّ
بولس للمسٌحً ،بؤن ٌتزوّ ج م ّرة ثانٌة إن هجره ال ّ
شرٌك ؼٌر المإمن (رسالة بولس ال ّرسول األولى إلى
أهل كورنثوس .)ٔ٘ :١
ّ
الزواج هو أمر واجب وضعه هللا
نرى اآلن أنّ ال ّزواج لم ٌتطوّ ر من خبلل ال ّتحلٌل والتم ّدن التدرٌجً لئلنسان .بل ،فقد أمر هللا الخالق
بال ّزواج .أمر به كا ّتحاد مق ّدس ٌصوّ ر اإلخبلص األبدي بٌن المسٌح وكنٌسته!
وك ّل شكل من أشكال ال ّزنا هو خاطا ج اّدا وشرّ ٌر ،ألنّ ال ّزواج هو مق ّدس ج اّدا فً نظر هللا القدٌر .لٌس
ال ّزنا إساءة لل ّزوج المتضرّر أو ال ّزوجة المعنٌّة؛ إ ّنها إساءة لبٌتهم وأوالدهم .إ ّنها إساءة ض ّد المجتمع –
أل ّنه ٌضرب أساس ك ّل مجتمع البق .إ ّنما ،األه ّم من ذلك كلّه ،إ ّنه إساءة ض ّد هللا نفسه وض ّد مإسّسة أمر
بها.
فً أمٌركا وبرٌطانٌا الٌومٌ ،بحث المجتمع ال ّرافض هلل فً كثٌر من األحٌان ،على مثال رومنطٌقً من
ال ّنوع الهولٌوودي فً ال ّزواج .وبال ّتالً ٌتشجّع الرّجال وال ّنساء إلى نقض عهد ال ّزواج ،إن لم تت ّم تلبٌة
رؼباتهم األنانٌّة والشهوانٌّة مع زوجة أو زوج شبابهم .فً مجتمع ٌعتبر ال ّزواج "لعبة"ٌ ،فشل ال ّناس
التعلّم أساس دروس ّ
الطباع الذي ٌستطٌع ال ّزواج وٌجب أن ٌعلّمه – اإلهتمام باآلخر والصّبر والرّحمة
وال ّتواضع والخدمة واإلخبلص ال ّدابم .باإلضافة إلى ذلك ،هم ٌفشلون فً اعتبار األلم واإلحباط الذي

ٌلحق بؤوالدهم من زواجهم األساسً – ضرر ؼٌر قابل لئلصبلح ،الذي ٌبلحقهم فً حٌاتهم وأذهانهم،
والذي سٌحملونه إلى األجٌال البلحقة وال ّزٌجات المستقبلٌّة.
تتحطم ج ّراء ّ
ّ
الطبلق ،فإ ّنه أمر ٌمقته خالقنا" .أل ّنه
فعبلا ،رؼم أنّ هللا ٌسمح ببعض ال ّزٌجات والبٌوت أن
ٌكره ّ
ضا ..." :من أجل أنّ الرّبّ هو ال ّ
الطبلق قال الرّبّ إله إسرابٌل( ...مبلخً ٕ .)ٔٙ :أٌ ا
شاهد بٌنك
وبٌن أمرأة شبابك التً أنت ؼدرت بها وهً قرٌبتك وامرأة عهدك" (آٌة ٗٔ).
ك اإذا ،أنّ هللا ٌكره ّ
الطبلق – رؼم أ ّنه ٌسمح به .لتعلّم ال ّدروس التً ٌهدؾ بها هللا فً ّ
الزواجٌ ،جب
ال ش ّ
على المسٌحٌٌّن الحقٌقٌٌّن أن ٌسعوا إلى أن "ٌلتصقوا" بشرٌكهم بالجسد ّ
والذهن والسّلوكٌ .جب أن ٌسعوا
بصدق لٌفهم الواحد اآلخر – ٌشاركه خططه وآماله وأحبلمه بحرٌّة وفرح .وبمساعدة هللا ٌسحقون أٌّة
فكرة زانٌة وشهوانٌّة تق ّدم نفسها.
تفهم خطٌبة ال ّ
شهوة أكثر بالكامل ،عندما تدرك كم هو صالح ومق ّدس استخدام الجنس بشكل صحٌح فً
ال ّزواج ،بال ّنسبة هلل القدٌر الخالق .عملٌّة ال ّزنا وعملٌّة ّ
الطبلق وال ّزواج ثانٌة ،تبدأ عادة فً القلب .الحظ
كٌؾ ّ
ؼطى ٌسوع المسٌح هذه ال ّنقطة بتعظٌمه قانون هللا وتقدٌسه" :قد سمعتم أ ّنه قٌل للقدماء ال تزن .وأمّا
أنا فؤقول لكم إنّ ك ّل من ٌنظر إلى امرأة لٌشتهٌها فقد زنى بها فً قلبه"( .إنجٌل م ّتى ٘.)ٕ١-ٕ١ :
علّم ٌسوع أ ّنك تخرق الوصٌّة السّابعة عندما تف ّكر مجرّد أفكار شهوانٌّة بشخص آخر .الفعل ٌلحق الفكرة.
لذا فإ ّنه جزء من نموّ الطباع المسٌحً عند ك ّل شخص ٌخاؾ هللا ،أن ٌتعلّم أن ٌقود وٌوجّه أفكاره بعٌ ادا
عن ال ّ
شهوة والرّؼبات ؼٌر المشروعة.
فً هذه األثناء ،عند المصانع التً تسٌطر على الوسٌلة األكثر واقعٌّة ،المشابهة للحٌاة ،التً ّ
تإثر
وتح ّرض ال ّ
شباب على الفعل – األفبلم والتلفزٌون – ال ّتشدٌد فً العدد المتزاٌد من اإلنتاج ،هو على
الجنس والعنؾ ،أو مزٌج من اإلثنٌن م اعا.
لكن المجتمع المعاصر ٌدفع جزاء رهٌباا لهذه الخطاٌا والتعدٌّات الواسعة اإلنتشار! المزٌد والمزٌد من
ّ
ومحطمة بسبب العبلقات ال ّزانٌة ألحد ال ّزوجٌن أو لكبلهما .عدد متزاٌد من البٌوت
البٌوت تصبح تعٌسة
المحطمة ج ّراء ّ
ّ
الطبلقٌ .ت ّم ترك أوالد أكثر من دون حبّ وتوجٌه كبل الوالدٌن! والعبلقة الجنسٌّة ؼٌر
المشروعة قبل ال ّزواج – التً دعاها هللا "زنا" – تصبح وبا اء بٌن ال ّ
شباب فً مجتمع الٌوم.
أٌ ا
ضا أيّ واحدة من هذه األمور وكلّها ،تش ّكل خر اقا للوصٌّة السّابعة!
هإالء ال ّ
شباب ،الذٌن ٌنقّصون من قدر سعادة زواجهم المستقبلً وٌضرّونها من خبلل الجنس ؼٌر
المشروع قبل ال ّزواجٌ ،سٌبون إلى ك ّل مستقبلهم بحٌاتهم الحاضرة .وإن لم ٌتوبوا وٌتوقّفوا عن هذه
الممارسة ال ّدنٌبة ،سٌجبرون هللا ،بحكم الحاجة األزلٌّة ،أن ٌستثنٌهم من ملكوته ومن الحٌاة السّعٌدة األبدٌّة
(رسالة بولس ال ّرسول األولى إلى أهل كورنثوس  .)٦ :ٙقوانٌن هللا هً دابماا من أجل خٌرنا وخٌر الذٌن
من حوالٌناٌ .جب أن نطٌعهاٌ .جب أن نخشى أن نحتسب مع "ال ّرجسٌن" و"ال ّزناة" الذٌن سٌكون لهم
نصٌ ابا فً بحٌرة ال ّنار التً هً الموت ّ
الثانً! (رإٌا ٌوح ّنا البلهوتً ٕٔ.)١ :

السابعة
أطع الوص ٌّة ّ
ٌعطً هللا بعض ال ّنصابح المهمّة للذٌن ٌمٌلون الرتكاب الفحشاء وال ّزنا .فً هذا العهد من التحفٌز الجنسً
وال ّ
شهوة ،إ ّنه ألمر ثمٌن ج اّدا أن تلتفت إلى هذه ال ّنصٌحة إن كنت ترؼب بدخول ملكوت هللا والحٌاة
األبدٌّةٌ .قول هللا" :اهربوا من ال ّزنا" (رسالة بولس ال ّرسول األولى إلى أهل كورنثوس  .)ٔ١ :ٙلم ٌقل
أن تدع ذهنك ٌسكن ممجّ ادا أفكارا ا ورؼبات جنسٌّة .لم ٌقل أن تجلس وحدك مع امرأة ؼٌرك أو مع شخص
فرد ٌمكنك أن تشعر معه بإؼراءات جنس ٌّة .ال ٌقل أن تشاهد أفبلم فً السٌّنما والتلفزٌون أو تقرأ كتباا
ّ
تحث بشكل خطؤ ال ّ
شهٌّة الجنسٌّة.
بل ٌقول هللا أن نبتعد ك ّل اإلبتعداد عن هذه األمور ،على قدر ما نستطٌع! ٌقول أن نركض – نهرب –
بعٌ ادا عن اإلؼراءات الرتكاب الخطٌبة الجنسٌّة .الجنس لٌس لعبة تلعب بها أو تقوم بتجارب معهاٌ .جب
النظر إلٌه كنعمة أعطانا إٌّاها هللا فً ال ّزواج المق ّدس الذي أمر به الخالق نفسهٌ .جب أنّ ٌت ّم تعلٌمه
باحترام كتعبٌر للحبّ ؼٌر األنانً فً اإل ّتحاد المسٌحً ،الذي ٌصوّ ر اإلخبلص األبدي للمسٌح وكنٌسته!
هذا الجٌل هو بؤمسّ الحاجة لتعلّم اإلخبلص األبدي فً ال ّزواج وفً البٌت! ٌحتاج أن ٌطٌع نصّ وقانون
وصاٌا هللا السّبعة" :ال تزن".

الوص ٌّة ال ّثامنة
بعد أن أرعد إله السّموات من أعلى جبل سٌناء ،وصاٌا عبادة هللا الحقٌقٌّة وشرابعه التً تحمً عبلقات
اإلنسان األكثر قدسٌّة – البٌت والعابلة وحٌاة اإلنسان بح ّد ذاتها – أعطى هللا الوصٌّة ّ
الثامنة .هذه شرٌعة
هللا التً تحمً ك ّل العقارات والممتلكات الخاصّة" :ال تسرق" (الخروج ٕٓ.)ٔ٘ :
ألنّ ال ّناس ال ٌعتقدون أنّ هللا الذي أعطى هذه الوصٌّة هو حقٌقً – وال ٌخافون أن ٌعصوا قانونه – نحن
نشهد حرف اٌّا ،سرقات أكثر من أيّ وقت مضى .إ ّنما نحن نخرق الوصٌّة ّ
الثامنة بمبات الوسابل ،من خبلل
نظام أخبلق مخفّؾ.
ّ
ّ
الموظفٌن اإلدارٌٌّن أكتافهم وٌقولون" :هذه
مخطط وضٌع لخداع منافس أو زبون تجاريٌ ،ه ّز
بعد منقاشة
هً ال ّتجارة ،لٌس إال" .أو بعد اجتماع تسوٌق تجاري بقٌاسات خاطبة أو نوع ٌّة سٌّبة أو سلع مخادعة،
ٌقول ال ّتاجر" :ما الفرق؟ إن لم أقم بذلك أنا ،سٌفعله ؼٌري" .عند خداع الحكومة أو الؽشّ بضرابب
ال ّدخل ،العبارة األمرٌكٌّة ال ّ
شابعة إلراحة الضمٌر هً" :لٌعمل الع ّم سام هذه الم ّرة .فالحكومة تؤخذ الكثٌر
من المال على أيّ حال .ماذا فً ذلك؟"
نعم ،ماذا فً ذلك؟ هل هذه "تجارة لٌس إال؟ حس انا ،إ ّنه فً الواقع شؤن هللا أٌ ا
ضا – وقد وضع قانو انا ح اٌّا
ٌقول" :ال تسرق" .عندما تنتهك قانون هللا – هو ٌنتهكك! ألنّ شرابع هللا هً حٌّة ،أمور نشٌطة – مثل
قانون الجاذبٌّة .عندما تتع ّدى علٌهاٌ ،ؤتٌك العقاب تلقاب اٌّا – وبشكل أكٌد.

ّ
حق اإلمتلك
بحسب كلمة هللا وناموسه ،هناك طرٌقتان ّ
حق ٌمكنك من خبللهما أن تمتلك أيّ شًء .األولى هً بهبة
مجانٌّة – أو مٌراث – من شخص آخر ،أو من هللا نفسهّ .
الثانٌة هً بالعمل الصّادق الذي ٌكسب بالمقابل
شٌ ابا قانون اٌّا .ك ّل طرٌقة أخرى هً سرقة – األخذ من اآلخر ما ٌملكه.
تعترؾ الوصٌّة ّ
الثامنة باإلقتناء ال ّ
شرعً للممتلكات ،وتحرّ م السّرقة .من المه ّم المبلحظة أنّ الوصٌّة
ّ
الثامنة تح ّرم فً األساس ،ك ّل أشكال ال ّ
ّ
حق اإلنسان باإلمتبلك .كذلك تح ّرم
شٌوعٌّة التً ترفض
اللصوصٌّة العالمٌّة التً من خبللها تصادر الحكومات وتسرق أراض وممتلكات من مواطنٌها أو
مواطنً أمم أخرى .ولخجلنا ال ّدابم ،كل ّ األمم تقؾ مذنبة لخرقها قانون هللا فً هذا الصّدد!
ّ
ومنظم ج اّدا .لٌس فقط هم ٌختلسون مواد باآلالؾ من المتاجر
ٌتعلّم شباب الٌوم السّرقة بشكل واسع
والمحبلت والمدارس وح ّتى الكنابس ،إ ّنما هم ّ
ٌنظمون بانتظام ،نظاماا معقّ ادا للؽشّ فً امتحانات المدارس
والجامعات .ألنّ هذا األمر ٌُنظر له إجماالا دون الكثٌر من اإلنذار ،فإنّ هذه الممارسات تنمو بوتٌرة ال
سابق لها .إ ّنما ما لم ٌُقال لهإالء ال ّ
شباب أب ادا ،هو أنّ هذا الؽشّ ٌعنً أخذ عبلمة أو درجة بطرٌقة ؼٌر
شرعٌّة – وهو سرقة .إ ّنه خرق وصٌّة هللا ّ
الثامنة بشكل مباشر!
الصّناعً أو ال ّتاجر الذي ٌستخدم أوزان أو قٌاسات زابفة ،أو مواد ذات نوعٌّة سٌّبة ،لخداع ال ّ
شعب ،هو
مذنب بخرق الوصٌّة ّ
شابع! إ ّنه ٌحاول أن ٌكتسب أكثر من العابد ال ّ
الثامنة تماماا مثل اللصّ ال ّ
شرعً من
سلعته .إ ّنه ٌحاول مع هذا الرّبح ؼٌر الشرعً الذي ٌؤمل أن ٌكتسبه ،أن ٌؤخذ ربحا ا إضاف اٌّا مقابل ال شًء.
بالمبدأ ،هو ٌسرق ببساطة! مع ذلك ،فً كم ألؾ حالة تت ّم ممارسة هذا ال ّنوع من الخروج عن القانون
والخداع! هللا أعلم.
اللصوص ٌّة بواسطة اإلعلن المز ٌّف
إحدى أعظم خطٌّة تجارٌّة فً عهدنا ،هً الممارسة ال ّ
شابعة لئلعبلن المزٌّؾ .فهً تقود المستهلك لٌتوقّع
أنّ "قر ا
صا" مع ٌّ انا مثبلا ،سٌجعله ٌخسر من وزنه أو ٌزٌده ،أن ٌزٌد من قدرته الجنسٌّة ،أن ٌعالج تساقط
شعره أو أيّ حال ٌمكن أن ٌكون .وفً معظم الحاالتٌ ،كون هذا اإلعبلن كذب متعمّد دون أيّ شكّ.
ممارسة كهذه هً بالفعل ،سرقة من ال ّناس الذٌن ٌدفعون المال لٌتوصّلوا إلى النتٌجة الموعودة.
فً الكثٌر من الحاالت ،لٌس فقط ُتسرق أموال ضحاٌا هذه اإلحتٌاالت الضّخمة ،بل وأٌضا ا ُتسرق
ص ّحتهم وسعادتهم وراحة بالهم .العدٌد من رجال األعمال وزعماء ّ
الطوابؾ "المحترمٌن" ،قد توصّلوا
إلى مواقعهم من خبلل هذا ال ّنوع من الخداع الجماعً والسّرقة!
تحتاج أوطاننا وشعوبنا أن ٌستٌقظوا! فقط ألنّ الخطٌبة ٌمكن أن تتو ّجه بشكل تظهر "محترمة" ،تذ ّكر أنّ
هللا هو القاضً الحقٌقً.

هذا ما ٌقوله هللا القدٌر" :أم لستم تعلمون أنّ ّ
الظالمٌن ال ٌرثون ملكوت هللا .ال تضلّوا .ال زناة ...وال
سارقونٌ ...رثون ملكوت الرّبّ " (رسال بولس ال ّرسول األولى إلى أهل كورنثوس .)ٔٓ-٦ :ٙ
خو افا من أيّ سوء فهم ،تذ ّكر أ ّنها إرادة هللا أن ٌزدهر خ ّدامه فً ؼنى ما ّدي – طالما ٌكسبونه بنزاهة ،وال
ٌجعلون منه هد افا بح ّد ذاته .كتب ٌوح ّنا ال ّرسول" :أٌّها الحبٌب فً ك ّل شًء أروم أن تكون ناجحا ا
وصحٌحا ا كما أنّ نفسك ناجحة" (رسالة ٌوح ّنا ال ّرسول الثالثة ٕ).
ال ّثروة المل ّطخة
ّ
عال من الموت فً معامله أو مصانعه ،هو ربح
وبعدٌ ،جب أن ندرك أن ثروة الصّناعً
الملطخة بمع ّدل ٍ
حرام – وهو مص ّنؾ بقانون هللا كلصّ  ،إن لم ٌكن كقاتل!
ٌت ّم خرق المبدأ وراء الوصٌّة ّ
الثامنة مرارا ا وتكرارا ا فً عبلقات رإساء األموال والعمّال .أوحً ٌعقوب
لٌنذر صاحب العمل ؼٌر ال ّ
شرٌؾ" :هوذا أجرة الفعلة الذٌن حصدوا حقولكم المنجوسة منكم تصرخ
وصٌاح الحصّادٌن قد دخل إلى أذنًّ ربّ الجنود" (رسالة ٌعقوب ٘.)ٗ :
فمن الصّحٌح أٌ ا
ضا – وخاصّة فً هذا العهد من العمل ال ّنقابً فً الفساد – أنّ الكثٌر من العمّال ٌسرقون
أصحاب العمل خاصّتهم! وذلك عندما ٌؤخذون أجرهم ومع ذلك ٌحجبون حصّتهم كاملة من العمل
الصّادق .وهذه سرقة!
فً الكثٌر من األحٌان ٌقول عامل لزمٌله" :تمهّل ٌا رفٌق ،إ ّنك تعمل بجهد كبٌر .إن استمرّ ٌت كذلك،
سٌكون علٌنا حمٌعنا أن نجاهد بالعمل هنا!"
ٌقضً العمّال البرٌطانٌّون واألمٌركٌّون نسبة مفرطة من وقت عملهم فً "استراحة ال ّ
شاي" و"استراحة
القهوة" واستراحة السٌكارة ،مسبّبٌن بذلك لصناعتنا أن تخسر بشكل سًّ ء فً حرب ال ّتجارة العالمٌّة
القابمة اآلنّ .
ٌإثر نقص اإلنتاجٌّة هذا على مصٌر ال ّ
شعب األمٌركً والبرٌطانً!
عند وصٌّة هللا القدٌر ّ
الثامنة رسالة لربٌس المال والعامل على السّواء .لربٌس المال" :أجر عادل لعمل
عادل" .للعامل" :عمل عادل ألجر عادل".
إ ّنما السّرقة من إنسان زمٌل لٌس المبدأ الوحٌد المتضمّن فً الوصٌّة ّ
الثامنة .هلل ممتلكات أكثر بكثٌر من
أيّ إنسان (حجَّ ً ٕ.)١ :
سرقة من هللا
ال ّ
بكبلمه مع ٌعقوب وإسرابٌل الٌوم (آٌة ٌ ،)ٙعلن هللا فً الفصل ّ
الثالث من مبلخً" :أٌسلب اإلنسان هللا.
فإ ّنكم سلبتمونً .فقلتم بم سلبناك .فً العشور وال ّتقدمة" (آٌة ٌ .)١وجّه هللا اإل ّتهام هنا لشعوبنا المتكلّمة
باللؽة اإلنكلٌزٌّة ،بسرقة خالقنا ّ
بالذات وسرقة عمله! ال عجب أنّ القلٌل ج اّدا من األدٌان الحقّة هً باقٌة
على األرض الٌوم! ال عجب أنّ هناك الكثٌر من اإلرتباك والخداع الٌوم باسم المسٌحٌّة!

ٌتابع هللا :قد ل ُعنتم لع انا وإٌّاي أنتم سالبون هذه األمّة كلّها" .ث ّم ٌتعهّد هللا بكلمته" :هاتوا جمٌع العشور إلى
وجربونً بهذا قال ربّ الجنود إن كنت ال أفتح لكم ُكوى السّموات وأفٌض
الخزنة لٌكون فً بٌتً طعام
ّ
علٌكم بركة ح ّتى ال توسع" (آٌات .)ٔٓ-٦
هوذا تح ّد صرٌح من هللا القدٌر! ٌقول هللا أ ّنه سٌبارككم إن دفعتم العشور – كما ٌؤمر – من خبلل إٌمانكم
به وبكلمتهٌ .مكن اإلستشهاد حرف اٌّا ،بمبات القصص ال ّتارٌخٌّة التً تظهر أنّ هللا ٌبارك الذي ٌدفع العشر،
ح ّتى بؤسالٌب ما ّدٌة .قد ال ٌقوم دابماا بذلك بشكل فوري .قد ٌتوجّب علٌك أن تطٌعه وتمارس إٌمانك
لبعض الوقت .إ ّنما وأنت تخدمه وتطٌعه وتثق به ،سٌحفظ هللا قسطه من الصّفقة .فبركتك تؤتً دون شكّ!
الحظ هذه الرّسالة البهٌجة من أحد سامعٌنا ،الذي أخذ بوعد هللا حرف اٌّا" :كنت مفل اسا كل اٌّا من ال ّناحٌة
المالٌّة ،منذ بضعة أسابٌع .تلقٌّت عشرة سنتات .كانت لً رؼبة فً عدم دفع سنت العشر .دفعته .بعد أٌّام
قلٌلة تلقٌّت دوالرا ا واح ادا .أٌ ا
ضا ،أؼرتنً فكرة أن أحتفظ بالعشر بسبب احتٌاجات عدٌدة .لقد تلقٌّت لتوّ ي
أربعٌن دوالر وسؤرسل لكم العشر منه فً أسرع وقت ممكن .كنت وف اٌّا وكذلك هللا".
إٌجابً
تطبٌق الوص ٌّة بشكل
ّ
التطبٌق اإلٌجابً الواضح للوصٌّة ّ
الثامنة ،هو معلن فً رسالة العهد الجدٌد ألهل أفسس" .ال ٌسرق
السّارق فً ما بعد بل بالحريّ ٌتعب عامبلا الصّالح بٌدٌه لٌكون له أن ٌعطً من له احتٌاج" (رسالة بولس
ال ّرسول إلى أهل أفسس ٗ .)ٕ١ :من جهة ،أدٌنت السّرقة فً هذا المقطع .من جهة أخرىٌ ،ظهر العمل
والعطاء كؤسلوب حٌاة ،الذي ٌوصً به التطبٌق اإلٌجابً من وصٌّة هللا.
ٌجب أن تكسب األموال والممتلكات بالعمل الصّادق – لٌس فقط إرضاء رؼبات واحتٌاجات شخصٌّة –
إ ّنما بشكل أنّ أيّ فابض ٌمكن إعطاإه ألخ فً حاجة .فً هدؾ وروح قانون هللا الحقٌقً ،ال ٌسرق
اإلنسان فقط عندما ٌؤخذ من اآلخر ما هو له ،إ ّنما عندما ٌرفض أن ٌعمل لٌشارك وٌعطً من هم بحاجة!
ٌجب على المسٌح ٌٌّن الحقٌق ٌٌّن أن ٌكونوا "مشتركٌن فً احتٌاجات الق ّدٌسٌن .عاكفٌن على إضافة
الؽرباء" (رسالة بولس ال ّرسول إلى أهل رومٌة ٕٔ .)ٖٔ :كوننا مولودون أبنا اء هللٌ ،جب أن نصبح على
مثاله (إنجٌل م ّتى ٘ .)ٗ١ :وٌسوع قد قال" :أبً ٌعمل ح ّتى اآلن وأنا أعمل" (إنجٌل ٌوح ّنا ٘.)ٔ١ :
ضا درس الوصٌّة الثامنة اإلٌجابً ،فً الكلمات ال ّ
ٌل ّخص أٌ ا
شاملة لٌسوع ،المسٌح" :مؽبوط هو العطاء
أكثر من األخذ" (أعمال ال ّرسل ٕٓ .) ٖ٘ :إن استطعنا ،من خبلل روح هللا ،أن نتعلم أن نعٌش بهذه
الكلمات ،نكون قد تمّمنا بالفعل روح الوصٌّة ّ
الثامنة!

الوص ٌّة ال ّتاسعة
هذا هو عهد الكذب ال ّراقً وازدواجٌّة األخبلق وأعراض واترؼٌت .هذا هو عهد المحامٌن بالمظهر
صناعٌٌّن ،والمسإول ٌّن الحكومٌٌّن واألساتذة الجامعٌٌّن ،الذٌن ٌحنثون بقسمهم على
المحترم ،والقادة ال ّ
كرسًّ ال ّ
شهادة ،ح ّتى أمام مجلس شٌوخ الوالٌات الم ّتحدةٌ .ق ّدم هذا العهد أٌ ا
ضا المشهد الممٌّز للمبلٌٌن من
ال ّناس الذٌن ٌإمنون بنظرٌّة التطوّ رٌ ،ذهبون إلى الكنابس التً تإمن على األقل باإلسم ،باهلل الخالق ،إله
الكتاب المق ّدس.
مسٌح الكتاب المق ّدس ٌدٌن تماماا المنافقٌن فً زمنه .ماذا قد ٌقول عن جٌلنا نحن؟
المجتمع ٌعٌش كذبة
فً كتابه" ،الجنس ،الرّ ذٌلة واألعمال ال ّتجارٌّة"ٌ ،خبر مونرو فراي عن "استعداد المجتمعات بتقبّل
الرّذٌلة عندما تؤتً بؤرباح ؼٌر مباشرة لعملهم المحترم"ٌ .ظهر الكتاب بوضوح ما ٌعرفه ساب اقا اآلالؾ
من الكبار ال ّراقٌن :الكنٌسة "المحترمة" والقادة المدنٌٌّن هم فً أؼلب األحٌان ،على استعداد لتحمّل لعب
القمار وال ّدعارة والمخ ّدرات ،إن كان ذلك لمصلحتهم المالٌّة.
بال ّنسبة للمجتمع ككلّ ،هم ٌظهرون كؤركان الفضٌلة واإلحترام .بال ّنسبة لقوّ ادٌن البؽاٌا ،لت ّجار المخ ّدرات
أو لقٌاصرة القمار ،هم على استعداد أن ٌقوموا "با ّتفاق سرّي" .هم مستع ّدون أن ٌستخدموا نفوذهم أو
مركزهم المدنًّ  ،لٌسمحوا بالرّذٌلة والجرٌمة أن تزدهر فً مجتمعهم – طالما ٌكون لهم حصّة مالٌّة.
ي ح ّد ٌرتكز ك ّل مجتمعنا "المسٌحً" على هذا ال ّنوع من
بلؽة واضحة ،هم ٌعٌشون كذبة! الكشؾ إلى أ ّ
ال ّنفاق ،هو أمر لمذهل فع ا
بل! لك ّننا ندفع عقوبة صارمة رؼم ذلك – أل ّننا نخرق وصٌّة هللا ال ّتاسعة.
لقد رأٌنا فً هذا الكتٌّب الذي ٌشرح الوصاٌا العشر ،أنّ أعظم خطٌّة هً أن تضع شٌ ابا آخر فً مكان هللا
الحقٌقً .هذا ٌقود بدوره ،إلى الوثنٌّة ،إلى الكفر باسم هللا ،إلى خرق سبته ،إلى عدم تكرٌم والدانا
ّ
والزنا والسّرقة.
البشرٌّان ،إلى القتل
ونفس المبدأ ّ
بالذات ٌُطبّق على وصٌّة هللا ال ّتاسعة.
الوص ٌّة ال ّتاسعة المعلنة
ّ
للحقٌ ،كون
"ال تشهد على قرٌبك شهادة زور" (الخروج ٕٓ .)ٔٙ :فقط عندما ٌسعى اإلنسان وٌشهد
حق! قال ٌسوع" :كبلمك هو ّ
م ّتح ادا مع هللا .أل ّنه بالواقع الفعلً ،هللا ّ
حق" (إنجٌل ٌوح ّنا  .)ٔ١ :ٔ١وأٌ ا
ضا:
"أنا هو ّ
ّ
والحق والحٌاة" (إنجٌل ٌوح ّنا ٗٔ.)ٙ :
الطرٌق
ّ
الحق ،أن ٌعٌش
من الؽٌر المه ّم أن ٌكون لئلنسان عٌوباا ونقاط ضعؾ أخرى ،إن كان مستع اّدا أن ٌقول
على نحو صرٌح وصادق حقٌقة ما هو فعبلا ،وٌعترؾ بالحقٌقة عندما تظهر لهٌ ،مكن لهذا اإلنسان أن
ٌكون له اإلحترام والمساعدة لٌتؽلّب على نقاط ضعفه ال ّ
شخصٌّة.

تطبٌقات الوصٌّة ال ّتاسعة البعٌدة المدى ،هً هابلة .تؤمّل ال ّتالً )ٔ :هناك إله قدٌر لهذا الكون ،شخصً
وحًّ  ،له طرق وقوانٌن حقّة )ٕ .لذا ،فاإلنسان الصّادق الذي هو على استعداد لقول الحقٌقة واإلعتراؾ
ّ
الحق وأسالٌبه! إ ّنما اإلنسان الذي كبلمه ؼٌر صالح
بالحقٌقة عندما ُتكشؾ ،بجب أن ٌتحوّ ل أخٌرا ا إلى هللا
وهو فً عادة الكذب على اآلخرٌن وعلى نفسه – فطباع ذاك اإلنسان وعملٌّاته الفكرٌّة هً ملتوٌة
ومنحرفة إلى ح ّد لن ٌتم ّكن أن ٌفهم حقٌقة هللا ،إلى أن ّ
ٌنظؾ ذهنه بالمعنى الحرفًّ !
لهذا السّبب ،إ ّنه فً ؼاٌة األهمٌّة – ح ّتى لو كان هناك من اختبلفات صادقة فً اآلراء بٌن البشر ،حول
الكثٌر من األمور – أن نتعلّم كٌؾ نعٌش ونتعلّم بصدق .مع ذلك ،فنحن نعٌش فً مجتمع ٌتخلّله بشكل
متزاٌد ،مختلؾ أشكال الكذب وال ّنفاق وخداع ال ّنفس .إن ك ّنا لنبنً طباع هللا – ونرث الحٌاة األبدٌّة –
ٌجب أن ندرس الوصٌّة ال ّتاسعة فً ك ّل تشعّباتها – ونتعلّم أن نطٌعها.
ك أ ّنه ال ٌوجد
تحفظ الوصٌّة ال ّتاسعة ك ّل رجل مستقٌم والبق ،فً أ ّنها تساعده على حفظ سمعته .ال ش ّ
خطٌّة أحقر من خطٌّة اإلفتراء وال ّتشهٌر ،تلفٌق الكذب ونشره بهدؾ أذٌّة اإلنسان اآلخر .اللصّ ٌؤخذ فقط
أدوات مادٌّة ،التً ٌمكن فً أؼلب األحٌان ،استبدالها .إ ّنما ٌُمكن لل ّ
شاهد ال ّزابؾ الذي ٌشهّر ،أن ٌسلب
الشخص اإلحترام والسّمعة فً عٌن زمبلبه – وتكون الفرص زهٌدة فً استرجاعها بالكامل.
صدق العمل ٌّة
قٌمة ال ّ
القٌمة الفورٌّة فً أن نتم ّكن أن ن ّتكل على كبلم اإلنسان ،ال ٌحفظ فقط سمعة ك ّل رجل البق وٌقضً على
المبلٌٌن من السّاعات الضّابعة من عبء التحقٌق فً ك ّل بٌان وتقرٌر م ّرات ع ّدة ،إ ّنما سوؾ سٌمنع
وضع الرّجال ؼٌر الجدٌرٌن ،فً مناصب عالٌة من المسإولٌّة .سوؾ ٌقوم بتنظٌؾ مجتمعنا بالمعنى
الحرفً!
كم م ّرة الٌوم ،تت ّم قٌادة أم اما بكاملها ،من قبل رجال هم فً السّلطة فقط بسبب قدرتهم على خداع وتضلٌل
شعبهم الخاصّ ! نرى فً ك ّل أنحاء العالم ،نشوء عمبلء طؽاة ٌوعدون تابعٌهم بشًء من ال شًء .بواسطة
تبشٌر ذكًٌ ،جعل القابد شعبه ٌإمن بما هو نفسه ٌعرؾ أ ّنها كذبة كبٌرة .من ث ّمٌ ،ؤتً العدٌد من أشهر
وسنٌن رٌبة ومعاناة وإحباط ،إلى أن تضرب كارثة عظٌمة وتظهر الحقٌقة واضحة أخٌرا ا ،فقط بسبب
حكم الظروؾ.
ح ّتى فً دولنا الدٌمقراطٌّة ،ؼالباا ج اّدا ما ٌوصى برجال فً مناصب عالٌة – لٌس بسبب ال ّنزاهة والكفاءة
– إ ّنما بسبب ما ٌبدو مناسباا فً ذاك الوقت للحزب السٌّاسً .رإساء ال ّدول والسٌاسٌٌّن الذي ٌإٌّدون ذلك
هم طب اعا "شهداء زور" ض ّد أبناء وطنهم! فهم ٌعٌشون كذبة – كما وأ ّنهم ٌساعدون بإطبلق واحدة.
الصناعة واألعمال ،إن أخبرت ك ّل شركة الحقٌقة فعبلا ،عن
ف ّكر كم سٌكون مفٌ ادا ج اّدا للشعب ،فً نطاق ّ
منتوجها الخاصّ  ،وسعت بصدق لخدمة احتٌاجات المستهلك الحقٌقٌّة! سٌكون آثار ذلك ح اقّا مذه َل! ف ّكر
بمجتمع حٌث ك ّل صنؾ من معجون األسنان وحبوب اإلفطار مثبلا ،ال ٌكون فقط ،تقلٌ ادا أو نو اعا من

ّ
بحق أو ت ّم اإلعبلن عنه
صنؾ آخر ال حاجة له ،بل ٌكون الوحٌد واألفضل من نوعه الخاصّ  ،مسعّر
بصدق! طبّق هذا لك ّل جانب من المجتمع فتحصل على ما ٌقارب المدٌنة الفاضلة.
لكن هذا لٌس اقتراح مستبعد وخٌالً .إ ّنها ببساطة ال ّنعمة التً تؤتً إن أطاع المجتمع كلّه وصٌّة هللا
ال ّتاسعة ،ح اقّا وبالمعنى الحرفً!
إن كنت ستعٌش فً مجتمع هللا إلى األبد ،فقد أوصاك من أعطاك الحٌاة وال َن َفس" :لذلك اطرحوا عنكم
الكذب وتكلّموا بالصّدق ك ّل واحد مع قرٌبه" (رسالة بولس ال ّرسول إلى أهل أفسس ٗ.)ٕ٘ :
ط ّبق الوص ٌّة ال ّتاسعة فً حٌاتك
جذور مبدأ ك ّل خطٌبة هو الؽرور" .باطل األباطٌل قال الجامعة .باطل األباطٌل الك ّل باطل" (الجامعة ٔ:
ٕ) .السّبب الحقٌقً الذي من أجله معظم ال ّناس ٌرفضون هللا الحقٌقً ،هو أ ّنهم ٌرٌدون هم أن ٌكونوا
"آلهة" بعٌنٌهم وعٌنً رفقابهم .إ ّنه الؽرور .لك ّل خطٌبة ارتكبها إنسان ،جذورا ا فً هذا المبدأ الواحد.
وكذلك األمر مع ك ّل أشكال الكذبٌ .كذب ال ّناس أل ّنهم ٌهت ّمون باحترام ّ
الذات والحسّ بؤهمٌّتهم ال ّ
شخصٌّة،
أكثر من اهتمامهم بخٌر رفٌقهم اإلنسان .فهم ٌتكلّمون وٌتص ّرفون بشكل خطؤ أل ّنهم ٌخشون رأي اإلنسان
أكثر منه رأي هللا القدٌر نفسه! التص ّرفات واألحادٌث الٌومٌّة لك ّل ال ّناس تقرٌباا ،تحمل شهادة فصٌحة
لحقٌقة هذا البٌان.
كما قال ٌوح ّنا أٌ ا
ضا عن رإساء ال ّدٌن فً زمنه" :أل ّنهم أحبّوا مجد ال ّناس أكثر من مجد هللا" (إنجٌل ٌوح ّنا
ٌٕٔ .)ٖٗ :خاؾ الرّجال وال ّنساء فً معظم األحٌان ،ممّا ٌدعونه "الفشل" فً العمل أو المجتمع .فٌقومون
بالؽشّ والخداع والكذب بهدؾ تج ّنب هذا "الفشل" – أو تؽطٌته .إ ّنما من وجهة نظر ما هو "صحٌح"
جوهر اٌّا – والقٌم األبدٌّة – األمر الذي علٌهم أن ٌخشوه هو الخطٌبة .أل ّنه كما قال بولس ال ّرسول" ،إن
كان هللا معنا فمن علٌنا" (رسالة بولس ال ّرسول إلى أهل رومٌة .)ٖٔ :١
قال ٌسوع" :طوبى لكم إذا عٌّروكم وطردوكم وقالوا علٌكم ك ّل كلمة شرٌّرة من أجلً كاذبٌن" (إنجٌل
م ّتى ٘ .)ٔٔ :من األفضل لنا جمٌعنا أن نكؾّ عن القلق إلى هذا الح ّد ،عمّا ٌف ّكر به اإلنسان الضّعٌؾ
والفانً – ونه ّتم أكثر بكثٌر بما ٌف ّكر به هللا القدٌر! عندها نتعلّم أن نكؾّ عن ك ّل نفاق فً العمل ،فً
الحٌاة اإلجتماعٌّة ،فً السٌاسة – نعم ،فً مساعٌنا ال ّدٌنٌّة والعلمٌّة.
تنس أنّ
تذ ّكر أنّ الكثٌرون ممّن أدانهم هذا العالم المخادع ،قد تلقّوا بركة هللا ،وهم ٌرثون الحٌاة األبدٌّة .ال َ
المسٌح قد قُتل من خبلل خطٌّة شهادة ال ّزور والكذب! "ألنّ كثٌرٌن شهدوا علٌه زورا ا ولم ت ّتفق شهادتهم"
(إنجٌل مرقس ٗٔ.)٘ٙ :
بما أنّ ال ّناس ،من خبلل الؽرورٌ ،رٌدون أن ٌص ّدقوا ما هو شعبً فً حٌنه ،فهم ٌخدعون أنفسهم
وٌخدعون شركابهم فً أن ٌص ّدقوا ح ّتى ،نظرٌّات دٌنٌّة وعلمٌّة ال أساس لها بؤيّ شكل فً الواقع الفعلً!

ّ
ٌحذر هللا ض ّد ك ّل نفاق مماثل" :ألنّ ؼضب هللا معلن من السّماء على جمٌع فجور ال ّناس وإثمهم أل ّنهم
ّ
الحق باإلثم" (رسالة بولس ال ّرسول إلى أهل رومٌة ٔ .)ٔ١ :معظم التعلٌقات والمعاجم التً
ٌحجزون
تفسّر اإلنجٌل المق ّدس ،تظهر أن عبارة "ٌحجزون" ،كان ٌجب أن تترجم إلى كلمة "ٌقمعون" .فال ّناس
ٌقمعون الحقٌقة.
ٌدٌن هللا الذٌن ٌحجزون حقٌقة وجوده وهدفه على هذه األرض! ٌقول هللا أنّ فبلسفة وعلماء هذا العالم
العبث ٌٌّن ،هم " ببل عذر" لرفضهم أ ّنه خلق هذا الكون بالمعنى الحرفًّ للكلمة ،وهو اآلن ٌحكمه بقدرته
(آٌة ٕٓ)ٌ .جب على معظم العلماء والبلهوتٌٌّن الذٌن ٌعتقدون بنظرٌّة ال ّتطوّ ر التً أوحى بها إبلٌس ،أن
ٌعلموا ما هو أفضل من ذلك .بعضهم ٌعرؾ فعبلا األفضل! إ ّنما ٌستمرّون بما ٌروق لل ّناس ،وٌعٌشون
كذبة! ٌقول هللا "إ ّنهم ببل عذر"!
وفً نفس الفبة نجد الكهنة وطبلب الكتاب المق ّدس ،الذٌن ٌستمرّ وم ٌعلّمون وٌمارسون ما ٌعرفون أ ّنها
معتقدات وعادات وثنٌّة قدٌمة ،أدانتها كلمة هللا .فً الكثٌر من الحاالت ،هم ٌعرفون األفضل! هم "ببل
عذر".
التعلٌم المستم ّر لهذه األكاذٌب العلمٌّة وال ّروحٌّة األساسٌّة ،هو ّ
بالذات األمر الذي ٌحجب نظر معظم هذا
ّ
وخطته الحقٌقٌّة وهدفه من هذا العالم السّفلً .هذه هً ح اقّا النتٌجة
العالم عن رإٌة طبٌعة هللا الفعلٌّة
الرّهٌبة لشهادة ال ّزور ،الخداع ّ
الذاتً والكذب .أل ّنه طالما ٌستم ّر القادة ،المفترض أن ٌكونوا "مثقّفٌن"،
ّ
وخطته ،حضارتنا محكوم علٌها!
بخداع أنفسهم واآلخرٌن عن وجود هللا وسلطته
ّ
بالحق
ِعش
اإذا ،تعلّم فً حٌاتك ال ّ
شخصٌّة أهمٌّة قول الحقٌقة ،اإلٌمان بالحقٌقة ،العٌش بالحقٌقة .إحرص على عدم
تركٌز حٌاتك كلّها على سلسلة من األكاذٌب – سواء كان تشوٌهاا شخص اٌّا ،سٌاس اٌّا ،علم اٌّا أو دٌن اٌّا للحقٌقة.
تذ ّكر ،إنّ الحقٌقة الفعلٌّة هً التً تح ّررك (إنجٌل ٌوح ّنا .)ٖٕ :١
فً خطابك ال ّ
تنس أب ادا أن اإلنسان هو صالح فقط على قدر ما كلماته هً
انتق كلماتك بحذر .ال َ
شخصًِ ،
صالحة .إن اعتاد على الكذب ،من المستحٌل تقرٌباا مساعدته – ألنّ ك ّل ما ٌقوله أو ٌفعله ٌمكن بك ّل
بساطة أن ٌكون خدعة أخرى.
إحدى صفات هللا األساسٌّة هً أ ّنه ّ
حق .إن لم نستطع اإلعتماد على كلمة هللا ،لن ٌكون من ضمان
وؼفران حقٌقً من الخطاٌا الماضٌة ،من مساعدة حالٌّة فً وقت الحاجة أو من مكافؤة مستقبلٌّة وحٌاة
أبدٌّة.
إن كان عند هللا محبّة عظٌمة حسنة النٌّة ،وك ّل الحكمة والقدرة – لك ّنك ال تستطٌع أن تعتمد على كبلمه
وعهوده – فؤٌن تكون؟

هل ف ّكرت ٌوماا بذلك على هذا ال ّنحو من قبل؟ الصّفة المعاكسة تماماا لصفة هللا هً صفة إبلٌس ال ّ
شٌطان.
كما كشؾ ٌسوع المسٌح" :متى تكلّم بالكذب فإ ّنما ٌتكلّم ممّا له أل ّنه ك ّذاب وأبو ّ
الكذاب" (إنجٌل ٌوح ّنا :١
ّ
بالحقٌ ،نتظره قدر رهٌب" :وأمّا الخابفون وؼٌر المإمنٌن...
ٗٗ) .من ٌلحق إبلٌس فً رفضه العٌش
وجمٌع الكذبة فنصٌبهم فً البحٌرة الم ّتقدة بنار وكبرٌت الذي هو الموت ّ
الثانً" (رإٌا ٌوح ّنا البلهوتً
ٕٔ.)١ :
تذ ّكر ،لٌس هناك من "كذبة بٌضاء" فً نظر هللا .الحقٌقة المجتزأة ،ال ّتحرٌؾ والخداع هم مدانون من قبل
كبلم هللا .قال ٌسوع" :كبلمك هو ّ
حق" (إنجٌل ٌوح ّنا  .)ٔ١ :ٔ١لنحٌا بتلك الكلمة الملهمة ،ح ّتى نرث
ربّما الحٌاة األبدٌة فً الملكوت ،الذي ٌرتكز على ما هو ّ
حق وصحٌح .هذه هً رسالة الوصٌّة ال ّتاسعة.

الوص ٌّة العاشرة
هل علمت أنّ مسوحات حدٌثة كشفت أنّ المشاكل المالٌّة التً تعانً منها معظم العاببلت ،لٌست نتٌجة
ال ّدخل المنخفض؟ بل فإنها تؤتً مباشرة من اإلفراط فً المصروؾ بما ٌزٌد على ال ّدخل العادي المبلبم،
من أجل الكمالٌّات وإشباع رؼبات شخصٌّة ،ومن العادة األمٌركٌّة فً ال ّ
شراء بال ّتقسٌط!
"اشتر اآلن وادفع الح اقا"ٌ ،قول اإلعبلن .إ ّنما هل تحتاج فعبلا أن تشتري هذه الما ّدة اآلن؟ وهل أنت متؤ ّكد
أ ّنك ستتم ّكن من ال ّدفع الح اقا؟
مجتمع ٌقوم على ال ّ
شهوة
هناك قول أمٌركً شعبً ٌقول بما معناه أن ٌلتزم ال ّ
شخص بمواكبة الجٌران .واإلعبلنات التً تمارس
الضّؽط العالً على ال ّدوام ،تشجّع على هذه الفكرة .إ ّنها تقام لتوحً أ ّنه من التخلّؾ أو من الخطؤ أال
نجاهد وننافس ونشتهً أن ٌكون لدٌنا ممتلكات ما ّدٌّة ،على قدر ما ٌملكونه جٌراننا .الفكرة العصرٌّة هً
"الحصول على قدر المستطاع طالما هو جٌّد".
الضّؽط المتواصل للمضً قدماا – الذي ٌعنً عادة الحصول على مال وممتلكات أكثر – قد ولّد وثنٌّة
أكثر وأكثر .إ ّنه ٌعمً األذهان والقلوب عند المبلٌٌن عن حٌاة هللا.
منذ بضعة سنٌن ،ورد مقال منبّه فً منشور دٌنً بارز" ،رجل الكنٌسة الكندي" ،كاش افا تؤثٌر هذه الوثنٌّة
الما ّدٌة على ال ّ
شباب المسٌحً األفرٌقً فً الوالٌات المتحدة وكندا .قال أحد هإالء" :قبل أن آتً ألدرس
هنا ،كنت مسٌح اٌّا صالحا ا .كنت أحلم أن أصبح ٌوماا مب ّ
ش َرا طب اٌّا .اآلن أنا ملحد".
"لماذا؟" سؤل الصّحفً .فؤجابه" ،منذ أن أتٌت إلى هنا ،اكتشفت أنّ اإلنسان األبٌض له إالهٌن اثنٌن.
األوّ ل هو الذي علّمنا عنهّ ،
والثانً هو الذي ٌصلًّ له .علّمتنً مدرسة مشٌخٌّة تبشٌرٌّة ،أنّ عقابد أسبلفً

العشابرٌّة ،الذٌن عبدوا صورا ا وآمنوا بالسّحر ،كانوا خطؤ ا ومثٌرٌن للضّحك تقرٌباا .إ ّنما هنا فؤنتم تعبدون
صورا ا أكبر – سٌّارات وأجهزة كهربابٌّة .أنا بصراحة ،ال أستطٌع أن أرى الفرق".
أٌدهشك هذا؟ ال ٌجب أن تندهش – ؼٌر أنّ معظم ال ّناس ٌقتربون ج اّدا من خطٌّتهم الخاصّة إلى ح ّد ال
ٌستطٌعون أن ٌروها .نحن نعٌش فً مجتمع ٌُدعى "مسٌحً" ٌرتكز حرف اٌّا ،على ال ّ
شهوة والجشع من أجل
أشٌاء مادٌّة أكثر فؤكثر! الجهد المحموم لمنافسة اآلخرٌن والمضً قدماا ،لٌس فقط هو مصدر معظم
المشاكل المال ٌّة ،إ ّنما هو أٌ ا
ضا السّبب الحقٌقً للكثٌر من األمراض الجسدٌّة والنفسٌّة ،من البٌوت المف ّككة
والحٌوات المحبطة .واأله ّم من ك ّل ذلك هو أنّ هذا ال ّنوع من الوثنٌّن ،ال ٌترك لل ّ
شخص وق اتا أو قوّ ة أو
رؼبة لٌصبح مق ّرباا من هللا الحقٌقً – الذي وحدها قوانٌنه الحٌّة وأسالٌبه ،تجلب السّبلم والفرح ال ّداخلً
الحقٌقً.
الوص ٌّة ال ّتاسعة المعلنة
معظم ال ّناس ال ٌدركون أنّ الوصاٌا العشر هً قوانٌن حٌّة ،متحرّكة ونشٌطة – مثل قانون الجاذبٌّة .إ ّنها
ألٌّة الحركة .عندما تخرقها ،تخرقك بدورها! كذلك األمر مع الوصٌّة األخٌرة من ناموس هللا .مع أ ّنك
ٌمكن أن تخرقها من دون معرفة أيّ إنسان آخر ،فالعقاب على انتهاكها هو مإ ّكد ال محالة!
"آل تشت ِه بٌت قرٌبك .ال تشت ِه امرأة قرٌبك وال عبدهُ وال أمت ُه وال ثورهُ وال حمارهُ وال شٌ ابا ممّا لقرٌبك"
(الخروج ٕٓ.)ٔ١ :
من بٌن ك ّل الوصاٌا ،فإنّ العاشرة منها تشٌر على وجه ال ّتحدٌد ،إلى عبلقة اإلنسان باإلنسان .قوّ ة الوصٌّة
تكمن فً هذه الكلمات" :قرٌبك ...قرٌبك)( ...هُ)( ...هُ )( ...هُ)( ...هُ ...قرٌبك" .إ ّنها حراسة مصالح
الؽٌر بسبعة أضعاف.
لٌس من الخطؤ أن ترؼب بشكل قانونً ،بزوجة أو خادمة أو ثور أو حمار .لكن حٌث ٌكون الهدؾ
المرؼوب به بعٌد المنال بال ّنسبة للمعجب ،فاإلعجاب المندمج فً الرّؼبة لئلمتبلكٌ ،خرق الوصٌّة.
وحً هو بشكل ما،
الر ّ
رؼم أنّ هذه الوصٌّة تتناول بوضوح كبٌر ،العبلقات البشرٌّة والجسدٌّة ،فالمطلب ّ
أكثر صرامة من أيّ مطلب سابق .هذه الوصٌّة تضبط ح ّتى األفكار فً ذهن وقلب اإلنسان .معظم ال ّناس
ٌنظرون إلى الخطٌبة كؤمر من نوع خارجً أو حسًّ .هم ال ٌدركون أنّ ّ
الطباع المق ّدس والصّالح الذي
ٌهدفه هللا فٌناٌ ،ستلزم أن تتطهّر ح ّتى أفكارنا كل اٌّا ،ونجعلها مثل أفكاره .الفعل ٌلً الفكرة .أنت هو ما
تف ّكر به.
إن كنت ترفض بال ّس ّر مقٌاس هللا وطرٌقه ،إن كنت تشتهً بقلبك شٌ ابا ال تستطٌع أو لن تستطٌع أن تمتلكه
بشكل قانونًّ مع بركته ،فعاجبلا أم آجبلا – سٌخرج هذا التم ّرد الفكري بالخطٌبة .وتشرع هذه األفعال
بتح ّدي هللا – بخرق ناموسه – ألنّ األفكار كانت تقوم بذلك طوال الوقت!

تخرق هذه الوصٌّة اث ا
اقبة من خبلل ك ّل "المسٌحٌّة السّطحٌّة" ،وتظهر ما إذا أسلم اإلنسان ح اّقا إرادته إلى
صانعه! إ ّنه مبدأ بحث ومخٌؾ .لك ّنها وصٌّة علٌك أن تتعلّم أن تطٌعها إن كان سٌكون لك ٌوماا حٌاة أبدٌّة
ومجد فً ملكوت هللا.
"فلٌكن فٌكم هذا الفكر الذي فً ٌسوع المسٌح أٌ ا
ضا" (رسالة بولس ال ّرسول إلى أهل فٌلٌبً ٕ.)٘ :
بواسطة روح هللا الذي فٌناٌ ،جب علٌنا خوض معركة اإلٌمان – نرمً ع ّنا طبٌعة ال ّ
شهوة البشرٌّة التً
فٌنا  -لننجح فً ال ّنهاٌة ونكون "مستؤسرٌن ك ّل فكر إلى طاعة المسٌح" (رسالة بولس ال ّرسول ّ
الثانٌة إلى
أهل كورنثوس ٓٔ .)٘ :هذا هو الهدؾ األسمى الذي ٌجب أن تتوصّل إلٌه المسٌح ٌّة الحقٌق ٌّة بالكامل فً
القٌامة.
إ ّنما علٌنا أن ننمو فً طباع هللا خبلل هذا الحٌاةٌ .جب أن نتعلّم كما فعل أخنوخ ،نوح ،ابراهٌم وخ ّداماا
آخرٌن للعلًّ  ،أن "نمشً مع هللا"ٌ .جب أن نسٌر فً طرٌقه – نفعل كما ٌفعل – نف ّكر كما ٌف ّكر.
لكن ذهن اإلنسان ّ
الطبٌعً ملًء باألنانٌة والؽرور والتنافس والجشع والكراهٌة وال ّ
شهوة .إ ّنه ذهن
مفصول عن طرق وأفكار هللا (إشعٌاء ٘٘.)٦-١ :
ّ
وننظفها ،عندما قال" :طوبى لؤلنقٌاء القلب
لهذا السّبب ش ّدد ٌسوع على أهمٌّة أن نؽٌّر أذهاننا ،نحوّ لها
أل ّنهم ٌعاٌنون هللا" (إنجٌل م ّتى ٘.)١ :
أٌن نحن من هذا؟
خاصّة بعد الحرب العالمٌّة ّ
الثانٌة ،الحٌاة فً مجتمعنا الؽربً قد تس ّرعت .نحن نندفع لكسب مال أكثر.
نحن فً عجلة من أجل أن نمضً وق اتا ممت اعا وننال ك ّل ما ٌمكننا من الحٌاة .لقد تعلّمنا أن نتنافس مع
رفٌقنا اإلنسان ،فً ك ّل ال ّنواحً ،لننال تكرٌماا اجتماع اٌّا وتق ّدماا ما ّد اٌّا .لقد توصّلنا إلى أن نرؼب بش ّدة
الكمالٌّات الما ّدٌّة التً كانت ،فً بعض الحاالت ،ؼٌر معروفة كل اٌّا منذ جٌلٌن فقط .لدٌنا اندفاع لئلنفاق
أكثر ممّا نجنً – أن نفعل أكثر مّما ٌجب" .أنت ُتدٌن بذلك لنفسك"ٌ ،قول اإلعبلن وهو ٌزرع فٌنا فكرة
نشتر سٌّارة أكبر ،إن لم نؤكل فً مطعم بكلفة أكثر ،أو إن لم نذهب فً رحلة
أ ّننا نكون أؼبٌاء إن لم
ِ
أطول وأؼلى ثم انا .ال ّتشدٌد هو على األخذ وعلى ال ّنفس.
على الصّعٌد العالمً ،تتحارب أمم العالم وتقتل بسبب نفس سلوك القلب هذا" .من أٌن الحروب
والخصومات بٌنكم ألٌست من هنا من ّلذاتكم المحاربة فً أعضابكم .تشتهون ولستم تمتلكون .تقتلون
وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا .تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون أل ّنكم ال تطلبون"( .رسالة
ٌعقوب ٗ.)ٕ-ٔ :
فً الكثٌر من األحٌانٌ ،شتهً ال ّرأسمالًّ مال أكثر ممّا ٌستطٌع أن ٌناله بسهولة بدفعه أجورا ا عادلة.
فٌسرق عمّاله بدفعه القلٌل وإنفاقه القلٌل لتحسٌن شروط وسبلمة العمل .كذلك العامل المعاصر – المضلّل
فً أؼلب األحٌان من قبل رإساء ال ّنقابات – ٌتعلّم شهوة المال أكثر ممّا ٌستطٌع أن ٌجنً بصدق .هو
ّ
المنظم والؽشّ السٌّاسً ،أن ٌربح شٌ َبا مقابل ال شًء.
ٌعتقد أ ّنه ٌستطٌع ،من خبلل الضّعط

لماذا ٌكتب ما ٌسمّونهم "أدباء" ،رواٌات ال ترتكز ّإال على القذارة والفحش والؽباء الصّبٌانً؟ لماذا ٌطبع
ال ّناشرون هكذا فساد ،الذي ٌخ ّفض مشاعر الحبّ واللطؾ والمثالٌّة عند اإلنسان ،إلى مستوى أدنى من
البهٌمة الؽاشمة؟
ٌمكنك أن ترى بسرعة المئات من أمثلة ا ّ
لطمع الرّبٌسٌّة فً مجتمعنا ،إن فتحت عٌنٌك ج ٌّ ادا .إ ّنما كن
مستع اّدا أن ترى ّ
الطمع فً نفسك أٌ ا
ضا! كن مستع اّدا لتتوب عنه وتسؤل هللا أن تتؽلّب علٌه المحبّة والقوّ ة.
ٌحتاج جٌلنا إلى هذه الكلمات من ابن هللا" :انظروا وتحفّظوا من ّ
الطمع .فإ ّنه من كان ألحد كثٌر فلٌست
حٌاته من أمواله" (إنجٌل لوقا ٕٔ.)ٔ٘ :
هل فهمت؟ ٌقول المسٌح ،ال ٌمكن أن ٌقاس نجاحك فعبلا وسعادتك الحقٌقٌّة فً الحٌاة ،بمدى قوّ ة سٌّارتك
والثٌاب التً تلبسها ،أو ح ّتى ب ّ
أو حداثتها ،بنوع البٌت الذي تسكن فٌه ّ
الطعام الذي تتناوله .السّعادة هً
حالة ذهنٌّة .هً تؤتً عندما ٌكون لدٌك روح وذهن المسٌح داخل ذهنك الخاصّ  .قال المسٌحّ :
"للثعالب
أوجرة ولطٌور السّماء أوكار .وأمّا ابن اإلنسان فلٌس له أٌن ٌسند رأسه" (إنجٌل لوقا  .)٘١ :٦إنّ المحبّة
والفرح والسّبلم الذي تكلّم عنهم المسٌح فً أمثاله ،قد جاءوا من العطاء والخدمة – ولٌس من أيّ شًء
ماديّ كان من الممكن لٌسوع أن ٌحصل علٌه.
ّ
والطمع ،أل ّنه وضع خدمة هللا قبل بكثٌر من أيّ شًء ،وك ّل
كان ٌستطٌع ٌسوع أن ٌتؽلّب على الؽرور
شًء آخر .بعد أن أخبر كٌؾ ٌطلب ؼٌر المإمن  -وٌهت ّم  -باإلحتٌاجات واللوازم المادٌّة ،أوصى المسٌح:
"لكن اطلبوا أوّ الا ملكوت هللا وب ّره وهذه كلّها ُتزاد لكم" (إنجٌل م ّتى .)ٖٖ :ٙ
وتجتمع الوصاٌا مع بعضها البعض
وهكذا ،عند هذه ال ّنقطة ،تلتقً الوصٌّة األخٌرة ٌ ادا بٌد مع الوصٌّة األولى .ألنّ ك ّل ما تطلبه عكس إرادة
هللا ،هو طمع .إن اشتهٌت فً ذهنك وقلبك شٌ ابا أكثر من إطاعة الخالق وتلقًّ نعمهٌ ،صبح هذا ال ّ
شًء
معبو ادا عندكّ ..." .
الطمع ...هو عبادة األوثان" (رسالة بولس ال ّرسول إلى أهل كولوسً ٖ.)٘ :
اإذا ،مهما كان ال ّ
شًء الذي تعبده ،فإ ّنك تضعه مكان هللا الحقٌقً .وأنت تخرق الوصٌّة األولى" :ال ٌكن لك
آلهة أخرى أمامً" (الخروج ٕٓ .)ٖ :قال بولس ال ّرسول" :ألستم تعلمون أنّ الذي تق ّدمون ذواتكم له
للطاعة أنتم عبٌ ٌد للذي ُتطٌعونه إمّا للموت أو ّ
عبٌ ادا ّ
للطاعة للبرّ" (رسالة بولس ال ّرسول إلى أهل رومٌة
 .)ٔٙ :ٙعندما تطمع بؤشٌاء مادٌّة ،أنت "تخدمها" .فتمضً وقتك وطاقتك ومالك من أجل هذه األشٌاء.
ال ٌكون لدٌك فً هكذا موقؾ ،ال الوقت وال ّ
الطاقة لدرس اإلنجٌل فعبلا ،أو لقضاء ساعة صبلة صادقة
أمام الواحد الذي ٌعطٌك الحٌاة وال َّن َفس .وتجد نفسك بخٌبلا وؼٌورا ا على المال الذي تدٌن به لصانعك من
أجل التموٌل لطلب حقٌقته .بهذه العملٌّة البسٌطة ،تصبح األشٌاء المادٌّة التً تشتهٌها وتطمع بها ،إلهك،
بالمعنى الحرفًّ للكلمة .أل ّ ّنك بالحقٌقة تخدمها وتعبدها – وتجد فً حٌاتك القلٌل من الوقت والقوّ ة
ص ّحة ،التً معها تخدم هللا الحقٌقً من ك ّل قلبك وقوّ تك وعقلك.
وال ّ

هل ترى؟ ّ
الطمع هو أمر رهٌب – أل ّنه ٌبعدك عن شراكة ونعم ومحبّة إله السّموات القدٌر ،الذي صنع
هدؾ أن تستخدم هذه الخلٌقة المادٌّة فً خدمته ولمجده .وفً الحٌاة العملٌّة الٌومٌّة،
ك ّل ما هو – إ ّنما قد
َ
ٌؽتصب ّ
الطمع المبدأ األساسً لطرٌق الحٌاة التً تضعها وصاٌا هللا جمٌعها ،وأٌ ا
ضا ٌسوع المسٌح نفسه.
ل ّخص ٌسوع هذا المبدأ عندما قال" :مؽبوط هو العطاء أكثر من األخذ" (أعمال ال ّرسل ٕٓ.)ٖ٘ :
بتعلّمك أن تخدم رفٌقك اإلنسان بمحبّة وصدق وذكاء ،وأن تخدم هللا الحقٌقً ،ستجد ال ّ
شعور الحقٌقً
الوحٌد باإلنكفاء والسّعادة فً هذه الحٌاة .وفً العالم ؼ ادا ،س ُتعطى الحٌاة األبدٌّة والمجد فً حكومة إلهٌّة
ترتكز حرفٌا ،على الوصاٌا العشر – الطرٌق الحقٌقً لمحبّة وعطاء وخدمة رفٌقك اإلنسان ،ولعبادة
وتعظٌم هللا الحًّ الذي أعطى هذه الوصاٌا من أجل خٌرنا األبديّ .

