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 تمهٌد

قد الكّل  إّنما –آخرون  بؽضهاأو البعض هلّل لها العالم. بصفتها قانون هللا، أحّبها بً،ضمن فٌلم سٌنما
 .تعّداها

ٌّة، أن ٌتخلّص ذّموها، شّوهوها وشّهروا بها؛ حاول البعض، بواسطة  لقد لعنوا الوصاٌا العشر، حجج بشر
أّنها  بلا بقاعتك" م أحببت شرٌود، "كها. قال داالّنعم التً ٌمكن أن تؤتً ب اختبر بعض المطٌعٌنو منها.

ها وأطاعها وأمر وعّظم الوصاٌا العشر كاملة؛ دعاها بولس مقّدسة، عادلة وصالحة؛ كّرم ٌسوع
 .بإطاعتها

ا. إلٌك اإلجابة لطلب اآلالؾ  ، فهًما بالّنسبة لمعظم الّناسإنّ  ٌُكشؾ ٌوما ا لم  ٌّب ٌشرح  –تبقى لؽزا كت
ًّ الذي ال  ٌّر. الذي سٌصبح قرٌَبا القانون األساسً لعالم الّسبلم والّرفاهٌة ببساطة هذا الّناموس الح ٌتؽ

 فً الؽد! ،والفرح

 



 مقّدمة

 فهمالح تٌامف

ا، هذا عهد من دون قانون. تزداد الجرابم والعنؾ بمعّدل مخٌؾ، ألّنه  ٌّا المبلٌٌن من الّناس، ال  عندعمل
  أو من اإلنسان!إن كانت من هللا –سلطة مشّرعة لاحترام للّناموس أو  دٌوج

ٌّة، تعٌش ا أّن ما ٌسّمونه  ،األمم فً خوؾ ٌومً شعوب على الّساحة العالم ألّنهم ٌعرفون تماما
إحترام ألّي  –قٌمة الورق التً تدّون علٌها. ال ٌوجد قانون انات" أو معاهدات الّسبلم، لٌست ب"الّضم
 بٌن أمم العالم. –سلطة 

 العالم الذي تعٌش فٌه! هذا هو
 
 الحقٌقً للّناموس مصدرال

قً لكّل قانون وسلطة! ٌقول كتابك الحقٌ المصدرفقد اإلنسان كّل احترام عمٌق للقانون ألّنه قد نسً 
ٌُهلك": "واحد هو واضع الالمقّدس ٌُخلّص و (. هذا الواضع ٕٔ: ٗ)رسالة ٌعقوب  ّناموس القادر أن 

 الّناموس هو هللا القدٌر.

ا  ،بتكار اإلنسانا " منفً بحثهم عن "راحة البال ٌّا أمر هللا الذي أو عن "دٌن ٌرضٌهم"، نسً الّناس كل
 ؼٌر خاضع لقانون. اسلوكا  –قادة المستقبل  –بعض شبابنا  هذا الكون! ال عجب إن كان عند ٌحكم

ٌٌّن عن هذه المسؤلة بأحد كبار المرّبٌن فً العالم، أنذر مجم الّراحل  الذات. كانوعة من القادة العسكر
ٌّة. فالمستشار الّسابكبلٌن سمٌد،  ونڤروفوس كتور الد قد صّرح: "لٌس عندي ق لجامعة كالٌفورنٌا الجنوب

من  ،نحن نصلًّ من أجل دعم المدارس التً تتصّرؾالٌوم، فعلى العلم، إّنما  الّتركٌز الحالًخبلؾ مع 
عن "ؼٌاب  ون كبلٌن سمٌدڤ كؤّن ال وجود هلل". أشار دكتور ،األّول من أٌلول حتى الثبلثٌن من حزٌران

ٌّة" عند شبابنا المتؤّتٌة من هذا التصّرؾ.  القٌم األخبلق

ٌّة وجموح وبإس فً  عندما تترك اإلله الحّق، لن ٌعد من معٌار للّسلوك الحقٌقً. النتٌجة هً فوضى روح
 قلب اإلنسان.

ا، النزعة    فً ، والتخلّص من سلطتههً فً محاولة "عصرنة" و"دمقرطة" هللاعند كّل طوابؾ الٌوم تقرٌبا
ا من "رجال ٌخافون هللا" حقّاا –خلٌقته  حكم  على األرض الٌوم! ،وحكمنا نحن، مخلوقاته. هناك القلٌل جّدا

ٌا ا"إلها  مبعد صنعه بالّتؤكٌد أمام هكذا "إله" برعب  ٌقؾ الّناس ، لنالخاّصة على صورتهم مدلبّلا  ا" خٌال
ٌّلتهبالّتؤكٌد هذ واٌطٌع م". ولنمٌق. هم ال ٌخافون "إلههواحترام ع  الخاّصة! ما المخلوق من مخ

ٌّة كانت عن هللا الذي خلق إلهه هو هللا الذي  هذه األرض!ٌحكم وهو اآلن  ،مع ذلك، رسالة المسٌح الحقٌق
 .اوالذي عاقبه لعصٌانه –بارك اإلنسان إلطاعة قوانٌنه 



؛ إنجٌل لوقا ٗٔ: ٔبشرى ملكوت هللا )إنجٌل مرقس بدائًما المقّدس، نادى  الكتابٌسوع المسٌح الذي فً 
ٌّةٖٗ: ٗ فتوبوا هللا. قد قال: "حكم  –هللا حكومة ، نادى بالخبر الّسعٌد عن نقول (. فً اللؽة العصر
 (.٘ٔ: ٔباإلنجٌل" )إنجٌل مرقس  منواوآ

لٌك أن ٌسوع المسٌح كمخلّصك، وٌكون دمه المسفوك لمؽفرة خطاٌاك، ع ،ن تإمن وتقبل بصدققبل أ
 !الخطٌئة؟ تتوب عن ماذاتتوب. إّنما تتوب عن 

ٌّة المنّظمة، ٌقول الخطٌبة؟ بالّرؼم من األفكار المتناقضة وهً ما  المقّدس:  الكتابتعمٌمات للطوابؾ الّدٌن
ٌّة هً التعّدي" )رسالة وٌوحّنا الّرسول األولى   (.ٗ: ٖ"الخط

 حدٌد ما هً الخطٌبة!وصاٌا العشر. هذا بالتّ ال – التعّدي على ناموس هللا الّروحًالخطٌبة هً 

قبل أن ٌؽفر لك هللا خطاٌاك الماضٌة، ٌجب أن تتوب أّوالا عن التعّدي على قانونه! ٌجب أن تتعلّم أن 
 وكملكك وحاكمك. –تهاب وتحترم هللا كالحاكم األعلى لهذا الكون 

ا، كّل الذٌن عسلٌمان، الّرجل األكثر حكمة بٌن  له لٌكتب: "مخافة الّرّب رأس المعرفة"  وحًاُ اشوا أبدا
ٌّة، إّنما احترام ١: ٔ)األمثال   عمٌقوتوقٌر (. مخافة الّرّب هذه هً بؤّي حال من األحوال، رهبة شخص

 لمحّبته. –لحكمته  –لسلطانه اإللهً  –للمركز العظٌم وسلطة هللا 

ٌكون  عن إله النظام والقانون الحّق، ون اإلٌمان بإله عظٌم وحقٌقً كهذا، هو ناقص. ُمبعدمن داإلنسان، 
هدؾ، فارغ، محبط، مرتبك. سٌبدو الخروج من فراغ وارتباك اإلنسان للبعض، مبتذل أو  اإلنسان ببل

 بسٌط. ٌجب على اإلنسان أن ٌعود إلى إله الكتاب المقّدس، اإلله الخالق، اإلله الذي ٌحكم هذا الكون!

هدؾ، أوحى هللا بهذه الكلمات سان فً حٌاة سعٌدة، وافرة ذات إتمام رؼبة اإلنر طرٌقه من أجل اختصال
فً نهاٌة سفر الجامعة: "فلنسمع ختام األمر كلّه. اّتق هللا واحفظ وصاٌاه ألّن هذا هو اإلنسان كلّه" 

 (.ٖٔ: ٕٔ)الجامعة 

 اه.الّسٌر فً طرٌقه، حفظ وصاٌ –اإلنسان محبط وناقص من دون هذا اإلّتصال الحً والحٌوي باهلل 
إطاعة وصاٌا هللا تجلب الّسبلم والّرفاهٌة والّسعادة لكّل أمم وشعوب هذه األرض. إّنه الجواب الحقٌقً 
ٌّة. إّنه أسلوب الحٌاة الذي سٌعلّم به ٌسوع المسٌح عندما ٌعود لٌحكم هذا  ٌّة والجماع لكّل مشاكلنا، الفرد

 (.ٕ: ٗمٌخا العالم )
 

 هل تفهم حّقًا وصاٌا هللا؟

سٌحكم مباشرة كنوع مسٌح، و اسُتخدملقد (. ٕٕ: ٖٔرجبلا حسب قلب هللا )أعمال الّرسل د الّنبً كان داو
ا )حزقٌال  تحت المسٌح فوق أّمة ٌّة القادمة قرٌبا (، عندما سٌجلب ٕٗ: ١ٖإسرابٌل الكاملة، فً األلف

 المسٌح الّسبلم إلى هذه االرض.



(. درس داود وتؤّمل ناموس ٦١: ٦ًٔٔ" )المزامٌر كم أحببت شرٌعتك. الٌوم كلّه هً لهجكتب داود: "
 فً الحٌاة. فً كّل موقؾ ! تعلّم كٌؾ ٌطّبقهطوال الٌوم هللا

ٌّتك جعلتنً أحَكَم من أعدابً" )آٌة   الطرٌق داود،ل(. أظهر قانون هللا ٦١هذا أعطى داود الحكمة. "وص
 (.٘ٓٔ. "سراج لرجلً كبلمك ونور لسبٌلً" )آٌة طرٌق حٌاة –لٌسلكه 

، أعلن داود كم أحّب قانون هللا، وكم استخدمه كمرشد فً الحٌاة. هل تقوم ٦ٔٔمزمور عدد طوال هذا ال
 أنت بالمثل؟

أو أّنكم لم تدركوا أّنه الطرٌق الحقٌقً الوحٌد  –على األرجح ال. تعلّم معظمكم أّن قانون هللا قد اُبطل 
ٌّة هللا نفسه. وهللا ٌوصٌنا: أّن قانون  والحٌاة تجلب الّسعادة والفرح. لم تدرك هللا ٌكشؾ طبٌعة وشخص

 (.ٙٔ: ٔ"كونوا قّدٌسٌن ألّنً أنا قّدوس" )رسالة بطرس الّرسول األولى 

ٌٌّن الح ٌٌّن،تذّكر أّن المسٌح قطٌع ٌسوع الّصؽٌر"، الذٌن "ٌحفظون وصاٌا هللا وعندهم ب" واصفوُ  قد قٌق
ٌّة قّدٌسٌه: (. وٌعطً هللا هذ١ٔ: ٕٔشهادة ٌسوع المسٌح" )رإٌا بوحّنا البلهوتً  ا الوصؾ عن شخص

 (.ٕٔ: ٗٔ"هنا صبر القّدٌسٌن هنا صبر الذٌن ٌحفظون وصاٌا هللا وإٌمان ٌسوع" )رإٌا ٌوحّنا البلهوتً 

ٌٌّن، الذٌن سٌنجون من الضّ  ربات الّسبع األخٌرة، سٌتوّجب إن كنت سُتحسب من بٌن قّدٌسً هللا الحقٌق
باهلل القدٌر من خبلل ٌسوع المسٌح الذي  – المطٌعهذا اإلٌمان  –ا اإلٌمان الحً علٌك أن ٌكون لدٌك هذ

 ٌعٌش حٌاته بك! سٌتوّجب علٌك أن تفهم وتحفظ قانون هللا الّروحً كما هو مكشوؾ فً الوصاٌا العشَر!

ا فً الفهم الحقٌقً لوصاٌا هللا القدٌر، خل نحن ، مالقكئلجابة على األالؾ من الطلبات، ولمساعدتكم جمٌعا
ننشر فً هذا الكّتٌب، سلسلة مقاالت تشرح وتفّسر كّل واحدة من الوصاٌا العشر. علٌك حقّاا أن تدرس هذا 

ٌّب، تنظر إلى كّل كتابة استُ   شهد بها، وتعٌش قانونه الّروحً والمقّدس.الكت
 

 إله إسرائٌل القدٌر

ٌّد، وتشعر بتؤثٌرها الحقٌقً، لتفهم الوصاٌا العشر بشكل  حظ التسلسل الذي اُعطٌت بها. تذّكر أّن الج
ٌٌّن قد احتفظوا باإلدراكموسى وا العظٌم لهذه  الحاكمأّن هللا هو خالق الّسماء واألرض. كان  إلسرابٌل

ٌّام نوح، أجدادهم.  األرض، الذي أتى بالفٌضان فً أ

هابلة؛ أخرجهم من  ة معجزاتواآلن اإلله الحقٌقً، إله إسرابٌل، قد خلّصهم من األسر المصري بواسط
 (.ٗٔالجهتٌن كجدار عظٌم )الخروج ارتفعت من  مصر فً وسط مٌاه البحر األحمر التً

 م لٌذّكرهم بقوانٌنه التً كانوا قد نسواالبحر األحمر، بدأ هللا ٌتعامل معه الّزمن الذي مّروا به وسط ذمن
ته، بقٌامه بسلسلة عن أّي ٌوم ٌكون سب قبل أن ٌصلوا حّتى إلى جبل سٌناء، محى هللا كّل شكّ  أجزاء منها.

، كان موسى ٌقاضً الّناس بحسب فرابض هللا ١ٔ(. فً الخروج ٙٔمعجزات لتذكٌرهم )الخروج 
 (.ٙٔوشرابعه )آٌة 



ا  ٌعطٌهم الأن  –وصولهم إلى جبل سٌناء، اقترح لهم هللا  عند ا جدٌدا بل أن ٌدخل فً عهد أو  –قانونا
انوا شعمعهم حّتى ٌكو اّتفاق  ، فٌطٌعوا فرابضه وشرابعه وأحكامه.به الخاّص وٌكون لهم إلها

)رسالة بولس  الّروحًناموس هللا األساسً  –وستكون على الّدوام  –الوصاٌا العشر  منذ أن كانت
ا من هذا اإلّتفاق بٌن هللا وإسرابٌل. بما أّنها كانت ناموسه كانت جزءا  (،ٗٔ: ١الّرسول إلى أهل رومٌة 

ٌّة العهد، فقد كتبها بٌدٌه . اّروحً، فقد أعطاهالمقّدس وال  لهم بسلطان عظٌم، وعلى عكس بق

. أمر هللا الّشعب بؤن ٌؽتسلوا وٌستعّدوا للٌوم الّثالث حٌن سٌنزل إلٌهم )آٌات ٦ٔفً الخروج  الحظ اإلطار
على الجبل أّنه صارت رعود وبروق وسحاب ثقٌل  ،(. "وحدث فً الٌوم الّثالث لّما كان الّصباحٔٔ-ٓٔ

ا.   (.ٙٔكّل الّشعب الذي فً المحلّة" )آٌة  فارتعدوصوت بوق شدٌد جّدا

بدأ ٌقول بصوته الوصاٌا العشر! فٌما نزل الخالق  ر هنا سلطته كخالق هذه األرض عندماكان هللا ٌظه
ا الجبلوارتجف كلّ سٌناء بكّل مجده، "وصعد دخانه كدخان األتون بنفسه إلى جبل   .(١ٔ" )آٌة جّدً

، قال هللا الوصاٌا العشر للّشعب الذي كان ٌرتجؾ فً رهبة تحت فً هذا اإلطار لمجد عظٌم وسلطان
ًّ للكلمةالجبل. ال  ، بسلطانه الذي دّوى فً جمٌع أنحاء بّد أّن صوته أرجؾ الّشعب بالمعنى الحرف

 (.١: ٗٓٔاألرض، كصوت الّرعد )المزامٌر 

 
 

ٌّة األولى   الوص

مع  مكاشفاا لشعبه شرابع الحٌاة التً تجلب الّنجاح والّسعادة والّسبل –ول الوصاٌا العشر وهكذا بدأ هللا ٌق
ٌّة، من المهمّ  أن نبلحظ أّن هللا القدٌر  هللا ومع اإلنسان. الٌوم، مع منطق اإلنسان واإللحاد وزحؾ اإلشتراك

 –الخالق وحاكم الّسماء واألرض  –لم ٌتكلّم أّوالا عن "األخّوة بٌن البشر"، إّنما عن إطاعة وعبادة هللا 
 واإلله الخاّص للذٌن ٌخدمونه وٌطٌعونه!

ٌّة. " ال ٌكن لك ثّم تكلّم هللا بجمٌع هذه الكلمات قاببلا: أنا الّرّب إلهك الذي أخرجك من مصر من بٌت العبود
 (.ٖ-ٔ: ٕٓ" )الخروج آلهة أخرى أمامً

ٌّة. أدرس ٌّة بتمّعن  هذه هً أّول، وكما سنرى الحقاا، أعظم وص وتؤّمل بها كما فعل  –صٌاؼة هذه الوص
 داود!

 هً جملة تكشؾ أكثر مّما توحً به. ،"أنا الّرّب إلهك"

ا الخالق العظٌم للّسماء واألرض. لا بؤسلوبه فً الظهور،  "أنا" الذي كان ٌتكلّم بهكذا قّوة هابلة، كان حتما
ا وبروقاا وجعل جبل  ، كما لو للكلمة بالمعنى الحرفً سٌناء ٌرتجؾأثبت سلطانه كخالق ٌإرساله رعودا

 كان فوطة مبلّلة!



ٌّة األولى وأنت  الوص

، عندما قال الوصاٌا العشر من جبل به كشؾ هللا عن نفسه اآلن وقد رأٌنا الّسلطان والجبروت الذي
ا من األولى  -، لنرى كٌؾ كّل واحدة منها ءسٌنا أّنك  ألّنك إن قمت بؤّي اّدعاءتنطبق علٌك.  –بدءا

ٌّة، قد قال أن تعٌش  مؤّسسمسٌحً، تذّكر أّن ٌسوع المسٌح،  : ٗكلمة من هللا )إنجٌل مّتى بكلّ المسٌح
ا ٗ ٌّة  لوصاٌاعلٌك أن تمشً وفقاا  –بواسطة مساعدة هللا  –(. وطبعا هللا القدٌر إن كنت ستدخل الحٌاة األبد

 (.١ٔ: ٦ٔ)إنجٌل مّتى 

ٌّة األول ا الوص الخالق، إله إسرابٌل،  ّب إلهك"، ٌصّرح الخالق. هل اإللهى؟ "أنا الرّ كٌؾ تنطبق علٌك إذا
إله الكتاب المقّدس هو حقّاا الهك الذي تخدمه وتطٌعه؟ أو أّنك تناشد "إلهك" أو "آلهتك" الّزابفة؟ أو أّنك 

نجٌل مرقس ؟ )إباطلً ستجعلك تعبد هللا  تعبد بطرٌقة خطؤ بحسب "تقالٌد اإلنسان"، التً قال المسٌح أّنها
١: ١ .) 

ٌٌّن أّنه هو "الذي أخرجك من مصر من بٌت  هذه أمور ٌجب أن تؤخذها بعٌن اإلعتبار! ٌقول هللا للمسٌح
ٌّة". فً كّل أنحاء الكتاب المقّدس، ُتستخدم مصر كنوع خطٌبة.  هم  كّل الّرجال الؽٌر مإمنٌنالعبود

ٌّة لجهاز  ، ووالوثن هذا العالم المنّظممحتجزٌن فً العبود ٌّة.لًّ  شهواتهم الّشخص

ٌّة  بإخراجهعندما ٌتحّول الّشخص حقّاا، ٌقوم هللا  وهو ٌخرج منها عن طٌب خاطر  –من تلك العبود
 وبسرور!

ا إلى أنت بحاجة  إن أن تتفّحص إن كنت حقّاا قد خرجت من تقالٌد وطرق هذا العالم الخاطبة أم ال، وأٌضا
اة: "ال ٌكن تبت عن شهواتك وخطاٌاك الّشخصٌّ كنت قد  آخر  لك آلهة أخرى أمامً". هل وضعت شٌبا
أّي معبود  وقتك واهتمامك وخدماتك أكثر مّما ٌستحوذه هللا الحّق؟ ستحوذ أمر آخر علىهل ٌ مكان هللا؟

 دراسة كلمته والعٌش وفقاا لها؟ووضعت ما بٌنك وبٌن هللا الحّق، 

ٌُخبر (. طوال صفحاته، ٌعلن ٔ: ٦ٔبعمل ٌدٌه" )المزامٌر  ٌقول هللا: "الّسموات تحّدث بمجد هللا. والفلك 
الكتاب المقّدس أّن هللا هو الخالق الحقٌقً لهذه األرض وهذا الكون. إّنه هو الذي ٌعطً الحٌاة والّنفس لكّل 

 (.ٔمخلوقاته )التكوٌن 

ذلك، ألّن هذا هل تفّكر وتعبد هللا بصدق، كخالقك والواحد الذي ٌعطٌك كّل نفس هواء تتنّشقه؟ ٌجب علٌك 
 زابفة أمامه! ة هللا الحّق وأن ال ٌكون من آلهةهو جزء من عباد

ٌّة أو اإللحاد ٌّة الخاطبة، التً ٌبّشر بها إله هً ، بل ا الخدعة العظمى الٌوملٌس الّشٌوع عقٌدة الّتطّور الوثن
 حقٌقً وطبٌعته ومكانته!التطّور هو محاولة لتفسٌر الخلق من دون خالق. هو ٌنفً اإلله الالّزابؾ.  ،العلم
هللا )رسالة بولس  عند جهلاألساس فً معظم "ثقافة" هذا العالم"! لكن حكمة هذا العالم هً هو هذا 

 (.ٕٓ: ٔالّرسول األولى إلى أهل كورنثوس 

ٌتدّخل بؤمور خّدامه  –إّنما الذي ٌحافظ وٌحكم خلٌقته  فً الكتاب المقّدس، لم ٌظهر هللا كالخالق فقط،
 م وٌباركهم وٌخلّصهم.لٌرشده



داود: "الّرّب صخرتً وحصنً ومنقذي. إلهً صخرتً به أحتمً. ترسً وقرنً وملجإي" قال 
ا، لمبات المّرات، نادى داود هللا لٌتدّخل وٌخلّصه من مشكلة أو مصٌبة ما. ٕ: ١ٔ)المزامٌر  ٌّا  (. حرف

ٌّة البحتة؟هل تتوّجه إلى هللا مع هذه األمور، أم أّنك تثق بقّوتك الخاّصة   وباألجهزة البشر
 

 إفهم هدف هللا

الجدٌد، ٌظهر هللا كالذي "أبانا" حٌن نصلًّ. طوال العهد ک، أن نتوّجه هلل ٦: ٌٙقول لنا ٌسوع بإنجٌل مّتى 
البشري، هو ٌسهر على أوالده وٌباركهم  نتوّجه إلٌه مع كّل تجاربنا ومشاكلنا. مثل األبٌجب أن 

ا ٌعاقب  ٌٌّن وٌحمٌهم. هو أٌضا  (.ٙ: ٕٔكّل ولد ٌحّبه )الّرسالة إلى العبران

. صورتنا كشبهناخلقه لئلنسان، قال هللا: "نعمل اإلنسان على منذ البدء، األب األعلى للبشر. ب كان هللا،
 (.ٕٙ: ٔفٌتسلّطون على سمك البحر..." )التكوٌن 

ٌّة نع اإلنسان على صورة هللا الصُ  ٌّات  هر هللا الخارجً.على شكل ومظ –جسد فقد اُعطً مسإول
ٌّات كالتً عند هللا نفسه؛ أعطً سلطانا  أو سٌادة فوق كّل مخلوقات هذه األرض. لقد اُعطً قوى  اوصبلح

ٌّنة لٌصنع أو "ٌخلق" قبل فً ذاك الّشكل وجد من أشٌاء جدٌدة لم ت –كما ٌصّح الّتعبٌر  – محدودة مع
عض من قدرات هللا! ألّن هللا ٌخّطط وٌهدؾ أن نصبح فً الب لئلنسان فإنّ  هذه الطرٌقة المحدودة،د. بالمحدّ 

(. خلق اإلنسان بهدؾ أن ٌولد فً ٕ: ٖممّجدٌن كما هو ممّجد! )رسالة ٌوحّنا األولً  –الّنهاٌة مثله 
ا من ٙ: ٖلّؾ من الّروح )إنجٌل ٌوحّنا ٌتؤ –من الّروح  امصنوعا  –الّنهاٌة من الّروح  (. سٌكون جزءا

 عابلة هللا.وح، حاكمٌن على من الرّ  المولودٌن

ٌّة فً هذه الحٌاة وٌتعلّمون بشكل هللا اآلب ٌستنسخ نفسه! هو ٌخّطط  أّّن الذٌن ٌتؽلّبون على الطبٌعة البشر
ٌُصنعون مثله  –بواسطة مساعدة روحه القّدوس الّساكن فٌهم  – مولودون  –لٌحفظوا قوانٌنه الكاملة، س

 !بالّذات فً عابلته وملكوته

ٌّة الجدٌدةهذه  بعدحٌاة الّنمو والتؽلّب هذه، د بعثّم،  ٌّات ، سٌتمّكن اإلنسان أن ٌمالوالدة الّروح ارس صبلح
 ّهبلا كعضو إضافً لملكوت هللا الحاكم!هللا نفسه! سٌكون مإ

 مع ذلك، حّتى فً هذا الموضوع، ٌتنافس العلم وهذه الحضارة مع هللا، وبذلك ٌصبحون آلهة زابفة!

ٌّة  حدٌثٌحاول العلم ال بشكل ٌابس، أن ٌعطً اإلنسان سلطة أكثر بكثٌر من أن تتحّمله قدراته الفكر
ٌّة! كما قال الّربٌس الّسابق أٌزنهاور "ٌبدو أّن العلم مستعّد أن ٌمنحنا،  :فً أّول خطاب رباسً له والّروح

ٌّة عن هذا الكوكب". والٌوم  ٌّة منه، الّسلطان لمحو الحٌاة البشر كهم أّن ما قد سبق وفعلوه بإدرا –كآخر هد
 ٌعمل العلماء بحرارة لؽزو الفضاء! –ٌنذر بتدمٌر هذه األرض 

 ، ًّ لما هو صّح  هو القاضً األعلى اإلنسانؤّن بوهنا على األرض، تستمّر حضارتنا بتعلٌمها الوثن
ا، مكان هللا وقوانٌن، ووخطؤ ٌّا هذا  – ه! إن ندرك ذلك أم ال، هذا التصّرؾ الجسديٌضع اإلنسان كل

 كّل مرحلة وكّل وجه لحضارتنا الٌوم! إلى داخلٌتخلّل  –هلل  الّرافضالتصّرؾ 



 الذي تخدمه هو "إلهك"

، ال ٌعرفون وٌؤخذون دٌانتهم كؤمر مفروغ منه معظم الّناس الذٌن ٌذهبون إلى الكنٌسة مّرة فً األسبوع
وع فً الكنٌسة، ؼٌر مدركٌن أّنه ٌجب أن قوم به مّرة فً األسبحقّاا ما هً العبادة. ٌعتقدون أّنها أمر ت

! فً كّل شًء تفّكر به أو تقوله أو تقوم به، فؤنت إّما كرة وكلمة وعمل، كّل ٌوم فً حٌاتكٌإّثر على كّل ف
 تخدم هللا، أم تخدم شهواتك الخاّصة وإبلٌس الّشٌطان!

ا للذٌن وحً لبولس الّرسول لٌشرح هذا: "ألستم تعلمون أّن الذي تقّدمون ذواتكاُ  م له عبٌَدا للطاعة أنتم عبٌدا
ٌّة للموت أو للطاعة للبّر" (. لٌس هناك ٙٔ: ٙ)رسالة بولس الّرسول إلى أهل رومٌة  تطٌعونه إّما للخط

 حّل وسط! إّما أن تبتهج باهلل وناموسه وتخدمه وتطٌعه طوال الٌوم، أو أّنك تخدم وتطٌع شهواتك الخاّصة!

نكون وقتك هو حٌاتك! ٌوصٌنا الكتاب المقّدس أن  كٌؾ تستخدم وقتك. ألنّ الوضع هو  حّل لهذاالمفتاح 
ٌّام شّرٌرة" )رسالة ٌولس رسول إلى أهل"مف (. كم من الوقت تقضٌه كّل ٙٔ: ٘أفسس  تدٌن الوقت ألّن األ

ا الّصبلأسبوع فً درس وتؤّمل كلمة هللا وناموسه كما فعل داود؟ كم من  ٌّة مكّرسا  ة هللالوقت تقضٌه بجد
كلمات  ةباكتٌمه لعابلتك، وتعلفً تقضٌه فً مناقشة الكتاب المقّدس مع آخرٌن،  القدٌر؟ كم من الوقت

ٌّة  ٌّة بحتة؟لآلخرٌن، تنوٌر روح  كما وكبلم ٌتعلّق بمصلحة إجتماع

ٌٌّن ٌفّكرون بدٌانتهم  ءكؤّنما تحتّل زاوٌة من حٌاتهم. إّنما بكّل صفا صحٌح أّن معظم المبّشرٌن المسٌح
 من الّدٌن هو دٌن زابؾ وعبادة خاطبة! ومحّبة نقول، أّن الٌوم سٌؤتً عندما سٌدركون أّن هذا الّنوع

ب: "تحّب الّرّب إلهك من كّل ل ٌسوع المسٌح هذا الّسإال، أجاب؟ عندما سُ ما هو أهم شًء ٌوصٌك به هللا
ٌّة األولى والعظمى". ثم قلبك ومن كّل نفسك  والّثانٌة مثلها.أكمل ٌسوع: " ومن كّل فكرك. هذه هً الوص

ٌّت  (.ٓٗ-١ٖ: ٕٕواألنبٌاء" )إنجٌل مّتى  كّلهٌن ٌتعلّق الّناموس تحّب قرٌبك كنفسك. بهتٌن الوص

ٌّت ٌّتٌن المعّظمتٌن فً كلّ  نٌن ٌتعلّق قدر كّل األمم واألفراد! إن أطاع اإلنسابهتٌن الوص   هاتٌن الوص
ا فً ارتباكه وإحٌعهما، ٌكون ملع! إن لم ٌطاالمقّدس، ٌكون مباركا  الكتاب ا وٌصبح بابسا باطه الخاّص! ونا

بت توءة كُ كّل نب تتعلّق بما إذا أطاعت األمم أو لم تطع ناموس هللا. ،كما قال ٌسوع، كتابات األنبٌاء بذاتها
 ه وعن إطاعة وصاٌاه!ستعصً وتحّول عٌنٌها عن قوانٌنتوقّع أّن األّمة  قد ضّد أّمة، تظهر أّن هللا

ٌّة  ٌّة  –هذه هً القوانٌن الح  التً تحكم العالم الذي نعٌش فٌه! –مثل قانون الجاذب
 

 تعلّم أن تحّب وتعبد هللا

ٌّة العظمى هً أن تحّب هللافوق كّل اآلخرٌات، قال ٌسوع   من كّل قلبك وروحك وفكرك. ٌجب أّن الوص
 أن تعبد هللا وتخدمه من كّل كٌانك!

ٌّد أو جمٌل أو رابع، علٌك أن تفّكر باهلل! تذّكر فّكرت أو تكلّمت أ كّل مّرة تعبٌر و سمعت بؤّي شًء ج
ٌّة صالحة وكّل موهبة تاّمة هً من فوق نازلة من عند أبً األنوار الذي لٌس  ٌعقوب الموحى به: "كّل عط

، ألّنك ألّنك تحّبه، ألّنك تعرؾ أّن طرٌقه هو الّصحّ  (.١ٔ: ٔعنده تؽٌٌر وال ظّل دوران" )رسالة ٌعقوب 



ا كما فعل داود. ٌجب أن تدرس الكتاب المقّدس  تعبده بحّق، ٌجب أن تتؤّمل بناموس ٌّا هللا وبكلمته ٌوم
بانتظام، لتعٌش بكّل كلمة من هللا. ٌجب أن تصلًّ للّرّب بانتظام، بصدق ومن كّل قلبك كما فعل ٌسوع، 

ا لنا مثاالا.  واضعا

علٌك أن تقول على الفور: "نعم ٌا رّب"، وال تجادل، ، بشًء ما ت أّن هللا ٌوصٌك بكلمته للقٌامجدكلّما و
ٌٌّن. ، معظمن المسؤلة، كما ٌفعله الٌوم بشكل خاطاتتهّرب م أو ""تفّكرأو   المبّشرٌن المسٌح

ٌّة كما ٌقول لك هللا أن تفعل  بمعرفتك أّنه صنعك وأّن حٌاتك هً حقّاا ملكه، ٌجب أن تقّدم جسدك ذبٌحة ح
 –مستعّد بقلب  –(. ٌجب أن تخدم وتطٌع هللا من كّل كٌانك ٔ: ٕٔلّرسول إلى أهل رومٌة )رسال بولس ا

مع الّرسالة عن حكومة هللا اآلتً قرٌَبا التً  ،الوصول إلى اآلخرٌنوتفعل بكّل طاقتك لتستعّد للعمل فً 
 ستجلب الّسبلم الحقٌقً إلى هذه األرض.

ُدعً لٌقّدم حٌاته: "لتكن الّدوام، الذي هو مثالك، عندما ٌجب أن ٌكون تصّرفك مثل تصّرؾ المسٌح على 
 (.ٕٗ: ٕٕال إرادتً بل إرادتك" )إنجٌل لوقا 

ٌّة هذه ما تعنٌه الع ٌّة األولى، الوص ٌّة! هكذا تحافظ على الوص  !العظٌمةبادة الحقٌق

 

 

ة الثانٌة ٌّ  الوص

ٌُدعى غرى الصّ "فمن نقض إحدى هذه الوصاٌا  فً عظته على الجبل، صّرح ٌسوع: وعلّم الّناس هكذا 
ا فً ملكوت أصغر )حّتى  عمل وعلّمأصؽر فً ملكوت الّسموات. وأّما من  ٌُدعى عظٌما الوصاٌا( فهذا 

شرح وٌفّسر وٌعّظم الوصاٌا العشر. . خبلل كامل الّرسالة، كان ٌسوع ٌ(٦ٔ: ٘الّسموات" )إنجٌل مّتى 
ٌّةقانون  كما هو –اة أسلوب حٌ ظهر أّن هذا القانون الّروحً هوكان ٌُ  قانون القصور  أو األرض جاذب

 الذاتً فً الفٌزٌاء. عندما تكسره، ٌكسرك!

ا، أّنه حٌن ٌّة األولى  ،أو األمم اإلنسان ٌخرق لقد رأٌنا، إذا فهم  –"ال ٌكن لك آلهة أخرى أمامً"  –الوص
طع اإلنسان نفسه عن مصدر ق نمّوهم. البإس على أنفسهم وعلىٌجلبون عقوبة ال مفّر منها من اآلالم و

الّسعادة، الّسبلم والفرح. اإلنسان المبتعد عن هللا الحقٌقً  الحٌاة، عن القوانٌن التً تعطٌه ن هدؾكٌانه، ع
ببساطة تعفّن  أو ،إن كان جّراء فظاعة الحرب، أو العنؾ الّشخصً، أو المرضحبط وبابس. هو فارغ، م

دون أمل أو وعد  –لئلنسان المقطوع عن هللا، هو موت مذّل  اللحم البشري الفاسد، فإّن القدر المطلق
ٌّة بعد ذلك )رسالة بولس الّرسول إلى أهل رومٌة   (.١: ٕٔ؛ رإٌا ٌوحّنا البلهوتً ٖٕ: ٙبحٌاة أبد

 
ة الثّ  ٌّ   انٌةالوص

ا اإلنسان الذي ذكرناه . مع أن قطع نفسه ع، بعد هو ناقص ،إذا ًّ ٌّة لئلله الحقٌق ٌجب  ،ذلكن العبادة الحقٌق
 علٌه عبادة ذاك هللا فقط: "ال ٌكن لك آلهة أخرى أمامً".



ٌّة الثّ  أّي مزالق نتحاشى فً عبادتنا، وعن استمرار الّنعمة أو وكٌؾ نعبد اإلله الحقٌقً،  انٌةتقول لنا الوص
 .فٌه هللا القدٌر نتٌجة األسلوب الذي نعبد ،على نسلنا العقوبة التً تؤتً

ا وال"ال تصنع لك تمثاالا  صورة ما مّما فً الّسماء من فوق وما فً األرض من تحت وما فً الماء  منحوتا
من تحت األرض. ال تسجد لهّن وال تعبدهّن ألّنً أنا الّرّب )األزلً( إلهك إله ؼٌور أفتقد ذنوب اآلباء فً 

ًّ وحا ا إلى ألوؾ من محّب . وأصنع إحسانا ًّ فظً وصاٌاي" األبناء فً الجٌل الثالث والّرابع من مبؽض
 (.ٙ-ٗ: ٕٓ)الخروج 

ا من أجل شًء ٌساعده فً عبادته ٌصرخ فكر اإلنسان الّطبٌعً ٌا ا ٌذّكره باإلله هلل. ٌرٌ عال ٌّا ؼٌر د شٌَبا حّس
ٌّة! لعبادة. مع ذلك، هذا هو بالتحدٌدبعض "العون" ل –منظور ال  ما هو محّرم فً هذه الوص

ٌّون ٌسجدون لآلب حٌن ا وهً اآلنقال ٌسوع: "ولكن تؤتً ساعة  " )إنجٌل بالّروح والحقّ لّساجدون الحقٌق
ٌّون" همال(. ٖٕ: ٌٗوحّنا  فقط القادرٌن على عبادة اآلب بالّروح وبالحّق.  حظ أّن الّساجدون "الحقٌق

ٌحاول كثٌرون آخرون شكبلا من أشكال العبادة، لكن ألّنهم ٌحّدون عبادتهم بمفهوم خاطا عن هللا، 
 (ٕٗأن ٌسجدوا" )آٌة  ٌنبغً. والذٌن ٌسجدون له فبالّروح والحّق روحصورة عاّمة. "هللا فعبادتهم باطلة ب

كّل حكمة  –كّل سلطة  هللا. هللا هو جوهر ًع اإلنسان أّي ممّثل هلل، فهو ٌنكر ما هو أساسً فنلحظة ٌص
ٌّة أو حسّ  – ا، فً ٌّة عن هللاكّل محّبة. هللا هو ببل حدود. عندما ٌقٌم اإلنسان صورة فكر ٌّا ، فهو ٌحّدد تلقاب

 !ٌدهدٌمكن تحالذي ال  ،فكره وعبادته الخاّصة، هللا
 

 أساس العبادة

ال بعد الّتؤكٌد على الوصاٌا العشر لعّدة مّرات، حّذر هللا إسرابٌل ضّد أي شكل من أشكال العبادة. "
ا ا أو نصبا ا وال تقٌموا لكم تمثاالا منحوتا ا لتسجدوا وال تجعلوا ف تصنعوا لكم أوثانا ا مصّورا ً أرضكم حجرا

ٌٌّن له. ألّنً أنا الّرّب إلهكم أشكال األوثان أو الّصور  كلّ (. كان هللا على الّدوام، ضّد ٔ: ٕٙ" )البلو
 المستخدمة فً العبادة.

والنحت، بل ٌدن الفّن  لمأّن هللا  ،نسّجلوء بعضكم الفهم، لنتوقّؾ عند هذه الّنقطة ولكن، خوفاا من أن ٌسً
ٌّة فً سفر الخروجّنه ٌدٌن فإ ٌّة األصل -ٗ: ٕٓ إقامة أّي رسم أو صورة أو تمثٌل "لتسجدوا له". فً الوص
ٌّةٌدٌن هللا كّل رسال ، ٙ ا إّن ما ٌدٌنه هللا ، "م أو صورة، إّنما كما تتابع الوص ال تسجد لهّن وال تعبدهّن". إذا

 ادة!للعبلّنحت كشكل عبادة أو "معونة" هو استخدام الفّن أو ا

ٌّة، أن ٌستسلم لعبادة  لكّل عبادة، هو الحقٌقً ساساأل عندما ٌرفض ذاك اإلنسان المتمّرد بإرادته الّذات
ا،عندما ال ٌعرؾ اإلنسان حقٌقة هللا الحّق، ولٌس لدٌه  !هللا هاوفًقا للطرٌقة التً ٌوصٌنا ب، اإلله الحقٌقً إذا

مفهوم هللا من صنع اإلنسان. الحظ ساعده على عبادة ٌ ،تمثٌل" ماروحه، ٌعتقد أّنه بحاجة "لمساعدة" أو "
ٌّة الثانٌة ال تحكً عن عبادة أّن  ٌّة األولى.  –وثن هذه الوص ٌّة بل هذا محّرم فً الوص تحّرم هذه الوص

 الثانٌة استخدام "العون" الحّسً أو "اإلعانات" فً عبادة إله ؼٌر مربً.
 



 ٌعرف هللا جّدد بالّروح،تالمالمؤمن، اإلنسان 

ًّ معه ال أحد ٌعٌش  –أبٌه أحد ٌعرؾ هللا حقّاا مثل ال  اإلنسان إلى رسم أو صورة  حتاجٌ –بتواصل ٌوم
لم ٌتوّصل إلى  ،ؤلّنه ببساطةفأّنه ٌحتاج إلى هذا الّنوع من العون،  نلّصبلة. إن فّكر اإلنساتساعده على ا
أن  ، ٌجبّدوس. من أجل أن تعبد هللا بالّروحهو ببل شّك ال ٌملإه وال ٌقوده روح هللا القو –معرفة هللا 

" )رسالة بولس الّرسول فذلك لٌس لهولكن إن كان أحد لٌس له روح المسٌح س. "وٌكون لدٌك الّروح القدّ 
 (.٦: ١ إلى أهل رومٌة

ٌّة فقط  ؛ ١ٖ: ٕوفقط للذٌن "ٌطٌعونه" )أعمال الّرسل  –إّنما هللا ٌعطً روحه القّدوس بعد الّتوبة والمعمود
(. القلٌل القلٌل من الّناس، فً هذا الٌوم وهذا العهد، سلّموا أنفسهم حقّاا إلطاعة هللا، لٌمشوا معه، ٕٖ: ٘

ا  لٌدعوه ٌحكم كّل فكرة وكلمة وعمل لدٌهم. ا جّدا  –لذا فهم لٌسوا فعبلَ على معرفة باهلل. هو ٌبدو بعٌدا
 ًّ اعدهم لٌدركوا أّنه موجود وهو هنا لٌسمع إلى "تذكٌر" حّسً أمامهم ٌس ؼٌر واضح. ٌحتاجون – وهم

 صلواتهم!
 

 صور لٌسوع

ٌٌّن، تماث حّتى  –ٌسوع المسٌح  ٌل أو صور فً عباداتهم، لما ٌسّمونهٌستخدم اآلالؾ من المبّشرٌن المسٌح
 المقّدس عن هكذا صور؟ الكتابأّنهم ٌعرضونها فً بٌوتهم. ماذا ٌقول 

ٌّة الثانٌ أو ٌمكن أن ٌصبح بسهولة أداة  ،ة تحّرم استخدام أّي شًء ٌمّثل هللاأّوالا، من الواضح أّن الوص
ٌٌّن  (، فهذا ٌحّرم مباشرة أّي صورة ١: ٔعبادة. بالّطبع، بما أّن ٌسوع المسٌح هو إله )الّرسالة إلى العبران

 أو أّي شبه لشخصه! 

سّماة الّصور مقطة، فإّن هذه الوا" أو ٌجادلوا حول هذه النّ لى ذلك، للذٌن قد ٌرؼبون أن "ٌمنطقباإلضافة إ
كان  –فً جسد بشري عندما كان  –تشبه بؤّي شكل ما كان علٌه ٌسوع المسٌح! ٌسوع عن المسٌح، ال 

ٌٌّن  ا )الّرسالة إلى العبران ٌّا ٌّة!ٗٔ: ١ٌهود  (. من الواضح أّن المبلمح فً معظم هذه الّرسوم لٌست ٌهود

سول أن ٌكتب: "أم لٌست الطبٌعة نفسها تعلّمكم أّن الّرجل إن ا كلمة هللا، أوحى المسٌح لبولس الرّ بصفته
(. مع ذلك، ٗٔ: ٌٔٔب له" )رسالة بولس الّرسول األولى إلى أهل كورنثوس كان ٌرخً شعره فهو ع

ٌّة تّدعً التهذٌب. ٌّة ناعمة، ونظرة عاطف  فإّن هذه الّصور تظهر بثبات، رجبلا بشعر طوٌل، بمبلمح نساب

ا.الواقع، كان المسٌح ذو مظهر ذكور المقّدس! فً الكتابالذي فً المسٌح  لٌسهذا  عندما كان  ّي جّدا
ا  ا، كان نّجارا  ٌعمل فً الخبلء. وظّل ٌمضً معظم أوقاته فً الهواء الّطلق حّتى خبلل كهنوته. –شاّبا

ا، معظم الّصلبان ا كّل وصؾ اُعطً عنه فً ك والّصور والّرسوم عن المسٌح، إذا ٌّا لّمة هللا  تعارض كل
 لٌسوع المسٌح الحقٌقً فً كّل اإلعتبارات. ازابفا  االمقّدسة! فهم ٌعطون انطباعا 

كن له مظهر أنثوي، إّنما ال بّد أّن وجه ٌسوع كان له مظهر صارم، أسمر البشرة بسبب أشّعة الّشمس. لم ٌ
ا مثل الّرجال. لم ٌكن لدٌه مبلمح كان شعره ٌّة، بل، كمسن، حُ  قصٌرا إلشعٌاء أن  ا أوحًأرستقراط



. (ٕ: ٖ٘"ال صورة له وال جمال فننظر إلٌه وال منظر فنشتهٌه" )إشعٌاء  ، فهوٌوصؾ مظهره البشري
ٌّدة، ٌّات من عمره، ٌتمّتع بصّحة ج ا، فً أوابل الثبلثٌن ٌّا ا عاد ٌّا ا ٌهود رّبما  ككابن بشرّي، كان ٌسوع شاّبا

ا ما، ٌّة وقناعة، برس ببنٌة صلبة نوعا ا على هذه األرض.بّشر بجّد با ٌَ  الة هللا عن الملكوت أو الحكم القادم قر

، ٌجب على األقّل أن نفّكر إجماالا، بالمظهر الذي هو إن أردنا أن نفّكر بمظهر ٌسوع حال، ه، على أيّ لكنّ 
شعره فؤبٌضان كالّصوؾ : "وأّما رأسه وٙٔ-ٗٔ: ٔعلٌه الٌوم. فقد وصؾ لنا ذلك فً سفر الّرإٌا 

 لج وعٌناه كلهٌب نار... ووجهه كالّشمس وهً ُتضًء فً قّوتها".األبٌض كالثّ 

 ، أن تنظر مباشرة إلٌه!كإنسان بشريّ أنت،  الٌوم ببهاء وقّوة. لن تجرإ ٌُشرق وجه ٌسوع ،حقّ  لهكإ

ٌّدعً الكثٌرون أّنهم ال ٌعبدون هذه الّصور والّرسومات. رّبما ال. لكن هذه الّصورة الّزابفة والمفهوم 
ا، عندما ٌفك همعن المسٌح، ٌحضران من دون شّك، إلى ذهنالخطؤ   ون بالمسٌح أو عندما ٌصلّون.رؼالبا

 بٌنهم وبٌن المسٌح. فهً ُتفّرق المتعّبد عن المسٌح! تحول هذه الّصور والمنحوتات الّزابفةفً الواقع، فإّن 

ٌّة الثانٌة!  ًّ إن استخدمت هذه الّصور والّرسومات للمسٌح، فؤنت تعصً الوص وتقوم بتحدٌد المسٌح الح
 الجالس اآلن على ٌمٌن هللا فً الّسموات بوجه مشرق مثل الّشمس بقّوتها! –بشكل عظٌم 

 
  أنظمة ومؤّسسات العبادة

ٌّة األكثر ش ا، هً جعل الكنٌسة أو المجتمع هو المعبود. عند إحدى أشكال العبادة العصر كثٌر من الٌوعا
اإ –عاداته وتقالٌده إمبلءاته وب –مجتمع هذا العالم ٌصبح الّناس،  ًّ  لها . ٌخاؾ الكثٌر للكلمة بالمعنى الحرف

ٌُنظر إلٌه كشًء ممن الّناس بشّدة، من القٌام ب ختلؾ أو "ؼرٌب". فهم ٌشعرون أّن ؤّي شًء ٌمكن أن 
 لهذا العالم وطرقه. واٌمتثل علٌهم أن

ٌّروا عن  ال تشاكلواإّنما ٌوصً هللا: " شكلكم بتجدٌد أذهانكم" )رسالة بولس الّرسول إلى هذا الّدهر. بل تؽ
ا بالّنسبة للّناس الذٌن ٌعتقدونست(. ٕ: ٕٔأهل رومٌة  ٌّة صعبة كثٌرا أّن الّناس اآلخرٌن هم  ،بدو هذه الوص
 ما ٌفّكرون وٌقولون وٌمارسون.على حّق ب

تهم: "ألّنهم أحّبوا مجد الّناس عباد قد أخفقوا فًٌظهر الكتاب المقّدس أّن الكثٌر من الّناس فً زمن ٌسوع، 
بشكل أعمى، ما تملٌه علٌك عابلتك أو كنٌستك (. إن كنت تطٌع ٖٗ: ٕٔأكثر من مجد هللا" )إنجٌل ٌوحّنا 

ٌّة.  ا عن إطاعة وصاٌا هللا المباشرة، فؤنت مّتهم بالوثن ٌصبح هذا الفرٌق أو هذه وأو مجتمعك، عوضا
ا ع ا بالّنسبة لك عوضا  ن هللا الحقٌقً!المإّسسة، معبودا

أ فإّن طقوس أّي مإّسسة، تبدحّتى الّطقوس فً الكنابس هً أمر خطٌر، ألّنها، مهما كانت مصقولة، 
 ًّ ٌّة "فً وهً لٌست بدٌبلا  – وتنتهً بحواّس اإلنسان الحّس ا عن عبادة هللا الحقٌق الّروح". ٌحّذر  صالحا

" )رسالة بولس قّوتهاقوى ولكّنهم منكرون التّ  صورةن أّن شعب ٌومنا سٌكون "لهم اإلنحٌل مباشرة م
 (.٘: ٖالّرسول الثانٌة 



مربً وحاكم الكون. كٌؾ ٌجب أن تعبده؟ هو ٌجٌب: "وإلى هذا الاإلله الحقٌقً هو الخالق األزلً الؽٌر 
 (.ٕ: ٙٙأنظر إلى المسكٌن والمستحّق الّروح والمرتعد من كبلمً" )إشعٌاء 

ا. متواضع ومطٌع وبقلب –رة عبد هللا مباشٌجب أن ت ، ٌجب أن تدرس كلمة هللا، وتصّحح نفسك به طوعا
من خبلل الّتوبة والّطاعة، ٌجب أن تصلًّ هلل فً  منقادأثبت أّنه قلب وترتعد أمام سلطته على حٌاتك! ب

ٌّة. ٌجب أن تتوّصل  الّسموات عّدة مّرات كّل أسبوع على ركبتٌك وتصلًّ بصمت فٌما تقوم بؤعمالك الٌوم
 ن تعرؾ هللا وتحّبه مثل أبٌك.إلى أ

وتكون بمواصلة مستمّرة ومتزاٌدة  –أن تتعلّم أن "تمشً مع هللا" نوخ ونوح وابراهٌم، ٌجب خكما فعل أ
الن تبدأ  –فٌما ٌقودك روحه  –خبلل كّل ٌوم من حٌاتك. ثّم معه، وتستسلم له  باستخدام  ،بالّتفكٌر حّتى أبدا

ًّ  لحاكمة والعبادة لصورة أو صنم أو رسم "كعون" للصبل العظٌم، وأباك الّشخصً الذي  لهذا الكون الملك
 فً الّسموات.

 
ًّ و  دهعتحذٌر رسم

فً  ءمّثله: "ألّنً أنا الّرّب إلهك إله ؼٌور أفتقد ذنوب اآلباٌحّرم صنع أّي صورة أو نصب ٌرأٌنا أّن هللا 
ا  . وأصنع إحسانا ًّ افظً وصاٌاي" حإلى ألوؾ من محّبً واألبناء فً الجٌل الّثالث والّرابع من مبؽض

 (.ٙ-٘: ٕٓ)الخروج 

بؤن ٌعبد أوالده  ةساومٌؽار علٌنا، فبل ٌقبل الملصالحنا األزلً. إّنه ألّن هللا هو أبٌنا، فهو ٌتحّمس بمحّبة 
ا زابفاا. هذا، بالّطبع، هو لمصحتك الخاّصة!  إلها

ٌّة، ٌقول هللا ٌّة والعبث  أّنه سٌفتقد ذنوبنا فً أوالدنا وأحفادنا وأوالد أحفادنا. إن استمّرٌنا فً عبادتنا الوثن
 والمبدأ. الّتصرٌحهناك تشّعبات عدٌدة لهذا 

ا فً هذا الّسٌاق. إن أ اإّنما من الواضح أّن هناك معنى مباشرا  اآخرا  قام اإلنسان بعبادته صورة، أو شٌبا
ا أو – ي نفسه فحسبمكان هللا، وٌصبح تحت تاثٌر هذه العبادة الّزابفة، فهو ال ٌإذ الده وأحفاده! إّنما أٌضا

فتإذي وتحّطم حٌاتهم وسعادتهم! إّنه أمر  –إلى أوالدهم  تنتقل فكرتهم الخاطبة فً العبادة المبدأ هو أنّ 
اخ ارهٌب ومهٌب أن ننقل ألوالدنا مفهوما  عن هللا. إّنه من أفظع األمور التً ٌمكن أن ٌقوم بها  اطبا

ا رحٌما  إّنما مع هذااإلنسان!  كما ٌوصٌه هو. فً  ا لمن هم مستعّدون أن ٌعبدوهالتحذٌر، ٌعطً هللا وعدا
ا إلى ألوؾ" من الذٌن ٌحّبونه وٌحفظون وصاٌاه. ا، "أصنع إحسانا  حالتهم، ٌكون هللا محّباا ورحٌما

 ةاء رحٌم وتوعٌهنا تباٌن ملحوظ. ٌفتقد هللا فقط، آثام اآلباء فً الجٌل الّثالث والّرابع، قبل أن ٌتدّخل بجز
 !األلفللحقٌقة. لكّنه ٌظهر الّرحمة إلى الجٌل 

. ٌستطٌع اإلنسان أن مباشرةلٌعبد خالقه  –، الّروحً والفوري عو هللا اإلنسان إلى وجوده الّشخصًٌد
ا. عندما  وٌتكلم معه ًه الّشخصً. ٌمكنه أن ٌمشِ م، كؤبٌحقّاا إله الكون العظٌ ٌعرفٌتوّصل إلى أن  ٌّا ٌوم



ا لوجه هكذا، فإّنه اإلنسان عن عبادة هللا األزلً وج ؾٌتوقّ  ٌّته الخاّصة ها  –ٌعمل على التخرٌب فً شخص
ا وصاٌا هللا. ٌا  معص

ٌّة الثانٌة.  هذا هو معنى وقّوة الوص

 
 

ة الّثالثة ٌّ  الوص

ٌّة؟ أظهرت نتابج الستطبلع الّرأي عند  القٌم  تلمٌذ، أنّ  ٓٓ٘ٔهل هللا هو حقّاا األّول فً حٌاتك الشخص
الّشخص نفسه وعابلته وأصدقاإه.  مجموعتٌن. ٌؤتً فً المرتبة األولىالتً ٌعلنون الوالء لها، تنتمً إلى 

ٌّة )بصفة عاّمة( و  .هللافً المرتبة الّثانٌة، تؤتً البشر

ع مع ذلك، فً هذا اإلستطبلمن المبلحظ أّن هللا كان األقّل اعتباَرا من قبل هإالء الّشباب "المثقّفٌن"! 
واإلزدراء الّسلبً  ،باهلل. هذا الّسبات الّروحً الّسابد همجوبوا، إٌمانمن الذٌن استُ  ٪٦ٓالّصؽٌر، أشار 

ن على نزعة متزاٌدة حّتى فً وسط الذٌن ٌرتادون ٌداّل  –طانه وسل ٌمةعظقّوة مكانته الوحٌال  –حٌال هللا 
ٌٌّن المبشّ   لّدٌن وعن هللا، لكّنهم ال ٌخشون موقعه واسمه.رٌن. ٌحّب الّناس التكلّم عن االكنٌسة والمسٌح

 ، ًّ !تكمن وفً هذا الّسرطان الّروح ًّ  بذور دمار مجتمعنا الؽرب
 

ة الثّ  ٌّ   المعلنة الثةالوص

ٌّة األولى والّثانٌة،  ووضعه  – ال شًءمن  اتنا إلها نجد أّن علٌنا أن نحترس ضّد إقامعند مناقشة الوص
لنمشً معه، لنتكلّم معه، لنتعّرؾ علٌه حقّاا  – مباشرةّن هللا ٌوصٌنا لنعبده مكان هللا الحقٌقً. وتعلّمنا أ

ٌّة "كعون" للعباستخدام أّي رسم أو  ونتحاشى –ونعبده بالّروح والحّق  ة أو "لتذكٌرنا" داصورة أو أداة حّس
 بالخالق العظٌم.

ٌّة الثالثة ا ال تنطق باسم الّرّب إلهك "ظٌم للكون: اسم هللا، منصبه، مكانته كالحاكم الّربٌس العتتناول الوص
ٌُبرئ من نطق باسم هللا باطبلا" )الخروج   (.١: ٕٓباطبل. ألّن هللا ال 

ٌّر إسم  ٌّة فً الكتاب المقّدس، معنى. تؽ ألّن ابراهٌم  – ابراهٌماألصلً، لٌصبح  أبراملؤلسماء الّشخص
ا لجمهور من األمم". وكان قدر ابراهٌم أن ٌصبح ذ ا لجمهور من األمم"  –لك بالّضبط ٌعنً "أبا "أبا

 (.٘: ١ٔ)التكوٌن 

 .اسم هللاوهكذا الوضع مع 
 
 
 
 



 سم هللا نوع اإلله الذي تعبدهٌكشف ا

ٌّة. عند دراسة كلمة هللا، نتعلّم وقابع جدٌدة عن كّل إسم أو ع ٌّة اإلله ٌّزة للشخص نوان هلل، ٌكشؾ صفة مم
ٌّته مع كّل اسم جدٌد ٌكش  فه بنفسه. بكبلم آخر، ٌدعو هللا نفسه بما هو! طبٌعة هللا وشخص

ته الحقٌقً هلل والمعنى هللا بطرٌقة تنفً  اسمإن استخدم اإلنسان  ٌّ ٌّة شخص ٌّة، فهو ٌخرق الوص الحقٌق
عوا هذا ٌا بٌت ٌعقوب المدعّوٌن باسم إسرابٌل الذٌن خرجوا من مٌعلن هللا من خبلل إشعٌاء: "إسالثالثة. 
(. ٔ: ١ٗن باسم الّرّب والذٌن ٌذكرون إله إسرابٌل لٌس بالّصدق وال بالحّق" )إشعٌاء هوذا الحالفٌٌمٌاه 

  الّشعب الذي تتوّجه إلٌه هذه الّنبوءة إسم هللا، إّنما أخفق فً إطاعة كشؾ هللا عن محتوى اسمه.لقد استخدم 

ٌّنٌن ٌرّددون اسمورؼم فظاعة األمر، فالكثٌ ا و ر من الّناس المتد ا، فً عظات وصلوات. هللا تكرارا مرارا
 دون حسن استخدام أو هدؾ! – باطلً ٌستخدمون اسم هللا 

ٌّة: " ٌّة هللا األصل ٌّة التً ُترجمت هنا إلى "ال  ٌُبرئ الهللا  تقول وص من نطق باسم هللا باطبلا". الكلمة العبر
ا "ال ٌطهّ ٌ ٌّة من نطق باسم هللا باطبلا  رال ٌطهّ "هللا ر": برئ" ٌمكن أن تكون أٌضا ". إختبار الّطهارة الّروح

 –أو ؼٌر طاهر وفقاا الستخدامه اسم هللا فً الحّق  اهو موقؾ اإلنسان تجاه اسم هللا! ٌكون اإلنسان طاهرا 
ٌّة صادقة  – الذي إلنسانأّن اإلى  أم فً الباطل. هل تعً ما ٌعنٌه هذا؟ هذا ٌشٌر بالّطبع بسبب شكوك دٌن

ًّ الذي ٌتكلّم عن هللا بهو بؤفضل حال من المبشّ أسقط اسم هللا من مفرداته،  – استمرار، إّنما ر المسٌح
 !ةٌنكره فً حٌاته الٌومٌّ 

ٌّة الثالثة التً نتناولها، عبلقة مباشرة لنا وعز فً صبلة الّرّب، اُ  باإلحترام أن "نقّدس" اسم هللا. وللوص
 لهذا األمر بالّذات! ةالّروحً األزلً، مكّرس العظٌمة من قانون هللا ةالّنقاط العشر ىالمناسب السم هللا. أحد

ح أّوالا، للذٌن تّم تضلٌلهم حول هذا الموضوع، أّن تبجٌل اسم هللا ال ٌعنً محاولة التكلّم باللؽة إّنما لنوضّ 
ٌّة، أو تعلّم لفظ االعبرٌّ  ٌّة! ة أو الٌونان ٌّة كبٌرة لهذسم هللا فً لؽة اإلنجٌل األصل ا بعض الّطوابؾ تعطً أهم

" هو اسم اآلب، آخرون ٌقولون أّن اسمه "الّرّب". وٌستخدم آخرون الموضوع. ٌّدعً البعض أّن "ٌهوه
ا كٌؾ ٌجب أن ٌلفظ اسم هللا العبري هذا، بما أّن  أّن ال أحد ،لفظات مختلفة. حقٌقة األمر هً ٌعرؾ تحدٌدا

ٌّة!   الكّل ٌعترؾ أّنه لم ٌتّم الحفاظ على أحرؾ العلّة العبر

فردات اإلنجٌل الٌونانً" وٌقول: "مع طرٌقة الستخدام لتون مٌلٌؽان معنى إسم الّشخص فً "مٌشرح مو
ٌّة"، "إسم"، "سلطة"  ٌّة... ٌؤتً ]"أونوما"، "اسم"[ فً العهد الجدٌد لٌدّل على "شخص األلفاظ قرٌبة للعبر

ا، واألهّم من ذلكٔ٘ٗالّشخص المشار إلٌه" )ص.  استعمال بٌال وعزرا ، أوحى هللا بنفسه لدان(. أٌضا
ٌّة هلل، فً تسعة فصول من ا وقد أوحً لمدّونً العهد اللؽة،  لكتاب المقّدس، التً دّونوها بتلكالكلمة اآلرام

 للمعبود.الٌونانً الجدٌد أن ٌستخدموا الكبلم 

ٌّة فً الموضوع لٌست فً الّصوت اللفظً المستخدم لوصؾ هللا، إّنما ٌّة الحقٌق فً  بالّطبع، فإّن األهم
المحترمة على لؽات الكتاب المقّدس، أّن اسم  هذه الّسلطةتظهر المعنى الذي تنقله هذه األسماء! لذا، 

ٌّته!  الّشخص ٌعنً مركزه، سلطته وخاّصة صفاته. أسماء هللا تظهر لنا ما هو هللا ـ هً تكشؾ عن شخص



 ؟فة واسمه كما ٌجبهو هللا؟ هل تحترم مراكزه المختل كٌؾهل تعرؾ حقّاا 

 !وتحقّق إرجع إلى كتابك المقّدس
 

 طبٌعة هللا وشخصه كشف

فً اآلٌة األولى من الكتاب المقّدس، ٌكشؾ هللا  (.ٔ: ٔ"فً البدء خلق هللا الّسموات واألرض" )الّتكوٌن 
ٌّة أو فً عابلة هللا!  –. هناك إله واحد إٌلوهٌمنفسه باإلسم العبري  إّنما أكثر من عضو فً األلوه

[ نعمل اإلنسان على إٌلوهٌم] هللاوقال : "ٕٙ: ٔ، فً سفر الّتكوٌن إٌلوهٌمه الكلمة نفسها، استخدمت هذ
أّن أكثر من شخص واحد ٌتشارك باسم  –نفسه ق المقطع فً سٌا –صورتنا كشبهنا". هنا نرى بوضوح 

شٌاء بٌسوع اآلب خلق كّل األ هللاأّن كشؾ المن خبلل  ٌتوّضح ذلك فً العهد الجدٌد، .إٌلوهٌم –هللا 
؛ رسالة بولس الّرسول ٗٔ-ٔ: ٔالذي كان مع هللا وكان هللا من البدء )إنجٌل ٌوحّنا  –المسٌح ومن خبلله 

ٌُكشؾ أّن هللا هو أكثر من شخص واحد ٦: ٖفسس أهل أ ىإل هللا اآلب و"الكلمة"  –(. ففً هذه المقاطع، 
فً الجسد. تظهر عبلقة اآلب واإلبن هذه، أّن  الذي أصبح الحقاا ٌسوع المسٌح المولود ،الّناطق باسمهأو 

ا  إٌلوهٌم. وطرٌقة استخدام كلمة عائلةهللا هو  فً هذه المقاطع األولى من سفر الّتكوٌن وؼٌره، تدّل حتما
هً فً صٌؽة الجمع إّنما  إٌلوهٌم كلمة أّن هللا هو الملكوت أو العابلة الخالقة! من المثٌر لئلهتمام، أنّ على 

 ا فً صٌؽة المفرد أو فً صٌؽة الجمع، وفقاا للموضوع.تستخدم إمّ 

ا الحاكم على خلٌقته. نجد أّنه فور خلقه الّرجل األ  ّول والمرأة، باركهماهللا، بحكم أّنه الخالق، هو أٌضا
ٌّة: أعطاهما و (. نعم، هللا الحّق هو ١ٕ: ٔ" )الّتكوٌنأثمروا واكثروا وامؤلوا األرض وأخضعوهاوص

 وهو ٌعطٌك كّل نفس هواء تتنّشقه! أن تطٌعه ألّنه صنعك وعلٌك –الحاكم 

ا هللا الشّدايعندما تعامل مع ابراهٌم، دعا هللا نفسه فً بعض األوقات  هو ، ما ٌعنً "هللا القدٌر". إذا
 سلطة! ٌجب أن ٌبّجل اسمه ألّنه ٌدّل على الذي هو مصدر كّل قّوة، كّل سلطة وكّل سلطان. كلّ مصدر 

ٌّة رجم عاّمه إلى كلمة "الّرّب" فً العهد اإلسم الذي تُ   فظل، التً تهو ه ٌالقدٌم، ٌؤتً من األحرؾ العبر
ٌّة تعنً "األزلً" أو "الذاتً الوجود". استخدمت الكلمة وهڤٌهٌهوه أو  ٌّة األصل عّرفت فً . الكلمة العبر

له )ٌهوه( اإلالّرّب سم ودعا هناك با وؼرس ابراهٌم أثبلا )شجرة( فً ببر سبع: "ٖٖ: ٕٔسفر الّتكوٌن 
ٌّة، التً ترجمت الّسرمدي ا إلى "ٌهوه" فً بعض الّطبعات المنقّحة، تظهر صفة ". هذه الكلمة العبر ؼالبا

ٌّة فً عبلقة عهد مع ا، وقد اسُتخدمت لتظهدائم الوجودهللا على أّنه   لذٌن خلقهم.ر مكانته األزل

ا لٌووُ لقد  ا دابما ا وسٌكون موجودا الذاتً  – األبديّ فً نعمه ووعوده وعهده مع شعبه! إلهنا هو جد هللا دابما
 الوجود.

ه، حكمته، محّبته. الحظ كٌؾ ه، وفاءقّوته، وجوده األزلً، رحمت –ه، اسم هللا متّصل بصفاته فً كبلم
ٌّدنا ما أمجد اسمك فً كّل األرض حٌث جع لّنبً داود اسم هللا مع قّوته فًٌربط ا ٌّها الّرّب س لت الخلق: "أّ

جبللتك فوق الّسموات... إذا أرى سمواتك عمل أصابعك القمر والّنجوم التً كّونتها؛ فمن هو اإلنسان 
  (.ٗ-ٔ: ١ه" )المزامٌر حّتى تذكره وابن آدم حّتى تفتقد



ا مجده فوق الّسموات. ثمّ  ر هللا هنا واضعا ماء واألرض السّ  ٌستهّل داود بإظهار أّن هللا خلق ٌصوَّ
 علٌنا احترام اسم هللا ومكانته! جب أن ٌكونواإلنسان. ال ع

ٌّة، ٌلعن الكثٌر مّنا إسم خالقنا وإلهنا با نا لنلعن وندٌن إسم الذي سَ لّذات! نحن نستخدم نفَ فً أحادٌثنا الٌوم
ستخدم بترّدد رهٌب، هو الّطلب من هللا أن "ٌلعن" تعبٌر ٌُ س الذي به نلعن اسمه! فَ والنَّ  ،هو ٌعطٌنا حٌاتنا

ا  وهم ٌعتقدون  –ما. الفقراء واألؼنٌاء على الّسواء، ٌطلقون العنان أللسنتهم لحلؾ الٌمٌن الحقٌر هذا أحدا
ٌّتهم" أو أّنهم ٌتؽلّبون علىفً معظم األحٌان أّنهم ٌثبتو بل ومن الّصعب شًء بعملهم هذا!  ن بذلك "رجول

ا فً أّي مكان، ٌوّد أن ٌرى تنفٌذ هذه ٌّا ا طبٌع ا إٌجاد إنسانا الجملة باحترام لرفٌقه اإلنسان، فً كّل  جّدا
ٌّته –معناها الّرهٌب. استخدام هذه العبارة هو العبث باسم إلهنا  هو  طالبٌن منه أن ٌقوم بشًء لم ٌكن فً ن

ا!  أن ٌقوم به أبدا

ا باألسلوب الذي ٌفّكر به اإلنسان! هذه الفكرة هً هرطقة بشعة! عمل هللا هو  ،رجبلا  لم "ٌلعن" هللا أبدا
ٌّة، باستثناء الذي، بمحض إرادته، ٌرفض طرٌق  عمل خبلص، ولن ٌحرم هللا أّي إنسان من الحٌاة األبد

 هللا.

(. ٌمكن ٕ: ٌٙٙقول هللا: "وإلى هذا أنظر إلى المسكٌن والمستحّق بالّروح والمرتعد من كبلمً" )إشعٌا 
الذي  –ن نشعر به حٌال اسم هللا نفسه حول اإلحترام العمٌق والخوؾ اإللهً، الذي ٌجب أ ءالقول الّشً

 ٌمّثل مباشرة شخص هللا، كلمته وأهدافه. 
 

 ؟هل ٌجب أن تحلف أو تقسم

ا الكثٌر من ن أن ٌدّنسوا القسم وٌذكروا اسم هللا لٌساندوا ٌوم معتادولٌس فقط ناس ال قسمهم، إّنما أٌضا
ٌّة فً بعض المناطق، تذكر اسم هللا بشكل حلؾ أو ق  سم.المراسٌم القانون

ًّ هللا. وال باألرض ألّنها البّتةقال ٌسوع المسٌح: "أّما أنا فؤقول لكم ال تحلفوا  . ال بالّسماء ألّنها كرس
 (.ٖ٘-ٖٗ: ٘موطا قدمٌه. وال بؤورشلٌم ألّنها مدٌنة الملك العظٌم" )إنجٌل مّتى 

ًّ للؽاٌة، وقد اسم هللا هو مقّدس و سمنا! من دة أقوالنا أو قتنا بؤن ال نذكره بهدؾ مسانوصٌتّمت تألوه
ٌّة ٌمة ظقاموا باستباحة عكتبهم المقّدسة، و اقرأو قد اُّسست على أٌدي رجال حسن الحّظ أّن األّمة األمٌرك

ٌّة. لذا، رؼم أّنه سٌُ للح ٌّة الدٌن ٌّنة، أن ترفع ٌدك و"تحلؾ"، فالجمٌع ٌدرك أنّ ر  طلب منك، بمناسبات مع
 من الحلفان. ن تستخدم كلمة "أجزم" بدالا بح بإمكانك أترتٌبات قد اُتخذت لٌص

ٌّة من  وبالواقع، كما نعرؾ جمٌعنا، باإلمكان اإلعتماد مسٌحً ٌهاب هللا، على تؤكٌد بسٌط أو كلمة رسم
 ًّ الّشهادة فً المحكمة! مهزلة بعض رجال األعمال  أكثر بكثٌر من ألؾ قسم ٌعطٌه كاذب على كرس

ٌٌّن، ٌٌّن وحّتى أساتذة جامع  ام هللا بالباطل بشهاداتهم فً المحاكم، تحمل برهانا عندما ٌستخدمون اس والّسٌاس
اكاف  لهذا الّتصرٌح! ٌا
 
 



ة تجّنب ٌّ  األلقاب الّدٌن

ٌّة، قال المسٌح: "ال تدعو لكم  على األرض ألّن أباكم واحد الذي  أًبابالحدٌث عن بعض التعابٌر كؤلقاب دٌن
ٌّة فً بعض المنّظمات  (. بالّرؼم٦: ٖٕفً الّسموات" )إنجٌل مّتى  من وجود إساءة واضحة لهذه الوص

ٌّة الواسعة، إّن هذا الّتصرٌح لكلمة هللا هو واضح لكّل من ٌرؼب بإطاعتها.  الدٌن

بكّل بساطة، هرطقة  ً الوحٌد هو هللا! كّل تطبٌق لهذه الكلمة كلقب دٌنً ألّي رجل، هوأبانا الّروح
فسه بوقاحة، حّتى الكابن البشرّي الّضعٌؾ الفاسد الذي ٌّتخذ لن –ن مباشرة ضّد الخالق الذي صنع كّل إنسا

 ما هو لقب إالهً. وٌفترض بطرٌقة زابفة

ٌّة الخامسة."أبو البشريّ  والدناأن ندعو  ٌجببالّطبع،   نا"، كما فعل هللا ذلك فً الوص

كاهن كان أم  –ن بشري إساءة أخرى فً استخدام اإلسم اإلالهً، هو فً تطبٌق عبارة "الموقّر" ألّي كاب
ب على نفسه فقط: "أرسل فداء لشعبه. أقام إلى األبد عهده. قّدوس ٌر ذلك. ألّن هللا ٌطّبق هذا اللقؼ

ى من ٌستحّق . "مهوب" أو موقّر، كلمة تنطبق عل(٦: ٔٔٔومهوب ]موقّر[ اسمه )هللا(" )المزامٌر 
هذا اللقب! حّتى أّن خادم هللا العظٌم بولس  ! ال ٌوجد إنسان فان ٌستحقّ ٌستحّق العبادةمن  – التقدٌر

ًّ أي فً جسدي شًء صالح" )رسالة بولس  الّرسول بنفسه، اُوحً له لٌكتب: "فإّنً أعلم أّنه لٌس ساكن ف
 –أو لقب "الموقّر"  –رجل ٌعتقد أّنه ٌستحّق العبادة  أيّ  سٌتوّجب على (.١ٔ: ١الّرسول إلى أهل رومٌة 
ا ما على خ ٌّة الّثالثة!أن ٌتوب ٌوما  رقه للوص

 
 الخطٌئة األكثر شٌوًعا

ٌٌّن، كٌؾ نصلًّ، لعند تعلٌمه  أقام ٌسوع المسٌح األسلوب الّصحٌح للتقّرب تبلمٌذه، وتعلٌمنا نحن المسٌح
عوه لما ندوالتقدٌر واإلحترام الذي ٌجب أن نكّنه تجاه مكانته واسمه. فً العبارات األولى من هللا القدٌر، 
طة بالطرٌقة الخطؤ. منقّ الّرّب"، ترجماتنا للكتاب المقّدس المرّخص بها، هً على األرجح عاّمة "صبلة 
ث طلبات مرتبطة الواحدة هناك ثبل –تقّرب اإلنسان من هللا  –"أبانا الذي فً الّسموات"  بعد اإلبتهال

ٌجب أن ٌكون على ّصحٌح آخر طلب. فالتنقٌط الولٌس فقط  – الثبلثة باألخرى، من ثّم تلٌها جملة تحّدد
ذلك الّشكل الّتالً: "أبانا الذي فً الّسموات. لٌتقّدس اسمك. لٌؤت ملكوتك. لتكن مشٌبتك. كما فً الّسماء. ك

على األرض. للجملة "كما فً الّسماء. كذلك على األرض"، تقدٌر، لٌس فقط لعبارة "لتكن مشٌبتك"، إّنما 
 للعبارات "لٌؤت ملكوتك" و"لٌتقّدس اسمك".

ببساطة، جمل  هً –تقدٌس اسمه، مجًء ملكوته، فعل مشٌبته  –األفكار فً ما ٌسّمى صبلة الّرّب  هذه
مختلفة تعنً األمر نفسه. ألّن اإلنسان ٌقّدس اسم هللا بالخضوع لملكوته وحكومته، وبالعمل بمشٌبته 

 وإطاعة قوانٌنه.

ٌّة الّثالثة.تناول الّصوت اللفظً السم هللا باحترام، هو جزء صؽٌر فقط من ت  تّمة الوص



(. صبلة من دون ٙٗ: ٙسؤل ٌسوع: "لماذا تدعوننً ٌا رّب ٌا رّب وأنتم ال تفعلون ما أقوله" )إنجٌل لوقا 
 !ماكر تجدٌؾ من إطاعة، هً شكل

ٌّنٌن، الذٌن ٌتالّناس المف كلّمون عن الّدٌن وعن هللا، إّنما ٌرفضون أن ٌطٌعوا كلمته ترض أن ٌكونوا متد
هم مذنبون بخطٌبة أعظم من خطٌبة اإلنسان الذي ٌعترؾ أّنه فً طرٌق الجسد وٌرفض على  وقانونه،

ٌّة والّشعوب المتداألقّل التظاهر بعكس ذلك.  بكثٌر من التجدٌؾ  ٌّنة، هو أسوأالّنفاق عند الطوابؾ الّدٌن
وهو  –بالطبع تجدٌؾ  الذي فً الّشارع. تقدٌم التبجٌل هلل والتصّدي له بالتمّرد ضّد طرقه وقوانٌنه هو

 استخدام اسم هللا باطبلا!

نقض وصاٌا هللا لكن بعد ذلك ٌبدأ بتصّرؾ تعّبدّي، بالّرجل أو الكاهن الذي ٌبّشر أو ٌصلًّ بببلؼة و
ؾ اإلنسان عندما ٌصلًّ! لكن حّتى لو أّنه ٌخدع العالم، فهو لن تجدٌ –( ٦ٔ: ٘الّصؽرى )إنجٌل مّتى 

ا!  ٌخدع هللا أبدا

ٌّنٌن" فً زمنه، بالكبلم ٌرفضون اإلطاعة الكاملة لمشٌبة وقانون هللا، أعلن ٌسوع: "هذا  الذٌن عن "المتد
ٌعبدوننً وهم ٌعلّمون تعالٌم هً وصاٌا  باطلً . وبعًٌداعّنً  فمبتعدالّشعب ٌكّرمنً بشفتٌه وأّما قلبه 

 بشفاههم، إّنما عبادتهم باطلة! كذلك األمر، كثٌرون الٌوم ٌبّشرون باهلل(. ١-ٙ: ١الّناس" )إنجٌل مرقس 

أبً الذي فً الّسموات"  إرادة ٌفعل"لٌس كّل من ٌقول لً ٌا رّب ٌا رّب ٌدخل ملكوت الّسموات. بل الذي 
 (.ٕٔ: ١)إنجٌل مّتى 

 عسى هللا ٌهدٌك الّرؼبة إلطاعة إرادته وقانونه! عساك تتعلّم أن تعبده بالّروح والحّق. عساك تتعلّم أن
طٌبته وصبره ورحمته البل ألّنه ٌمّثل قّوته بالخلق، حكمته، وفاءه، محّبته و –ل اسمه العظٌم تحترم وتبجّ 

 !لى التحّكم فً الكونهللا العظٌم الذي ٌسٌطر ع متناهٌة. إّنه ٌمّثل شخص ومكانة وشرؾ

 
 

ة الّرابعة ٌّ  الوص

نٌن الحٌاة التً بها ٌمكن أن وما هً قوا –لدت؟ ما معنى حٌاتك؟ ما هو الهدؾ الحقٌقً للحٌاة لماذا وُ 
 تتوّصل إلى ذاك الهدؾ؟

ٌّة، كم من الوقت تقضً كّل أسبوع بالّتفكٌ ر فً هذه المسابل المهّمة؟ معظم الّناس ٌنشؽلون بؤمورهم الٌوم
ٌّة. إن سُ ٌكّرسون هم تقرٌَبا ال ف لوا عن دراسة اإلنجٌل أوالّصبلة، معظم بأّي وقت لمشاكل الحٌاة الّروح

ٌّة.الّناس ٌ  جاوبون "أّنهم ال ٌجدون الوقت الكافً" لهذه الّنشاطات الّدٌن

، الّنهار، وبالتلفزٌون واألفبلم والحفبلت والرٌاضة فً المساء وفً نهاٌة األسبوعألّنه منهمك بعمله خبلل 
ٌّة لمعتقدا ٌّة الخاّصة. وهو جاهل بشكلتٌنقص المواطن األمٌركً العادي حّتى المعرفة البداب طفولً  ه الدٌن

ٌّة  مٌركً العادي هو ؼٌر الّدراسات أظهرت أّن المواطن األ إلى حّد أنّ  –لحقابق الكتاب المقّدس األساس
 رسل األناجٌل األربعة! قادر حّتى على تسمٌة



علن أّنه "ٌرؼب أن ّشرٌن" لٌقرأوا وٌفهموا. مع ذلك ٌٌبدو أّن هللا بعٌد عنه. اإلنجٌل هو "لكبار الّسّن والمب
ا ما. الّسإال الكبٌر هو ٌفعل ا  ّرؾ إلى هللا حقّاا؟ متى سٌّتخذ وقت لٌتعمتى؟ متى سٌّتخذ ال –ألفضل" ٌوما

 أبٌه، لٌتؤّمل بقوانٌن وأهداؾ الحٌاة؟لخالق بصفته الوقت لٌدرس كتابه المقّدس، لٌصلًّ بصدق ل

ا"  ٌّة هللا القدٌر إال إذا تعلّم  –سٌكون الجواب على األرجح، بالّنسبة لمعظم الّناس، "أبدا أن ٌطٌع وص
ا، هو عامل قوّي فً تقرٌب حٌاة الّرجال والّنساء إلى هللا  ٌّة الؽٌر مفهومة كثٌرا الّرابعة! إطاعة هذه الوص

 وإلى نعمه وإرشاده المباشر. –الخالق 
 

ة الّرابعة المعلنة ٌّ  الوص

ٌّب، ناقشن ا آخرا الخطٌبة الّسابدة بوفً المقاطع الثبلثة األولى لهذا الكت مكان اإلله الحقٌقً. تعلّمنا  ضع إلها
ه مباشرة ونتحاشى استخدام أّي صورة، رسم أو كابن حّسً "لٌذكرنا" باهلل الخالق، ؤن نعبدهللا ٌوصٌنا ب أنّ 

ٌّتوقد تّم تحذٌرنا ضّد استخدام إسم هللا القدٌر بأو "كعون" للعبادة.  ه، اطبلا، الذي ٌمّثل مكانته، شخص
 حاكم العظٌم لهذا الكون كلّه.سلطته، منصبه كال

وفّر ا تمن الوصاٌا العشر، التً تتناول عبلقة اإلنسان مع هللا. إّنه ل الفقرة األولىة الّرابعة تكمالوصٌّ 
ٌّامالحفاظ الّدابم لعبلمة العبلقة بٌن هللا واإلنسان. "اُذك تعمل وتصنع جمٌع  ر ٌوم الّسبت لتقّدسه. سّتة أ

بع ففٌه سبت للّرّب إلهك. ال تصنع عمبلا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك عملك. وأّما الٌوم الّسا
ٌّام صنع الّرّب السّ  وبهٌمتك ونزٌلك الذي داخل أبوابك.  ماء واألرض والبحر وكّل ما فٌها،ألّن فً سّتة أ

 (.ٔٔ-١: ٕٓواستراح فً الٌوم الّسابع. لذلك بارك الّرّب ٌوم الّسبت وقّدسه" )الخروج 

ٌّة هً األطول بصٌاؼتهاهذه ا . وقد وضعت باحتراس، فً وسط الوصاٌا من بٌن العشرة األخرى ،لوص
ٌّة التً "ٌمنطق" بها اإلنسان ، والتً ٌمّزقها وٌجادلاألكثر  العشر. مع ذلك، من المحزن القول أّنها الوص

ا بالطرٌقة األسرع محاوالا تفرٌقها عن باقً قانون هللا.  إربا

ٌّة الّسبت كانت مفهومة الحظ أّنها تبدأ ب من قبل شعب  قبلً إنذار "اُذكر". هذا البٌان بالّذات ٌثبت أّن وص
ٌّة التً هم على علم بها من قبل. ٌذّكرهمهللا المختار، وبإدخاله كجزء من عهده، فإّن هللا  ٌّة الّروح  بالوص

ا! واإل اُذكر" نسان الفانً ال ٌستطٌع أن ٌجعل أّي ٌوم الّسبت لتقّدسه". ال ٌمكنك أن تحفظ الماء البارد ساخنا
ٌّة بالكامل، تحتاج أن تتفهم معنى كً شًء مقّدس. لذا، ل ٌّة اإلاله ا  منتعلّم هذه الوص جعل الّسبت ٌوما

 !متىو امقّدسا 

ا ابن اإلنسان هو رّب الّسبت  قال ٌسوع: "الّسبت إّنما ُجعل ألجل اإلنسان ال اإلنسان ألجل الّسبت. إذا
ا" )إنجٌل ٌُجعل"ُجعل"(. الحظ أّن ٌسوع قال أّن الّسبت قد ١ٕ-١ٕ: ٕمرقس  أٌضا  له صانعه. ،. كّل ما 

ا أنّ  بكبلم آخر، لكّل  – لإلنسانٌسوع لم ٌقل أّن الّسبت قد ُجعل فقط للشعب الٌهودي، إّنما  الحظ أٌضا
 ربّ إّنما  –لٌس المدّمر  –هو "رّب" الّسبت. فً هذا البٌان، ٌعلن أّنه  –المسٌح  –البشر. ثّم أعلن أّنه هو 



ٌّة، حفظ ٌسوع الّسبت، والعدٌد من آٌات األناجٌل األربعة هً مكّرسة لتعلٌماته  الّسبت. فً حٌاته البشر
ٌّة حفظه،   تحرٌره من التقالٌد التً أضافها الٌهود.وفً للتبلمٌذ فً كٌف

 ، لنجٌب على الّسإال: "من صنع ٌوم الّسبت؟"ةإّنما قبل المتابع
 

 ع الّسبت؟من صن

ٌّة العند فهم  أن ننتقل  سه، وفهم من صنع الّسبت فً بادئ األمر، نحتاجر ٌوم الّسبت ونقدّ تذكّ بؤن نوص
ٌّةهلل. ٌعطً العهد الجدٌد هكذا  الخلق بداٌة فًمهّمة  إلى مسؤلة فً الفصل األّول من اإلنجٌل بحسب  أهم

كلّ شًء به ان الكلمة هللا. هذا كان فً البدء عند هللا. ٌوحّنا. "فً البدء كان الكلمة والكلمة كان عند هللا وك
الكلمة" )أو بصؾ "وُ قد (. هنا نجد أّن ٌسوع المسٌح ٖ-ٔ: ٔ)إنجٌل ٌوحّنا  ولم ٌكن شًء مّما كان" كان
ٌّة األصل(. ٌظهر هذا المقطع أّن ٌسوع كان مع  تترجم أنتكلّم باسمه" كما ٌصّح أكثر "الم الكلمة الٌونان

ٌّة، استخدمه اآلب  –كان به البدء وأّن كّل شًء اآلب منذ  ٌسوع المسٌح! بصفته الّشخص الّثانً فً األلوه
"خالق الجمٌع بٌسوع  هو هللا أنّ  كؤداة التً من خبللها أوجدت الخلٌقة. اُوحً لبولس الّرسول لٌقول كٌؾ

ٌٌّن، نجد أّن ٌسوع قد (. فً الّرسالة إلى العبرا٦: ٖالمسٌح" )رسالة بولس الّرسول إلى أهل أفسس  ن
ا لكّل شًء الذ ا عمل العالمَ ي بُوصؾ بابن هللا، "الذي جعله ورٌثا ٌٌّنٌن" ه أٌضا : ٔ )الّرسالة إلى العبران

ٕ.) 

ٌّة الذي كان الّشخص هو  كثٌر ؼٌرها، أّنهاله الكتابات وتظهر هذ أصبح الحقاا ٌسوع  الذيوفً األلوه
ٌّة الخلق! كان هو الذي قال: "لٌكن نورنفّذ ع من الواقعالمسٌح، الذي هو فً  "، فكان نور. كان هو مل

 ووضعه على األرض فً جّنة عدن. –الذي خلق اإلنسان 

ا، بالتكلّم عنه  وفرغ هللا فً الٌوم ، الذي صنع الخلق، ٌقول كاتب سفر التكوٌن الموحى له: "بشكل خاصإذا
وبارك هللا الٌوم الّسابع من جمٌع عمله الذي عمل. من عمله الذي عمل. فاستراح فً الٌوم الّسابع  الّسابع
 (.ٖ-ٕ: ٕ: ألّنه فٌه استراح من جمٌع عمله الذي عمل هللا خالقاا" )الّتكوٌن وقّدسه

نفس ُصنع اإلنسان. وقد ُجعل من  عندماقال ٌسوع أّن الّسبت قد ُجعل لئلنسان. هنا نرى أّن الّسبت ُجعل 
ٌّة تحٌط باإلنسان التً صنعها هللا بسبعة  سٌح!الّشخص الذي أصبح الحقاا ٌسوع الم فقد ُجعل كبٌبة جوهر
ٌّام خلق. الحظ أّن هللا "بارك" الٌوم  ٌّام الّسّتة الّسابقة.  الّسابعأ ٌُمنح هكذا احترام ألّي من األ و"قّدسه". لم 

ٌّة، وحضوره اإلالهً. ا، ٌمنحه نعمته اإلاله و الستخدام أ ٌّزهمكلمة "بارك" تعنً  عندما ٌبارك هللا شٌبا
ٌّة ، وضعخلقال فعل فً، هدؾ مقّدس. لذا نرى، أّن هللا القدٌر ٌّز  نعمته اإلاله وهدؾ استخدام من أجل وم
 الّزمن. –األكثر دٌمومة  مقّدس، بعض المساحة فً الشًء

 
 

 

 



 بركةّ نعمة و الّسبت،

ٌّا  بالطبع هذه ٌّة الّسبت، تعطٌنا معنى إضاف ٌّة هللا: "الّنظرة الّثاقبة إلى خلف ٌوم الّسبت لتقّدسه".  اُذكرا لوص
ا  خالقنا، أوصانا أن وبسلطانه بصفته  –من خبلل ٌسوع المسٌح، جعل هللا الٌوم الّسابع من األسبوع مقّدسا

 نحفظه هكذا!

ا، هو زمن مقّدس. إّنما هو قد ُجعل لئلنسان   كبركة عظمى لكّل البشر! –الّسبت إذا

ٌّام، وهذا هو الّسبب األساسً الذي من أجله حتاج إلعلم خالقنا أّننا سن خلق ى فترة راحة وعبادة كّل سبعة أ
ٌّة والعمل والمتعة خبلل األسبوع. الّسبت. ٌمٌل كلٌّ مّنا إلى أ ن ٌؽرق بشكل مفرط فً اإلنهماكات الٌوم

ٌّز الّسبت ا ٌومٌّ نستطٌع  كوقت مكّرس ،ٌومه رأى خالقنا ذلك مسبقاا، وم ٌّا ٌّة، فٌه أن ننسى كل اتنا الّروتٌن
ونقترب أكثر من هللا خالقنا بالّدراسة والتؤّمل والّصبلة. ٌحتاج اإلنسان المعاصر لهذه الفترة من الّزمن 

ٌّا  التً ٌكون له فٌها اّتصاالا  بلة والّدراسة مع صانعه ورّبه. أخذ الوقت للّتفكٌر باهلل وعبادته، للصّ  احقٌق
ٌّام الّسّتة األخرى  –وبقوانٌنه المكشوفة للحٌاة  وجود اإلنسان،هدفه من والّتؤّمل فً  كّل هذا ٌضٌؾ على أ

 من حٌاة اإلنسان، قّوة ومعان عظٌمة.

ٌّة!الّسبت هو إحدى أعظم الّنعم التً مُ  ا للعابلة البشر  نحت أبدا
 

ٌّة  شرح الوص

ٌّة الّسبت هً نافهمبعد أن  ا كما الوصاٌا ضّد القتل والّزنى، لن أّن وص تابع فً تحلٌل وشرح ملزمة تماما
ٌّة الٌوم. ٌّة هللا هذه، وتطبٌقها على حٌاتنا الشخص  وص

ٌّة الّراب ٌٌّن: عة من إنباستثناء الكبلم الّتفسٌري والّتوضٌحً، تتكّون الوص ذكر ٌوم "اُ ، لوّ األذارٌن أساس
ٌّام تعمل وتصنع جمٌع عملك".، "الّسبت لتقّدسه". والثانً  سّتة أ

ٌّاب ٌّنت أ نسان وٌكسب م األسبوع الّسّتة األولى لعمل اإلنسان وشؽله. إّنها إرادة هللا أن ٌعمل اإلسلطة هللا تع
ٌّع قوته الٌومً. الذي ٌّام، هو مذنب بالّتساوي فً عٌن هللا، مع الذي ٌعمل فً الٌوم  ٌض وقته فً الّسّتة األ

ن إلى الكثٌر من الّرذابل اتخموله ال، وٌقوده عقله وٌداعادة الخرق لّسابع! اإلنسان الخامل ٌكون لباسه منا
 والخطاٌا البابسة.

ا هو ؼٌر صالح للعبادة  ٌّة الّسبت هو ملزم كما القسم األّول! الذي ال ٌعمل أبدا هذا القسم الثانً من وص
ٌّام الّصادق والهادؾ  ل عبادة وطاعة هلل.، هو بحّد ذاته فعالبّتة! عمل الّسّتة األ

كّل ما هو ضروري لوجوده الجسدّي، إّنما من أجل أن ٌحصل علٌه  ُوضع اإلنسان فً عالم ٌحتوي على
ٌّة، أن ٌضع اإلنسان فً جّنة عدن "لٌعملها وٌحفظها" )الّتكوٌن  ٌّة هللا األساس ٌجب أن ٌعمل! إّنه جزء من ن

ٕ :ٔ٘.) 



ٌّة وٌمارس عبادة هللا كما أوصانا  فً  ،هللا بهامع ذلك، وفً نفس المنوال، الذي ال ٌتوقّؾ عن أعماله الٌوم
ٌّزه الٌوم الّسابع الذي قّدسه عن أعلى  اجزا اع –ّتصال مع صانعه خبلل عدم وجود امن  –ٌصبح  ،وم

ٌّات تحقٌقاته فً العمل، فً الخدمة وفً فرح اإلنجاز.  إمكان

هللا  مع ثقة تاّمة أنّ  ،بما أّن الخالق نفسه قد أمر بذلك، نستطٌع أن نحفظ ٌوم سبت الّراحة والتجّدد الّروحً
 سٌباركنا وٌنعم علٌنا باإلزدهار، ألّننا قمنا بذلك!

 
 عطلة مدفوعة

ٌّام بسبب  بكبلم عادي، إن كنت حاجتك للّراحة، من الّطبٌعً أن تتوقّع أن تتوقّؾ عن عملك كّل بضعة أ
ٌّة. إّنما تتؤّخر بعملك وبحسابات ا لقد ك المال ا عظٌما هً وصاٌا  العشر لّتنفٌذ. وصاٌا هللاوضع هللا بنفسه قانونا

ٌّة، ناشطة  ٌّة تشؽٌل  –ح ٌّة األرض. إّنها فً عمل ا كما قانون جاذب ا.  –تماما ٌّا  ،قانون الّسبتٌقول تعمل تلقاب
ع من كّل أسبوع، ستكون الٌوم الّسابهللا القدٌر فً  تعبدو أّنك إن توقّفت لترتاح –المسنود بسلطة الخالق 

ا خبلل عمل الّسّتة األٌّ  ا جّدا هل  عمله فً ٌوم سبت هللا!ا كنت ستفٌكون ذلك أكثر من تعوٌض ممّ ام، مباركا
 األمر، نرى أّن هللا ٌعطٌنا عطلة مدفوعة كّل سابع ٌوم! تعً إلى ماذا ٌإّدي هذا؟ إن نظرنا فً

ا للعبادة، لتجدٌد الوالء الّروحً، للتّ  ا وقتا ٌّة، إّنها أٌضا ؤّمل إّنما هذه العطلة لٌست فقط بهدؾ الّراحة الجسد
ٌّة هداؾ األوالتمّرس فً   الٌوم الّسابع الذي جعله هللا مقّدسا حٌاة التً أقامها هللا. فً حفظه لقوانٌن الوالّروح

الّتواصل الوثٌق مع خالقه وإلهه. ألّن وجود هللا  ب اإلنسان منقرَّ ٌُ  –والذي هو وحده ٌدّل على الخلق  –
ٌّة، هما واضحان فً هذا الٌ ٌّزه هللا وكّرسه.كما ونعمته اإلاله  وم الذي م

ٌّامنا هذه  ٌّام األكثر انشؽاالا أ ٌّا ،هً األ ا. هذه أ ٌّة أبدا ون ملكم ٌبدو فٌها أّن معظم الّناس ال ٌشهدتها البشر
ٌّة  ونملكالوقت أو ٌ أهّم األسبلة التً على اإلنسان أن فً  –القلٌل منه للتؤّمل فً أهداؾ الحٌاة الروح
 ٌعتبرها.

الحقٌقً الهابلة، هً أّنها تمّكن اإلنسان أن ٌؤخذ الوقت لٌنظر وٌقٌس كامبلا، هذه األسبلة  نعمة سبت هللا
ٌّة فً الحٌاة  ا.  اوأن ٌتواصل مع هللا وخالقه بطرٌقة قلٌلون من رجال هذا العهد اختبروه –األكثر أهم ٌوما

عن هدؾ وجوده،  امبعدا  ٌكون مع هللا! دون هذا اإلّتصال، حفظ الّسبت الحقٌقً ٌبقً اإلنسان على اّتصال
عن القوانٌن التً تحكم نجاحه أو فشله فً الحٌاة، عن فهم ما هو، أٌن ٌذهب وكٌؾ ٌصل إلى هناك. من 

فً ٌحتاج اإلنسان شًء من الؽرور. مع  طاحبإو اغرهً ف الخالق، حٌاة اإلنسان دون هذا اإلّتصال مع هللا
، واهذا العهد أكثر من ؼٌره، إلى االّتصال مع هللا ًّ لّنعمة واإلرشاد اإلالهً، ، إلى القّوة واإلدراك الّروح

  الحفظ الّصحٌح لسبت هللا الحقٌقً. األمور التً ٌقّدمها
 

 مثال ٌسوع

ًّ حقٌقً أن ٌعٌشها  –ٌسوع المسٌح  علّم من خبلل  –المثال الموحى ألسلوب الحٌاة التً على كّل مسٌح
ٌّة وأعماله، أّن الّسبت  ٌّة لئلجتماع( لشعب هللاحٌاته الّشخص كما هو مدّون فً  ،هو دعوة مقّدسة )وص



ٌٌّن  ٌّة فً إنجٌل لوقا و  . دُ ٖ: ٖٕسفر البلو ، حٌث نقرأ أّن ٌسوع، ٙٔ: ٗن مثال ٌسوع والممارسة التقلٌد
 "دخل المجمع حسب عادته ٌوم الّسبت وقام لٌقرأ".

، من قبل خّدامه المدعّوٌن. وهو زمن التبشٌر جود هللوس مّتحدةعبادة الّسبت الحقٌقً هو ٌوم  ،بالّطبع
ٌّة. إّنه واجب ا، أن ٌكتشؾ  على وتفسٌر كلمة هللا وقوانٌنه الح ًّ حقٌقً إذا أٌن هً تلك الكنٌسة كّل مسٌح

سبت هللا الخالق  التً ٌستطٌع فٌها أن ٌعبد هللا حقّاا "بالّروح والحّق"، كنٌسة تحفظ بالشكل الّصحٌح
 كلمة من هللا". كلّ علّم اإلنسان كٌؾ "ٌعٌش تالحقٌقً، وكنٌسة 

ٌّة الّرابعة. لكن معظم هذه الكنابس  تخرق  –بتعالٌمها وممارساتها  –هناك عّدة كنابس تإمن بحفظ الوص
ٌّة أو أكثر من الوصاٌا األخرى. أّسس ٌسوع كنٌسة واحدة فقط )إنجٌل مّتى  (، ١ٔ: ٙٔبشكل مباشر وص

 .اٌا هللاوهً وحدها تحفظ كّل وص

ٌّب المعلومات  "هذه هً  بعنوان، مّجاًناتحتاج أن تعرؾ أٌن هً هذه الكنٌسة. أكتب حاالا الستبلم كت
ٌّة ٌّة لمساعدتك فً ". نقّدم كنٌسة هللا العالم ا خدمات شخص ولمساعدتك فً  ،فهم أٌن هً كنٌسة هللالك أٌضا

ٌّة كهنة متوفّرٌ ن فً كّل أنحاء الوالٌات المّتحدة والعدٌد أّي سإال ٌمكن أن تطرحه. لدى كنٌسة هللا العالم
ٌّة معك، لٌجٌبوا على أّي سإال  ٌمكن أن من المناطق األخرى من العالم، جاهزٌن لئلستشارة الّشخص

ٌّة حفظ الّسبت. بالّطبع لن ٌزورك أّي من هإالء الّرجال من ؼٌر دعوة  ٌكون لدٌك عن الكنٌسة أو عن كٌف
ٌّة، مع خادم هلل مإّهل ومكّرس، منك. لكن إن كنت ترؼب بمحض إرا دتك مناقشة هذه المواضٌع األساس

 أكتب لنا من فضلك وأعلمنا. سٌسّرنا إرسال رجالنا لرإٌتك.
 

 بسبت هللا إبتهج

ٌّة! استخدم الٌوم الّسابع الذي كّرسه هللا وجعله مقّدسا   ةحأراد، لئلستراكما  اتعلّم حفظ الّسبت بطرٌقة إٌجاب
للّصبلة، لدراسة وتؤّمل كلمة هللا والهدؾ من الوجود البشري. خذ الوقت لتقوم بؤعمال  من العمل الدنٌوّي،

ٌٌّ ٌٌّن آخرٌن فً الّسبت إن  نخٌر تجاه اآلخرٌن، لتهتّم بالمرٌض، لتزور المحزون. اجتمع مع مسٌح حقٌق
 أمكنك ذلك.

ا، هو الّزمن الموفقط هذا الٌومالٌوم الّسابع، و صى به لنا، والّزمن الذي باركه هللا ، الذي جعله هللا مقّدسا
ٌّة لمعنى الحٌاة.  للّراحة، وللعبادة والّتؤّمل بالمفاتٌح الحٌو

ٌّبكان عندك أّي شّك حول أّي ٌوم ٌُ  إن ا،  حفظ الّسبت، أرسل بطلب الكت بعنوان "أّي ٌوم المصّور، مجاّنا
 بت المسٌحً؟"هو س

ٌّة الّرابعة ب حفظ سبت هللا المقّدس، أحد أعظم الّنعم  –بالّشكل الّصحٌح حٌح، وحفظها صّ الكل شّ الفهم الوص
ا إلى التً وهبها هللا  وقّدسه! –بٌن اإلنسان وهللا الحّق. اُذكره  أبناء اإلنسان! إّنه عبلمة تمٌٌز ٌوما

 
 



ة الخامسة ٌّ  الوص

ٌّزانالعنؾ و الجرابم عند وا. عددا  ةالمفّكك البٌوت تزداد العهد الذي نعٌش فٌه. الوقاحة عند الّشباب ٌم
 ؾ!ً ارتفاع مخٌالمراهقٌن ف

ٌّة، القاضً صاموٌل س. الٌبوفٌتز، تجّهز لٌجد اإل أحد ة ابجالّسلطات األكثر المحترمة فً المشاكل الّشباب
ٌّة حٌث ى األّمةإحباط الّشباب األمٌركً. قّرر أن ٌذهب إلسبب حول  ٌّة  الؽرب حوادث الجرابم الّشباب
من  المدارس فً األّمة. تلقّى نفس اإلجابة الّشرطة ومدراء لٌا. بحث عن الّسبب عندإٌطاقلٌلة، تعّد المعلنة 

 الّسلطة. ٌطالٌاالّشباب فً إ ٌحترم إٌطالٌا: كّل جزء فً

ا،  ٌّة لٌجد الّسبب. وجد أّنه حّتى فً البٌوت األكثر فقرا اضطّر القاضً الٌبوفٌتز أن ٌزور بٌوت إٌطال
ي رأس العابلة. وجد أّن األسلوب المعاصر، العالم المتساهل الذبصفته  ،ألبا تحترم الّزوجة وأوالدها

ٌّة للولد، ال ٌإّمن فً  ا صلبة من  الواقع، الّسعادة والّتوازن. بل، فإّن الّطفلٌعطً الحر ٌرٌد جدرانا
ٌّاته.ٌلتملً ع – ط والقواعد من حوالٌه، تحّدد له عالمهاإلنضبا  ه حدود صبلح

 ط بشكل أن ٌقوم باألعمال التً الضبعلى الولد أن ٌنمنتظر منه فً عالم الكبار، ٌجب كما سٌكون تماَما 
 ٌجب أن ٌتعلّم الولد، منذ نعومة أظافره، أن ٌحترم وٌطٌع والداه. أن ٌقوم بها. بالّضرورة ٌرٌد

رباسة  الذي ٌقول: أعٌدوا األب إلى ،أنهى القاضً الٌبوفٌتز تحقٌقاته بالحّل المختصر لجنوح األحداث
 العابلة.

ّنه ٌصل إلى ّما هو فً الواقع. ألهو أعمق م ته هذه الّسلطة البارزة،الذي قّدمالحّل الّرابع لمشكلة األحداث 
ًّ للمشك ٌّة،المصدر الفعل ا من الّطفولة وٌستمّر طوال  ،المتجّذر بعمق لة: عدم احترام الّسلطة الّشرع بدءا

 الحٌاة.

فً المنزل! قبل أن ٌدرك الولد حّتى بوجود الكنٌسة والمدرسة   –فولة فً الطّ  ٌكمن مصدر هذه المشكلة
ٌّة  . سٌإّثر هذا الجزء من شخص ًّ واألّمة، ٌكّون تصّرفات وعادات تجاه رإسابه فً الحضانة والبٌت والح

ٌّة!تطّور منذ الطفولةٌالولد دون شّك، الذي  ٌّة حٌاته الطبٌع  ، على أفكاره وأفعاله لبق
 

ٌّة الخا  مسة المعلنةالوص

وتوصٌنا أن  –عظمة سلطة هللا واسمه  تحّدد الوصاٌا األربعة األولى عبلقة اإلنسان باهلل. إّنها تعلّمنا
 نتذّكره بصفته خالق كّل ما هو موجود.

ٌّة ٌّة الخامسة فً المرتبة األولى بٌن الوصاٌا التً تحكم عبلقاتنا البشر . لٌست القابدة ُوضعت الوص
ٌّت ن هللا. وما بٌن الفقرتٌن فً قان هً تلعب دور "الجسر" عندما نفهم معناها الكامل، إّنما ها،بالّنسبة ألهم

ًّ مع إطاعة و ٌّة الخامسة هً مرتبطة بشكل حتم ٌّة للوص تكرٌم هللا نفسه! علم خالقنا ألّن اإلطاعة الحقٌق
ٌّة بوعدتدما أوحى بها لهذا عن  ".كون "أّول وص



ٌُعطٌك الّرّب إلهك"."أكرم أباك وأّمك لكً تطول أ  ٌّامك على األرض التً 

ٌّةنكرم والدا لماذا ٌّة ومضمونها الحقٌقً. لو أّن كلّ  نا؟ تكشؾ اإلجابة الحقٌق األهل  عن عمق هذه الوص
ا كنتٌجة مباشرة جّراء  ٌّا على األرض ٌدركون التؤثٌر الهابل على حٌاة الولد فً وقت الحق، الذي ٌؤتً تلقاب

ٌّاها هللا!إطاعة أو عدم إطاع ٌّة التً أعطانا إ  ة هذه الوص

ٌّة هً واحدة من الّنقاط العشرة العظٌمة العهد القدٌم،  تحت شرٌعة لقانون هللا الّروحً األزلً. هذه الوص
ٌُقتل قتبلا... ومن شتم أباه أو "! للقانون اضحفالمباشر والخرق الكان الموت جزاء  من ضرب أباه أو أّمه 
ٌُقتل قتبل" )ال ًّ هللا!١ٔ، ٘ٔ: ٕٔخروج أّمه  ٌّة بعٌن ٌّة هذه الوص  (. إلى هذا الحّد تصل أهم

العابلة هما أساس كّل مجتمع محترم. وعبلقة األوالد تجاه أهلهم، هً من نفس نوع وحدة وحدة المنزل و
ٌٌّن ٌّة التً بٌن المسٌح ٌٌّن العبلقة الّروح ٌّة التً نتعلّمها وهللا. الحقٌق ذه العبلقة فً ه الّدروس فً الّشخص

ٌّة حٌاتهم  ٌمكن أن تدوم  وإلى األبد! –مع األوالد لبق

ًّ الّطفل الّصعٌر، ٌقوم ٌٌّن هم معٌلو الّطفل  األهل مكان هللا نفسه. فً عٌن ألّن األهل المحّبٌن والعاطف
سع ه القانون. التدرٌب الباكر واإلستجابة لهذه العبلقة، تحّدد بشكل وانه وٌعطونه وٌعلمونوالذٌن ٌحمو

مإّكد أّنها ستإّثر على عبلقته استجابة الّطفل الحقاا، تجاه العبلقات األوسع فً المجتمع. فً الّنهاٌة، من ال
 ً فً الّسموات.ع أبٌه الّروحم
 

  الوالدٌن تكرٌم واحترام

ٌّها األوالد أطٌعوا وا ٌّة فً الكثٌر من األماكن. كتب بولس الّرسول: "أ لدٌكم ٌعّظم العهد الجدٌد هذه الوص
ٌّة بوعد" )رسالة بولس الّرسول إلى أهل  فً الّرّب ألّن هذا حّق. أكرم أٌاك وأّمك التً هً أّول وص

ٌّة لتكرٌم األب واألّم، على جمٌعنا طوال حٌاتنا. إّنما فً هذا (. ٕ-ٔ: ٙأفسس  ٌّة األصل تنطبق الوص
ا أن ٌطٌعوا أهلهم "فً الّرّب". ٌُطلب من األوالد تحدٌدا  المان، 

ا بشكل قاطع، و، من الّضروريالخبرة والبصٌرةبب عدم وجود بس ، أن ٌتعلّم الولد أن ٌطٌع أهله فورا
ٌجب إعطاء الّشرح واألسباب للولد بخصوص ذلك من وقت إلى آخر. إّنما من الممكن ومن دون مناقشة. 

 أن ال ٌكون هناك وقت أو فرصة لذلك فً اللحظة التً ٌعطً فٌها األهل األمر!

األهل هم بمكانة هللا بالّنسبة  من الّضروري أن ٌتعلّم الولد عادة إطاعة األهل دون مناقشة. ألنّ لذلك، 
ٌّة تعلٌم وإدارة الولد بشكل صحٌح.  للولد، إلى أن ٌنمو الطفل وبتطّور. وهللا ٌحّملهم مسإول

 
 أطٌعوا "فً الّرّب"

ٌّة الخامسة، أن ٌجعلوا أنفسهم جدٌرٌن باإلحترام. على كّل  ال بّد لؤلهل، بحكم المضمون المباشر للوص
التكرٌم من العمٌق و حترامإلحٌاة تستحّق ا هللا بالّنسبة لولده! ٌجب أن ٌعٌش أب )أو أّم(، أن ٌعً أّنه ٌمّثل

 .دٌهوالأن ٌكّرم وٌحترم كبل  ولده . ثّم علٌه أن ٌعلّمقبل الولد



حول وجود األب الّروحً العظٌم لكّل حٌاة، خالق الّسماء  ، ٌجب على الوالدٌن أن ٌعلماهفٌما ٌنمو الولد
ٌٌّن أن ٌعلّموا  هللا القادر على كّل شًء. –واألرض، الحاكم الّربٌس لهذا الكون  ٌجب على األهل المسٌح

ٌّة بعد أكثر مّما ٌشعرون به تجاه  أوالدهم أن ٌكّرموا وٌطٌعوا أباهم الّروحً، مع إٌمان ومحّبة ضمن
ٌٌّن. ألّن األمثولة األعظم التً ٌمكن أن ٌتعلّمها الولد أو أّي أحد آخر، هً أن ٌهاب وٌطٌع  والدٌهم الدنٌو

اعة. سٌتعلّم أن ٌحترم الّسلطة. فً طّ ! بذلك، سٌتعلّم الولد عادة الاألمر لواحد الذي أوجد كّل حٌاة فً بادئا
ٌّة هللا الوقت المناسب  –، إن تفّتح ذهنه لٌعرؾ األب األعلى لكّل حٌاة، سٌكون قد تعلّم مسبقاا أساس شخص

 عمٌق لكّل قانون وسلطة مشرّعة.هللا بمحّبة، واحترام وتكرٌم إطاعة 
 

 فتنال البركة اعً ٌطكن م

ٌّة الخامسة: "لكً تكونوا طوال ٌكون لكم خٌر و ٌعود بولس الّرسول وٌإّكد على البركة المّتصلة بالوص
ٌّة الخامسة تنتج ٖ: ٙاألعمار على األرض" )رسالة بولس الّرسول إلى أهل أفسس  بشكل (. إطاعة الوص

الّشاب الذي تدّرب على هذا النحو، سٌتجّنب الّتهّور  .الطوٌلة الحٌاة ىلفوري، بناء عادات وصفات تمٌل إ
وبالمعنى األقصى،  .هأوانا إلى الموت قبل البا تً تإّدي ؼوالعنؾ والّرفقة الخطؤ والعصٌان ضّد الّسلطة ال

ا حٌاة طوٌلة  –بسبب تدرٌبهم  –نفسه موا وٌطٌعوا أهلهم والحقاا هللا الذٌن ٌتعلّمون أن ٌحتر سٌعٌشون حتما
على األرض. ألّنه، كما قال ٌسوع: "طوبى للودعاء )المتواضعٌن والّطابعٌن( ألّنهم ٌرثون األرض" 

 (.٘: ٘)إتجٌل مّتى 

ٌّة للولد المطٌع. وبالّطبع، الّشعور باألمان، لٌس أقلّها. كما قد أشار هنا ا الكثٌر من الّنعم الٌوم ه ٌلإك أٌضا
ا لنشاطاته. إّنما عندما ٌعرؾ ما هً  افإّن الّطفل ٌبقى مضطّربا القاضً الٌبوفٌتز،  ٌُعط حدودا طالما لم 
ٌّة –منها ضوٌبقى  –حدوده بواسطة أهله   التً ٌدرك بالفطرة، أّنها على عاتق والدٌه. ُتزال عنه المسإول

ألّن ذهنه ٌعانً باستمرار من  –عاصً هو طفل محبط خفّؾ. الّطفل الاإلحباط هو المشكلة الّثانٌة التً تُ 
حقّاا الّشعور بالّذنب والتمّرد. الولد الذي ٌحّب وٌكّرم وٌطٌع أهله هو ولد مبارك حقّاا. فهو ٌمٌل إلى حٌاة 

ٌّة، سٌمّر بالتتابع الطبٌعً والجمٌل، من تكرٌم  ،خالٌة من الهمّ سعادة،  أكثر وهادفة. وفً حٌاته الّروح
 والدٌه إلى بهجة عبادة إلهه!

ٌّة "بتكرٌم"  وهكذا ٌّة األصل ٌّة الخامسة على األوالد والّشباب باألخّص. إّنما الوص قد تناولنا تطبٌق الوص
 لى الجمٌع.إّنما إ –ٌنا، ال تتوّجه إلى األوالد والدَ 
 

 رموا ذوٌهمٌكٌجب على الكبار أًٌضا أن 

أن ٌطٌع اإلنسان ذوٌه بشكل قاطع. إّنما ال ٌجب أن  ،أو من الّصح ،روريٌؤتً وقت حٌث ال ٌعد من الضّ 
الطاعة. إّنها تدّل على احترام "أكرم" معنى أوسع من  كلمةلٌؤتً الٌوم الذي فٌه ٌتوقّؾ عن احترامهم. 

 تحقاق والّرتبة. إّنها تدّل على شعور احترام كبٌر وشرؾ.أعلى للقٌمة واإلس



الّشخص الذي أطاع ذوٌه فً طفولته، ٌعّبر لهم الحقاا عن تكرٌمه لهم، فً الّتقدٌر العمٌق للّراحة 
 عن نفسه بالّتهذٌب واإلهتمام وأعمال الخٌر معهم. والتدرٌب الذي أمّناه له فً طفولته. هذا الّتكرٌم ٌعّبر

أفكار القلق والّصلوات المإلمة، أّن ساعات العمل التً ال توصؾ، و من الواضح ننمو، ٌصبحفٌما نحن 
محترم أو امرأة صبح لّذة كّل رجل ٌن مإمنٌن ومحّبٌن. ٌجب أن توالدَ  من قبل ،تقام من أجل راحتنا كانت

 .ذا الحّب الذي أمطره علٌنا أهلنان ٌرّدوا هالبقة، أ

ألّي نعمة إلى هذه العاطفة والعبلقة مع أوالدهم، أكثر رّبما، من توقهم  فً خرٌؾ الحٌاة، ٌتوق األهل
ٌّاه والدانالنرّد لهم هذا  الفرصة م هذهؽنأخرى. لنفّكر ونست  دون أّي مقابل! ،الحّب الذي أعطانا إ

، ٌعٌشون بمبلػآالؾ المسّنٌن من أهلنا هم، لخ ًّ ٌّةزهٌد ٌؤتٌهم عبر وكاالت  جل مجتمعنا المسٌح . حكوم
فً الكثٌر من الحاالت، وهً أكثر مّما نتوقّع، بإمكان األوالد أن ٌساعدوا ذوٌهم، إّنما هم ببساطة ال 

ٌّة لهم.  ٌرٌدون تؤمٌن راحة إضاف

ٌّة الخامسة ع المسٌح إحدى أقوى الّتفسٌراتأعطى ٌسو لة. فً زمنه، كان فً تطبٌقها لهذه المشك ،للوص
ٌّاتالّرجال ٌعفون أنفسهم عن تؤمٌن الضّ  انهم مكانوا ٌقولون أّن األموال التً كان بإذوٌهم. كل رور

ا"  استخدامها لهذا الهدؾ كانت ا من لخدمة المذبح. هذه األم مخّصصةأي  –"قربانا وال لم تكن جزءا
ٌّة كانت ُتستخدم من أجل الحصول على نعم أكثر فً التقّرب من هللا. قال  الّتعشٌر هلل، إّنما تقدمة إضاف

ا فلٌمت ٌإّنب هإالء المتدٌنٌن المنافقٌنٌسوع وهو  ا أو أّما : "ألّن موسى قال أكرم أباك وأّمك. ومن ٌشتم أبا
ا" )إنجٌل مرقس   (.ٓٔ-٦: ١موتا

ٌّة! أكمل ٌسوع: " من طرٌقهم " هإالء المنافقٌنحظ اآلن كٌؾ "علّلال أّما أنتم فتقولون إن حول هذه الوص
ا ألبٌه أو أّمه. قال إنسان ألبٌه أو أّمه قربان أي هدٌّ  ة هو الذي تنتفع به مّنً. فبل تدعونه فٌما بعد ٌفعل شٌبا

 (.ٖٔ-ٔٔمبطلٌن كبلم هللا بتقلٌدكم..." )آٌة 

ٌّة  أّن على المسٌحً أن ٌعطً ،كبلمه بوضوح نا. ٌعلّمأدان ٌسوع هإالء المنافقٌن ٌّة وماد مساعدة مال
نفسه قاببلا أّن أمواله  ٌعفًذلك. ال ٌجب علٌه أن األمر ن اقتضى إهم إحتٌاجاتسّنٌن إن أمكن، وٌه الملوالد

ٌّة هً "مكّرسة هلل"!  اإلضاف

ٌّة الخامسة.هذا جزء من إطاعت  ك للوص
 

 مثال ٌسوع 

ٌّة هً توضٌحالّرسالة التً علّمها.  ٌسوع المسٌح عاشلقد   إلطاعةدراماتٌكً  حٌاته الخاّصة الّشخص
ٌّة الخامسة.   الوص

(. من خبلل إطاعته ألبٌه ٓٔ: ٘ٔل ٌسوع: "أنا قد حفظت وصاٌا أبً" )إنجٌل ٌوحّنا قبل موته بقلٌل، قا
ا، لوالدٌه ال ٌٌّن، نما ٌسوع بالحكمة والّنضجالّسماوي، وأٌضا  حّتى فً شبابه. دنٌو



اكان ٌعان ساعات موته، بٌنماحّتى فً  ا ه ابتكر ً من الموت األكثر أالما  اإلنسان، كّرم ٌسوع وأحبّ ٌوما
، سّجل ٌوحّنا: "فلّما رأى ٌسوع أّمه والّتلمٌذ الذي كان ٌحّبه بقلٌل موته على الخشبة حّتى الّنهاٌة. قبلأّمه 

واقفاا قال ألّمه ٌا امرأة هوذا ابنك. ثّم قال للتلمٌذ هوذا أّمك. ومن تلك الّساعة أخذها الّتلمٌذ إلى خاّصته" 
 (.١ٕ-ٕٙ: ٦ٔ)إنجٌل ٌوحّنا 

كّل رجل ً وقت ٌفّكر فٌه ات األخٌرة من أجل أن ٌهتّم ٌوحّنا بؤّمه من بعد موته. فاإلجراء ،أقام ٌسوع هنا
ٌّة الخامسة وبنفسهآخر  ه، التً أطعمته أمّد الحّب والتكرٌم للمرأة التً ولدت، لم ٌزل ٌسوع ٌتذّكر الوص

 – من دون خجل – لتً تقؾ اآلن فً هذا المكان المخٌؾالطفولة، التً علّمته من الكتب المقّدسة، وا ذمن
 تبكً موته.

ٌُعطٌك الّرّب المثالً ٌسوع المسٌحمثال تذّكر  ٌّامك على األرض التً  ! "أكرم أباك وأّمك لكً تطول أ
 إلهك".

 
 

ة الّسادسة ٌّ  الوص

ٌّة. اإلنفعاالت والمنافسة والّصراع والّتوّترات هذا عهد الكراهٌة والعنؾ. هو عهد  الّشخص

ٌّفون –ٌن ٌنتمون إلٌها واألفراد الذ –أمم األرض  واإلنتحار  م وضمابرهم لما ٌشبه القتل بالجملةعقوله ٌك
ٌّة ة هًالحال ّن هذه. من الّطبٌعً أرّبما العالمً . نستطٌع الٌوم أن نشعر مدّمرة لمبادئ شعبنا ومثله الّروح

ٌّب.حّتى و –بتؤثٌر ذلك   أنت تقرأ هذا الكت

اسمه ومكانته،  له الواحد الحقٌقً، من خبلل توقٌرترام وتكرٌم اإلالتً تؤتً من خبلل اح لقد رأٌنا الّنعم
ٌّة له، ومن خبلل تكرٌم اآلمن خبلل تقدٌس سبته وحفظه فً المعرفة  باء واألّمهات فً مكانتهم الحقٌق
ة ٌنا فً كّل هذه الوصاٌا، المحبّ  ومحّبته لكّل الخلٌقة. لقد رأالعالٌة التً تعكس بشكل مباشر، أبّوة هللا

ٌّة الّسادسة. والحكمة والّنعم. وهذا هو الحال  مع الوص

ًّ  جبل سٌناءلّرعود والبروق وارتعاد فً وسط ا ٌّة  دّوى، بالمعنى الحرف صوت الّرّب قاببلا الوص
ٌّة بمعنى "ارتكاب جرٌمة" أو "القتل . (ٖٔ: ٕٓالّسادسة: "ال تقتل" )الخروج  تؤتً هنا الكلمة العبر

ا. ومن المهّم أن نفهم أّن قانون هللا قد اُعطً إلسرابٌل د". ألّنه باإلمعمّ متال كان أن أحَدا ٌقتل إّنما لٌس عمدا
ٌٌّن أن ٌعٌشوا بالّروح والمعنى الكامل لذاك القانون، كما  القدٌمة بالحرؾ فقط، بٌنما ٌجب على المسٌح

 عّظمه المسٌح بنفسه.

 ًّ ا. تذكّ ، كان القتل العمدي موفق نص القانون األصل هذا الذي اُعطً  نفس "كتاب العهد" ر أّنه فًحّرما
ا ُتظهر ١ٔ-ٕٔ: ٕٔن بجرابم كبٌرة )الخروج  أن ٌقتلوا أو ٌعدموا المّتهمٌإلسرابٌل، أمرهم هللا (. وأٌضا

ٌُعتبر جرٌمة. ٖٗ-٦: ٖ٘التعلٌمات فً سفر العدد  إّنما حّتى هنا، من الواضح ، أّن القتل العرضً لم ٌكن 



ٌُعتبر جرٌمة مروعة ؼٌر المتعأّن القتل  ٌُبقى فً مدٌنة بعٌدة لعّدة  –ّمد كان  وأّن القاتل المتهّور كان 
 لى أن ٌموت الكاهن األعلى.سنوات رّبما، إ

وفق نّص القانون، كذلك ٌجب أن تعتبر  كما أّن هللا قد أوصى بعقوبة اإلعدام جزاء الجرابم الخطٌرة
ٌّة. الحظ أّنه فً سفر ذ لئلٌس كقتل بالجملة، إّنما كتنفٌحروب إسرابٌل، ل رادة اإللهٌة بواسطة أدوات بشر

ٌّة فً أ، أمر هللا إسرابٌل بشكل مبإ-ٔ: ١التثنٌة  ا شر أن ٌبٌد القبابل الوثن رض كنعان. لم تكن هذه حروبا
والذي هو  –من ابتكار بشري وال انتقام أو حقد شخصً. كانت هذه مشٌبة هللا القدٌر الذي ٌعطً الحٌاة 

 قام.له الحّق أن ٌقول متى تُ وحده 

شّرٌرة إلى أقصى تجدر اإلشارة أّن تارٌخ الّزمن ٌشٌر أّن هذه األمم التً كانت تحتّل كنعان، كانت 
ٌّة. كان  –الحدود  ٌّة آللهتهم الوثن هذا جزء من المنطق كانوا ٌحرقون أوالدهم وهم أحٌاء، ذبابح بشر

ٌسمح هللا  الحظ أّن فً كّل هذه الحاالت، عندماك الوقت. ، فً ذلبادتهمإلالخالق  به أمر الذكً، الذي
 عن إرادته. هللا ٌعّبر له عندما –هلل ٌقوم بذلك فقط بصفته وكٌل  هذااألخٌر  حٌاة ما، كان أن ٌؤخذ ئلنسانل

ا فً بعض اكان هدؾ هللا األصلً أن ٌتعلّم اإلنسان أن ال ٌقتل. ورؼم أنّ  لحاالت عند ه كان ذلك مسموحا
نابه المولودٌن فً الّروح، صفات لٌحّبوا ، سنرى أن هللا ٌنّمً فً أبالمإمن ؼٌرسرابٌل الجسدي شعب إ

 ولٌس لٌدّمروها. –وٌخدموا وٌخلّصوا حٌاة 
 

 مصدر الحٌاة

(. اُعطً اإلنسان الحٌاة من ٕٙ: ٔفٌتسلّطون..." )التكوٌن  صورتنا كشبهنا"وقال هللا نعمل اإلنسان على 
ة هب أو من ؼٌره. الحٌاة مقّدسة ألّنها –ال ٌستطٌع أن ٌؤخذها من نفسه هو ها لنفسه. وقبل خالقه. لم ٌعط

ٌّة، فقط اإلنسان لدٌه  من هللا. لقد ُصنع اإلنسان حقّاا على صورة وشبه هللا. من بٌن كّل المخلوقات الحّس
بالمعنى  له لبشري، أبناءا نوع العقل الذي ٌملكه هللا. هللا هو حاكم كّل ما هو. إّنما هو ٌصنع من اللحم ا

ا ما هذا الحكم. فقال هللا: "فٌتسلّطون..." ن، الذٌللكلمة الحرفً  سٌشاركونه ٌوما

ٌّة التً ٌهدؾ هللا أن تكون له. الخبرة تتطلّب الوقت. وحٌاة ال ٌحتاج اإلنسان إلى خبرة لٌطّور ّشخص
حٌاة من أجل الهدؾ الّسامً فً تحضٌر اإلنسان تتكّون بالّذات، من الكثٌر من الوقت. أعطى هللا تلك ال

ا آخر لٌكون فً ملكوته وعابلته إلى األبد.  ابنا

 ذ الحٌاة ٌنهً الكّل.كّل. إّنها أروع هبة عرفها اإلنسان الجسدي. أخْ ال تضّمنح الحٌاة والّنفس والقدرة، ٌمنْ 
ع على صورة ُصن الذي ،عتد اإلنسان ٌحّطم بشكل فجابً ووحشً، كّل اآلمال واألحبلم والخططفهو 

الذي ٌعطً  هو هلل وحده، بحقّ  شّرٌر من اإلنسان، على ما هو ملك الخالق نفسه. إّنه بمثابة اؼتصاب
ٌّوب  –الحٌاة فً بادئ األمر  شكل من  أيّ  ،(. لهذإٔ: ٔوهو الذي وحده ٌملك الّسلطة أن ٌؤخذها )أ

خلٌقة هللا القدٌر الّسامٌة! بالفعل، إّنها محاولة ا تهّدم ٌا العشرة العظٌمة. إّنهالجرٌمة ٌكون من إحدى الخطا
، هو هللا. ولٌس لئلنسان العظٌم لهذا الكون! الذي أعطى كّل حٌاة إلحباط الهدؾ بالّذات للحاكم الملكً

 !هبة هللا العظٌمةالفانً، أّي حّق فً التدّخل بؤّي شكل كان، مع  الّسقٌم



ة على الّصعٌد الّشخصً ٌّ  تطبٌق الوص

ء (. سلّط ٌسوع الضؤٕ: ٕٗإشعٌاء " )ٌح إلى هذا العالم "لٌعّظم" شرٌعة هللا و"ٌكّرمهاع المسجاء ٌسو
"قد الّروحً الحقٌقً، فً حٌاة المسٌحً الكاملة. قال ٌسوع:  ومعناها على الوصاٌا العشر، وأظهر هدفها

إّن كّل من ٌؽضب  ل لكموأّما أنا فأقوسمعتم أّنه قٌل للقدماء ال تقتل. ومن قتل ٌكون مستوجب الحكم. 
على أخٌه باطبلا ٌكون مستوجب الحكم. ومن قال ألخٌه رقا ٌكون مستوجب المجمع. ومن قال ٌا أحمق 

 (.ٕٕ-ٕٔ: ٌ٘كون مستوجب نار جهّنم" )إنجٌل مّتى 

الؽضب الّشخصً قلب أحد  مؤلإن  ،، الحقد والؽضب. أعلن ٌسوعانرجع بالجرٌمة إلى مصدره هنا،
للتعبٌر عن سخرٌة واحتقار تجاه  إن قاد هذا الؽضب اإلنسان الحكم. خص مستوجبذا الشّ تابعٌه، ٌكون ه
جزاء هللا. إن قال إنسان لزمٌله، بمرارة  –مستوجب المجمع" ، ٌصبح هذا اإلنسان "زمٌله اإلنسان

 وكراهٌة، "ٌا أحمق"، ٌكون "مستوجب نار جهّنم".

ٌّة الّسادسة ل هذا هو تطبٌق ٌسوع المسٌح ك ولً. إن استضفنا الحقد والؽضب فً قلوبنا، فنحن للوص
قودنا روح المسٌح لٌس فقط لنسٌطر . الفعل ٌلً الفكر. نفّكر أّوالا، من ثّم نفعل! ٌروح القتل نستضٌؾ

ٌّة تدوٌن هللا  ،العهد الجدٌدأفكارنا وتصّرفاتنا. على أفعالنا، بل لنسٌطر على  فً جزء منه، هو عمل
ٌٌّن نا وألناموسه فً قلوب  (.ٓٔ: ١ذهاننا )الّرسالة إلى العبران

ا للؽضب. ألّنه مكتوب لً الّنقمة  ٌّها األحّباء بل أعطوا مكانا تكلّم هللا من خبلل بولس: "ال تنتقموا ألنفسكم أ
ن ٌنتقم (. لٌس باإلمكان لئلنسان أ٦ٔ: ٕٔأنا اُجازي ٌقول الّرّب" )رسالة بولس الّرسول إلى أهل رومٌة 

ٌٌّن. هللا وحده له الحكمة والّسلطة والحقّ دل بما ٌناسب بالحكمة والع حّد إلى  –لٌنتقم للبشر  كّل المعن
وأّن رعاٌته وانتقامه  –إعدامهم إن قضت الحاجة لذلك. ٌجب أن ٌتعلّم المسٌحً الحقٌقً أّن هللا هو حقٌقً 

ٌّان كذلك!  هما حقٌق

ا أن تتعامل مع أعدابك؟ ؤطعمه. وإن عطش فاسقه. ألّنك إن فعلت هذا "فإن جاع عدّوك ف كٌؾ علٌك إذا
 (.ٕٔ-ٕٓتجمع جمر نار على رأسه. ال ٌؽلبّنك الّشّر بل اؼلب الّشّر بالخٌر" )آٌة 

ٌّة حقّة لمساعدة وخدمة زمٌلك اإلنسان، عندما ٌحاول أن ٌإذٌك بطرٌقة مباشرة ! ٌتطلّب منك قّوة شخص
ٌّة لتدرك أّنه إنسان زمٌل،  ُصنع على صورة هللا وهو بكّل بساطة مضلّل فً ٌتطلّب ذلك حكمة روح

 الوقت الحاضر، فً أفكاره وأعماله.
 

ةأعظم جرٌمة ل ٌّ  لبشر

ٌّة التً ُخلقت على صورة  ٌّة، هً كارثة الحرب. مبلٌٌن من الحٌوات البشر ٌّة إنسان لعّل أكبر جرٌمة عالم
ٌّة، التً فشلت فً ُذبحت دون رحمة، عبر العصور، فً حروب ؼٌر مجدٌة، ال معنهللا، قد  ى لها وؼب

 معظم الحاالت، فً تحقٌق هدفها!



ا كّل شكل  ٌّا ا كّل قادروح شرٌعة هللا كما مّجدها ٌسوع المسٌح، تعارض كل ة العالم من أشكال الحرب! تقرٌبا
ٌّةٌالدّ  ٌّة المطلقة للحرب. قبل اندالع الحرب العالم ٌٌّن العظماء حقّاا، أجمعوا على العبث ٌٌّن والسٌاس الثانٌة،  ن

ا مع الحرب".  رجال الدولة  أحدأعلن البابا بٌوس الّسابع: "نكتسب كّل شًء مع الّسبلم؛ ال نكتسب شٌبا
ٌٌّن األكثر المحترمٌن، الجنرال دوؼبلس ماك آرثر، أعلن: "لقد سعى اإلنسان منذ بدء  والقادة العسكر

ٌّة، والّزمن لتحقٌق الّسبلم...   فشلت هذه األمورمم، كّل األعصبة ووى، موازٌن القوالتحالفات العسكر
كانت  هذا البدٌل. ب المطلق، ٌمحو الٌومرهو طرٌق أتون الحرب. دمار الح ا،وحٌدا ا ربا د ا، تاركةبدوره

ا  .لنا آخر فرصة ا وإن لم نبتكر نظاما ا أعظما ، سٌكون هرمجّدون على أبوابنا. المشكل هو فً األساس عادالا
ٌّا  تزامن مع تقّدمنا الذي ال ٌقارن تقرٌَبا، فً ، الذي سٌطباع اإلنسان ا وتحسٌنالهوتً وٌشمل تنشٌَطا روح

وح ٌجب أن نتحلّى بالرّ  المواد والثقافة، فً األلفً سنة الماضٌة.كّل التطّورات فً دب والعلوم والفّن واأل
 ".إن كّنا نرٌد أن ننقذ الجسد

ٌّة الحرب، قبل ٌّة هً الّتوبة عن خط ٌّة كّل بقاٌا حٌاة عن هذا  "آخر فرصة" لئلنسان أن تمحو اإلبادة البشر
ٌّة  ٌّة تشمل  –الكوكب! أدرك الجنرال ماك آرثر أّن المشكلة التً نواجهها هً الهوت إّنها مسؤلة مسٌح
ا للّطباع البشري". ٌّة لئلله الحقٌقً! أكمل لٌقول أّنها تشمل "تطوٌرا  معرفة حقٌق

ع المسٌح. كان المتكلّم بلسان حكومة أو ملكوت هللا. قال أعظم رجل دولة فً كّل األزمنة، كان ٌسو
. باركوا العنٌكم. أحّبوا أعداءكم"سمعتم أّنه قٌل ُتحّب قرٌبك وتبؽض عدّوك. وأّما أنا فؤقول لكم  المسٌح:

 (.ٗٗ-ٖٗ: ٘ أحسنوا إلى مبؽضٌكم. وصلّوا ألجل الذٌن ٌسٌبون إلٌكم وٌطردونكم" )إنجٌل مّتى

ٌّة". لكن هل هناك الكثٌر من ا ا والمثقفّة والمتعلّمة فً العالم الٌوم، تحت اسم "المسٌح ٌّة المحترمة جّدا لوثن
ٌّة الّراقٌة مواجهة كبلمتستطٌع ه ، دون اإلعتراؾ أّن حٌاته وتعلٌمه ٌسوع المسٌح الواضح هذا ذه الوثن

قبل أوانها،  تحٌوا بسبب أتون الحرب، قد اُخمدت أرواح وروحه قد أدان جوهر الحرب بالّذات؟
 ه أّي أسلوبسبب مّمامت بٌوت، وتّم ضٌاع الوقت والممتلكات أكثر العذابات، وتحطّ الم واآلواستمّرت 

ا والحرب لم تجد  آخر فً تارٌخ اإلنسان! حبلّا لمشاكل البشر أو جلبت الّسبلم الّدابم. بل فإّنها ال تولّد إال أبدا
ا بعد أكثر! "ألّن كّل الذٌن ٌؤخذون ا  (.ٕ٘: ٕٙبالّسٌؾ ٌهلكون" )إنجٌل مّتى  لّسٌؾحربا

 
 لٌم الكتاب المقّدساتع

أو ملكوت هللا. لم ٌشارك فً سٌاسات أو حروب هذا  ،جاء ٌسوع المسٌح إلى هذا العالم كرسول حكومة
المحاكمة على حٌاته أمام بٌبلطس البنطً، قال: " مملكتً لٌست من هذا العالم. لو كانت العالم. فً 
ن هذا العالم لكان خّدامً ٌجاهدون لكً ال اُسلّم إلى الٌهود. ولكن اآلن لٌست مملكتً من هنا". مملكتً م

 (.ٖٙ: ١ٔ)إتجٌل ٌوحّنا 

كما قد ذكرنا، هللا وحده الذي أعطى الحٌاة، له الحّق بؤخذ الحٌاة. لذا، هللا فقط له الحّق بشّن الحرب! وكما 
اال ٌختار أن ٌشّن له قد علّم ٌسوع، هللا   فً هذا العهد. أوالده حربا

 قال ٌسوع أّن خّدامه كانوا لٌحاربوا من أجله، لو كانت مملكته من هذا العالم. لكّنها لٌست كذلك.



ا عن الّروح  من خبلل ٌعقوب الّرسول، أظهر ٌسوع أّن الحرب تنتج من نوع الّروح الذي هو العكس تماما
لحروب والخصومات بٌنكم ألٌست من هنا من لّذاتكم الذي ٌرٌد من خّدامه أن ٌتحلّوا به. "من أٌن ا

المحاربة فً أعضابكم. تشتهون ولستم تمتلكون. تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا. تخاصمون 
 (.ٕ-ٔ: ٗوتحاربون ولستم تمتلكون ألّنكم لستم تطلبون" )رسالة ٌعقوب 

 
 هللا ستنهً الحرب حكومة

 –لّساّرة عن حكومة أو حكم هللا. هذا الحكم ٌرتكز على الوصاٌا العشر جاء ٌسوع المسٌح ٌبّشر بالبشرى ا
ٌّة. عّظم ٌسوع تلك الّشرٌعة وأظهر هدفها الّروحً. علّم أّننا لو كّنا نكره أخانا ، حّتى شرٌعة هللا الّروح
اآلتً،  فنحن مذنبون بارتكاب جرٌمة! علّم ٌسوع أّن على اإلنسان أن ٌطٌع قوانٌن هللا وٌتحّضر لملكوته

 .أن تدخل إلى داخله – طباع هللا –وٌخضع نفسه لٌسمح لقوانٌن هللا 

ا ا جّدا إلى هذه األرض، ستكون شرٌعته معٌار الّسلوك عند كّل  عندما تؤتً حكومة هللا، وستؤتً حقّاا قرٌبا
ّما فً ما ألمم العاصٌة بحكمة وعدل كامل. أ(. حٌنها، سٌشّن هللا وحده الحرب على إ-ٔ: ٗاألمم )مٌخا 

 (.ٖ؟ "ال ترفع أّمة على أّمة سٌفاا. وال ٌتعلّمون الحرب فً ما بعد" )آٌة ٌخّص شعوب العالم بالّذات

ا حكم قانون هللا للمحّبة. ا ٌعارض تماما   الحرب تشمل البؽض والقتل. لن ٌجبر الّشباب بعد أن ٌتعلّموا طباعا

فً معسكرات مسلّحة مضادة، إّنما فً  لعالم ال ٌرقدااإلنسان بسبلم  قال دواٌت د. أٌزنهاور مّرة: "رجاء
دول ذات سٌادة". إن كان قد أدرك فكرة. تلك الفكرة هً مفهوم لحكم قانون كوسٌلة لتسوٌة الّنزاعات بٌن 

المرتكزة على قوانٌن هللا، سوؾ  ،هذا الّربٌس الّسابق إلى الواقع، أّن حكومة هللا فقط أم ال ، فقد أشار ذلك
 ل الّناس واألمم!تحّل مشاك

ٌٌّن أن ٌعملوا وٌصلّوا لملكوت هللا للّسبلم، وٌجب أن  ٌٌّن الحقٌق إّنما فً هذه األثناء، ٌجب على المسٌح
 ونتجّنبها بكّل ما لدٌنا من قّوة. –ندرك أّن روح الحرب هو روح الجرٌمة 

ا: "ال عن هذه الفكرة،  الدكتور هاري إمرسون فوسدٌك بكلمته أمام عصبة األمم، عّبر بؤسلوب قوّي جّدا
هذا هو جوهر المسؤلة. هذا هو التحّدي الذي ٌجب أن  –نستطٌع أن نوافق ما بٌن ٌسوع المسٌح والحرب 

ٌّة األكثر ضخامة واألكثر مدّمرة التً  ٌّة اإلجتماع ٌّة. الحرب هً الخط تصٌب ٌحّرك ضمٌر النصران
ا بشكل ال ٌمكن إصبل االبشر. إّنه رها ككّل، هً تعنً كّل شًء وتؤثٌ احه؛ بؤسلوبهأمر ؼٌر مسٌحً تماما

ا مّما كان ٌعنٌه لم ٌعِنه ٌسوع وال تعنِ  ٌّة عن هللا  حقّاا؛ ٌسوع شٌبا إّنه نكران صارخ لكّل عقٌدة مسٌح
ٌٌّن على وجه األرض. سٌكون من  واإلنسان، أكثر من أّي نكران ٌمكن أن ٌقوم به كّل الملحدٌن النظر

ٌّة األعظم فً عهدنا، فترفع مّرة أخرى، كما المجدي أن نرى الكنٌسة  ٌّة تتبّنى هذه المسؤلة األخبلق المسٌح
ٌّة العالم الحاضر، رافضة ا ضّد وثن ا واضحا ٌّام آبابنا، معٌارا أن توقؾ ضمٌرها انحناءا  كانت تفعله فً أ

ٌّة، داعٌة العالم إلى الّسبلم ا عند طلب األمم المتحاربة، واضعة ملكوت هللا فوق الوطن . ذلك لن ٌكون نكرانا
ٌّة إّنما تمجٌد  ها".ل للوطن



ا له  –جوهر المسؤلة هو أن ٌسوع المسٌح هو ضّد روح القتل بكّل أشكاله. هو ضّد الحرب  وسٌضع حّدا
ا ما إلى األبد! هو ضّد كّل أشكال اإلحتٌال والحسد والكراهٌة. علّم ٌسوع المسٌح كرامة اإلنسان  ٌٍوما

ٌّة الحٌاة البشر  نع على صورة هللا"."صُ  –ٌّة وقدس

ذاك اإلله، ٌرعد  –وأبو ٌسوع المسٌح العظٌم، هللا القدٌر الذي ٌحكم الكون من على عرشه فً الّسموات 
 والتمّرد: "ال تقتل". فً عهد العنؾ

 
 

ة الّسابعة ٌّ  الوص

جنوح األحداث و مفّككةالبٌوت المن عهد هذا الهل "التوافق الجنسً" هو األمر األهّم فً الّزواج؟ فً 
 لمعاصر، سٌقول الكثٌرون أّن الجواب هو "نعم".اوالعلم الّنفس 

ٌّات "معاصرة" أكثر عن الّزواج موضع التنفٌذ، كلّما أسرع إّنما ٌبقى الواقع هو أّن كّل ما وُ  ضعت نظر
ٌت متوازن كلّما كثر األوالد الّصؽار المحكومون أن ٌنموا من دون نعمة بمعّدل الّطبلق فً اإلرتفاع، و

ا فً أمرٌكا، ٌنتهً فً محاكم الّطبلق.  وسعٌد. إّنه واقع ألٌم أّن زواج من ثبلثة تقرٌبا

هذه البٌوت المفككة، سنٌن اإلحباط والفراغ  إّنما المعاناة واأللم والحزن ال ٌنته. ألطفال –ٌنتهً الّزواج 
 لٌست سوى البداٌة.

ا للّزواج ٌحتاج اإلنسان ٌّا المعاصر أن ٌفهمه؟ هل هناك قوانٌن ومبادئ أعطاها هللا  هل هناك معنى حقٌق
ا هادفا   ؟اٌمكنها أن تحفظ الّزواج المسٌحً وتجعله سعٌدا

 
ة الّسابعة المعلنة ٌّ  الوص

ٌّة العظٌمة  لحماٌة العبلقات فً  –الوصاٌا العشر  –كّرس هللا الخالق اثنٌن من العشرة القوانٌن الّروح
 ٌّب، بحثنا فً أّولها: "أكرم أباك وأّمك..."البٌت والعابلة. فً هذا الكت

ٌّة الّسابعة: "ال تزن" )الخروج  القانون اآلخر الذي ٌحكم مباشرة البٌت والعابلة (. ٗٔ: ٕٓهو فً الوص
ٌّة لٌحمً شرؾ وقداسة الّزواج. ٌّة الّسادسة مباشرة، التً تعلن  أعطى هللا القدٌر هذه الوص بعد الوص

ٌّة حٌاة اإلنسان، ٌع ٌّة. ألنّ قدس هما  الّزواج والمنزل طً هللا هذا القانون لحماٌة أعلى العبلقات الدنٌو
ٌّةأساس كّل مجتمع البق.  المخالؾ للحقوق المقّدسة للعبلقة بشكل مباشر،  الّزنا تحّرم كلمات الوص

ٌّة.  ا الواقع ّزناروح الالّزوج و مخطا لوك ؼٌر عفٌؾ قبل الّزواج هأّن كّل س ،الذي ٌقول ٌجعل واضحا
ٌّة  كما هو الّزنى بعد الّزواج. ،بحّق الّزواج المستقبلً، والخٌانة قبل الّزواج هً مخالفة للوص

ٌّة  فً هذا العهد المسامح، من المهّم أن نذّكر أنفسنا أّن هللا قد وعد أن ٌكافا الذٌن ٌخرقون هذه الوص
ٌٌّن  ٌُقتلفإّنه بجزاء الموت. "وإذا زنى رجل مع امرأة فإذا زنى مع امرأة قرٌبه  الّزانً والّزانٌة" )البلو

ٌّة الّسابعة كذلك بالمبدأٓٔ: ٕٓ ٌّة (. تؽّطً الوص ؼٌر ، كّل األشكال األخرى من العبلقات الجنس



فً العالم  خطٌئة هائلةالذي ٌشكل الٌوم  –واإلناث  ا فٌها الّشذوذ الجنسً عند الذكور، بمةالمشروع
ا عقوبة الذي  –الؽربً  ٌٌّن أوجب أٌضا  (.ٖٔ: ٕٓاإلعدام )البلو

ٌّة هً موت" )رسالة بولس الّرسول إلى أهل رومٌة  ا فً العهد الجدٌد، ٌقول هللا: "ألّن أجرة الخط وأٌضا
ٙ :ٕٖ.) 

ٌّة هً عظٌمة إلى حّد تستحّق الموت، وفً حكم هللا، موت أبدّي فً بحٌرة  لماذا خطٌبة الخٌانة الّزوج
: الّزواج فً نظر هللا، هو أمر ثمٌن وصالح نها بحّق؟ الجواب هو الّتالًاإلنسان عإال إذا تاب  –الّنار 

ا ومقّدس  أن إلى  ماّسةحّد ال ٌجب أن ٌدّنس! معنى الّزواج وهدفه العظٌم فً خّطة هللا هو بحاجة إلى جّدا
ا فً هذا العهد   والعاببلت المفّككة. ةالّتعٌس اتجالملًء بالكثٌر من الّزٌٌكون مفهوما

 
 ّزواجهدف ال

هبة أن الجنس والّزواج هما  ،من دون أن نفهم أّوالا  ،من المستحٌل أن نفهم المعنى الحقٌقً للّزواج
ٌّة هو إنزال الّزواج إلى  –كما هذا العهد المعاصر هو فاعل  –من هللا. أن نبعد هللا عن الّصورة  ووص

ٌّة وقال الّرّب اإلله )بعد أن خلق آدم فقط( " فً خلقه الّرجل والمرأة! هللاالحظ هدؾ  .لٌس إال رتبة الحٌوان
ا نظٌره" )الّتكوٌن  ا أن ٌكون آدم وحده. فؤصنع له معٌنا ٌّدا ؼٌر هو   أّن الّرجل(. رأى هللا١ٔ: ٕلٌس ج

ا للّرجل ٌكون "نظٌره" أو  ا ٌستطٌع الّرجل أن ٌشارك  –له  مناسًباكامل لوحده، فقّرر أن ٌصنع معٌنا معٌنا
 حٌاته معه فعبل.

ؼٌر كامل من دون واحد هو هو صنع الّرجل والمرأة كاملٌن. كّل  ،ألّول واألساسًاهدؾ الّزواج  ،اإذا 
لم ٌكن بإمكانه أن ٌتعلّم  –وحده أن ٌتّمم الهدؾ الذي من أجله خلقه هللا  اآلخر. لم ٌكن بإمكان الّرجل

ا" للرجل". وخبلل الخلق بالّذات، وهكذا خلق هللا المرأة بصفتها "معٌنا  –دروس الّطباع التً هدفها له هللا 
ا فً اّتحاد جسدّي واحد أظهر هللا أّن علٌهما أن ٌسك لٌتشاركوا كّل شًء فً الحٌاة، وٌصنع حٌاتهم  –نا معا

 ذات معنى وكاملة بالمعنى الجسدّي على األقّل.

المرأة: "أثمروا وأكثروا الهدؾ الّثانً للجنس والّزواج هو إنجاب وتربٌة األوالد. ألّن هللا قد قال للّرجل و
 (.١ٕ: ٔوامؤلوا األرض وأخضعوها..." )الّتكوٌن 

ٌّة حماٌتهم وتدرٌبهم. بٌت مستقّر، سعٌد، وزواج، هما أمران ال ؼنى عنهما  مع إنجاب األوالد تؤتً مسإول
ا ال ٌحٌد عنه" )أمثال لتنشبة وتدرٌب الّطفل. وأمر هللا: "  (.ٙ: ٕٕرّب الولد فً طرٌقه فمتى شاخ أٌضا

الّصبر، الفهم، اللطؾ  –البٌت والعابلة هما أساس كّل مجتمع البق! دروس الّطباع التً نتعلّمها فً البٌت 
ٌّة هً المكان األفضل الذي ٌمكن هً كلّها صفات ٌرٌدها هللا –  فً اإلنسان إلى األبد، والعبلقات األسر

 أن نتعلّمها فٌه!

ٌّة، نتعلّمها فً بٌت سعٌد ومتوازن.أفضل من أّي مكان آخر، فإّن دروس اللٌاق  ة والوفاء وشعور بالمسإول



اإلنسان كامبلا وإنجاب وتربٌة األوالد، هدؾ ثالث عظٌم فً الجنس والّزواج  وهكذا، باإلضافة من صنع
ٌّة. ملكوت وناموس هللا ٌرتكز على المحّبة. قال ٌسوع: "مؽبوط  هو بناء طباع فً البٌت والعبلقات األسر

 ، ٌجب على الّزوجطاعة قانون هللا للّزواجإل(. ٖ٘: ٕٓء أكثر من األخذ" )أعمال الّرسل هو العطا
 حٌاتهما. وهوالّزوجة أن ٌقّدما نفسٌهما إلى بعضهما فً كّل مرحلة ووج

 
 الّزواج ٌمّثل صورة المسٌح وكنٌسته

كنوع من  تخدم رباط الّزواجاسالّرباط الّزوجً هو أمر مقّدس. إّنه مقّدس إلى حّد أّن هللا كما أمره هللا، 
ٌّها الّنساء اخضعن  العبلقة بٌن المسٌح وكنٌسته! الحظ فً رسالة بولس الّرسول إلى أهل أفسس: "أ

ا رأس الكنٌسة. وهو مخلّص الجسد. لرجالكّن كما للّرّب.  ألّن الّرجل هو رأس المرأة كما أّن المسٌح أٌضا
 .ء لرجالهّن فً كّل شًء"ولكن كما تخضع الكنٌسة للمسٌح كذلك الّنسا

، أن تخضع نفسها لزوجها بصفته رأس  ًّ ٌظهر هللا فً هذا الموضع، أّن على الّزوجة، فً البٌت المسٌح
ا كما علٌها أن تتعلّم أن تخضع للمسٌح نفسه إلى األبد! فً هذه العبلقة المقّدسة، هً تتعلّم  ذاك البٌت، تماما

 درس اإلخبلص الّدابم!

ا الكنٌسة وأسلم نفسه آلجلها... من ثّم ٌقول لؤل ٌّها الّرجال أحّبوا نسابكم كما أحّب المسٌح أٌضا زواج: "أ
 (.١ٕ، ٕ٘كذلك ٌجب على الّرجال أن ٌحّبوا نساءهم كؤجسادهم" )آٌة 

كذلك ٌجب على  .أعطى نفسه لها ، وفً الّنهاٌةعلٌها خدم ٌسوع المسٌح كنٌسته، وساعدها ودّربها وحافظ
! ٌجب على الّرجل وا زوجاتهم وٌعٌلونهّن وٌوّجهونهّن وٌشّجعونهّن وٌحّبونهّن وٌعطونهنّ ٌحماألزواج أن 

المسٌحً أن ٌكون ربٌس منزله. إّنما علٌه أن ٌستخدم هذا المنصب لٌخدم وٌقّدم الحماٌة واإلرشاد 
ا من الّنوع الموالّسعادة لزوجته وعابلته.  ٌّة أن ٌكون ربٌسا  ناسب!وهللا القدٌر ٌحّمله مسإول

أباه وأّمه وٌلتصق  بسبب هذا الّدرس العظٌم والهدؾ فً الّزواج، ٌقول هللا: "من أجل هذا ٌترك الّرجل
ا" )آٌة  ا واحدا ا.ٖٔبامرأته وٌكون اإلثنان جسدا عبلقتهما تمّثل  (. فً الّزواج، ٌصبح الّرجل والمرأة واحدا

ٌّة ا بٌنهما. درس للمسٌح مع كنٌسته، عبلقة محّبة و عندها العبلقة األبد خدمة. لذا، ال ٌجب أن ٌحول شٌبا
ٌّاه هللا ، هو الّزواج هو لٌعلّمنا اإلخبلص األبدي لٌسوع المسٌح كرأسنا! اإلنفصال عن شرٌك أعطانا إ

ألّنه ٌنكر حكمته فً سٌامته  –هللا  إّنه لوم الفشل فً تعلّم الّدرس الذي ٌهدؾ هللا أن نتعلّمه فً الّزواج.
ا" مع شرٌكنا! احقّا  وجعلنا الّزواج ا واحدا  "جسدا

ٌّة، إن كّنا نرفض بؤنانٌة أن نكون مخلصٌن لشرٌكنا،  ًّ طوال األبد كٌؾ ٌمكننا أن نكون مخلصٌن هلل الح
أن نكون معه فً هذه الحٌاة لبضعة سنٌن فقط، ونفشل أن نتعلّم دروس الّصبر واللطافة  الذي نحن ملزمٌن

 ة واإلخبلص فً الّزواج المقّدس؟وطول المعانات وضبط الّنفس والمحبّ 
 

 تعالٌم ٌسوع المسٌح

ا بشكل متزاٌد، لماذا علّم ٌسوع المسٌح صفة عهد الّزواج  الّثابتة. أصبح اآلن واضحا



ٌٌّن، لماذا سمح موسى بالّطبلق فً زمن العهد القدٌم، أجاب: "إّن  عندما سبل المسٌح من قبل الفّرٌس
أن تطلّقوا نساءكم. ولكن من البدء لم ٌكن هكذا. وأقول لكم إّن من  موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم

 (.٦-١: ٦ٔوتزّوج بؤخرى ٌزنً. والذي ٌتزّوج بمطلّقة ٌزنً" )إنجٌل مّتى  إال بسبب الّزناطلّق امرأته 

ود على جالّطبلق ٌولّد الّطبلق! إن فّكرنا للحظة نتذّكر أّن المكان المؤلوؾ الذي ٌمنح الّطبلق، لم ٌكن له و
لن ٌكون قبل خمسٌن عام فقط. رإساء األدٌان فً ذاك الّزمن وقبله، حّذرونا إن ُسمح بالّطبلق،  اإلطبلق

ٌّة بما فٌه الكفاٌة من لحفظه داخل حدود ثابتة أو متوقّعة. نرى الٌوم حقٌقة هذا التحذٌر! نحن  ،سلطة قو
ٌّة ، وفً بعض المناطق ٌصل العدد إلى نصفها، نشهد اآلن المشهد الحزٌن والبابس لثلث العبلقات الّزوج

 التً تنتهً فً محاكم الّطبلق!

أّن معظم المطلّقٌن ٌبحثون عن شرٌك ثان، وكثٌرون ٌجدون  إّنها مسؤلة مدّوناتوماذا بعد الّطبلق؟ 
ا إلرضاء الّرؼبة ا أو رابعا ا ثالثا مع الّشرٌك مقّدس ج واإلى ز رفعتُ و ّجهتوو ادها هللا أن ُتشّبعالتً أر ،شرٌكا

 الذي ٌكون فً معظم الحاالت، ال ٌزال على قٌد الحٌاة عند الّزواج للمّرة الثانٌة. –األّول 

بالّطبلق فً بعض الحاالت، من األفضل بكثٌر أن  سمحهذا مشهد مثٌر للشفقة وعار وطنً! رؼم أّن هللا 
جملة ٌجب استخدام اج المقّدس. اآلخر، وٌحفظ بذلك رابط الّزو ٌسامحٌتعلّم كّل زوج أن ٌساعد وٌخدم و

كمبلذ أخٌر وحّتى بعد ذلك، لٌكن الكثٌر  فقط(، ٦: ٦ٔ"إال بسبب الّزنا" )إنجٌل مّتى ٌسوع المشهورة، 
إلذن الذي أعطاه ادقة إلنقاذ الّزواج. وٌنطبق األمر نفسه مع امن الّصبلة والّتشاور والمحاوالت الصّ 

ؼٌر المإمن )رسالة بولس الّرسول األولى إلى الّشرٌك  هجرهن ؤن ٌتزّوج مّرة ثانٌة إب ،بولس للمسٌحً
 (.٘ٔ: ١أهل كورنثوس 

 
 هللا وضعه واجب الّزواج هو أمر

لئلنسان. بل، فقد أمر هللا الخالق  نرى اآلن أّن الّزواج لم ٌتطّور من خبلل الّتحلٌل والتمّدن التدرٌجً
 المسٌح وكنٌسته!بالّزواج. أمر به كاّتحاد مقّدس ٌصّور اإلخبلص األبدي بٌن 

ا وشّرٌر ا فً نظر هللا القدٌر. لٌس  ،وكّل شكل من أشكال الّزنا هو خاطا جّدا ألّن الّزواج هو مقّدس جّدا
ٌّة؛ إّنها إساءة لبٌتهم وأوالدهم. إّنها إساءة ضّد المجتمع   –الّزنا إساءة للّزوج المتضّرر أو الّزوجة المعن

مإّسسة أمر  ا، األهّم من ذلك كلّه، إّنه إساءة ضّد هللا نفسه وضدّ كّل مجتمع البق. إّنم أساسألّنه ٌضرب 
 بها.

رومنطٌقً من  هلل فً كثٌر من األحٌان، على مثالكا وبرٌطانٌا الٌوم، ٌبحث المجتمع الّرافض ٌرفً أم
تلبٌة  تتمّ إن لم  ،فً الّزواج. وبالّتالً ٌتشّجع الّرجال والّنساء إلى نقض عهد الّزواج وديهولٌوالّنوع ال

ٌّة مع زوجة أو زوج ٌّة والشهوان ٌعتبر الّزواج "لعبة"، ٌفشل الّناس  هم. فً مجتمعبباش رؼباتهم األنان
اإلهتمام باآلخر والّصبر والّرحمة  –وٌجب أن ٌعلّمه ٌستطٌع الّزواج  تعلّم أساس دروس الّطباع الذيال

لون فً اعتبار األلم واإلحباط الذي ٌفش والّتواضع والخدمة واإلخبلص الّدابم. باإلضافة إلى ذلك، هم



حٌاتهم وأذهانهم،  الذي ٌبلحقهم فً ،ؼٌر قابل لئلصبلحرر ض – بؤوالدهم من زواجهم األساسً ٌلحق
ٌّة.والّزٌجات المستقب البلحقة نه إلى األجٌالالذي سٌحملوو  ل

فإّنه أمر ٌمقته خالقنا. "ألّنه  تتحّطم جّراء الّطبلق، ببعض الّزٌجات والبٌوت أن ٌسمح، رؼم أّن هللا فعبلا 
ا: "... من أجل أّن الّرّب هو الّشاهد بٌنك ٙٔ: ٕالّطبلق قال الّرّب إله إسرابٌل... )مبلخً  ٌكره (. أٌضا

 (.ٗٔوبٌن أمرأة شبابك التً أنت ؼدرت بها وهً قرٌبتك وامرأة عهدك" )آٌة 

ا، أّن هللا ٌكره الّطبلق  تعلّم الّدروس التً ٌهدؾ بها هللا فً الّزواج، ٌجب لأّنه ٌسمح به. رؼم  –ال شّك إذا
ٌٌّن أن ٌٌّن الحقٌق ٌسعوا إلى أن "ٌلتصقوا" بشرٌكهم بالجسد والّذهن والّسلوك. ٌجب أن ٌسعوا  على المسٌح
ٌّة  –بصدق لٌفهم الواحد اآلخر  ٌّة وفرح. وبمساعدة هللا ٌسحقون أ ٌشاركه خططه وآماله وأحبلمه بحر

ٌّة تقّدم نفسها.فكرة زانٌة وشهوا  ن

عندما تدرك كم هو صالح ومقّدس استخدام الجنس بشكل صحٌح فً  ،أكثر بالكاملخطٌبة الّشهوة تفهم 
ٌّة الّطبلق والّزواج ثانٌة، تبدأ عادة فً القلب. الحظ  ٌّة الّزنا وعمل الّزواج، بالّنسبة هلل القدٌر الخالق. عمل

ال تزن. وأّما  ءقانون هللا وتقدٌسه: "قد سمعتم أّنه قٌل للقدماهذه الّنقطة بتعظٌمه  كٌؾ ؼّطى ٌسوع المسٌح
 (.١ٕ-١ٕ: ٘بها فً قلبه". )إنجٌل مّتى  زنىفقد  لٌشتهٌهاإلى امرأة  ٌنظرأنا فؤقول لكم إّن كّل من 

ٌّة الّسابعة عندما ٌّة بشخص آخر. الفعل ٌلحق الفكرة.  علّم ٌسوع أّنك تخرق الوص تفّكر مجّرد أفكار شهوان
ا ٌقود وٌوّجه أفكار كّل شخص ٌخاؾ هللا، أن ٌتعلّم أننمّو الطباع المسٌحً عند ا فإّنه جزء من لذ ه بعٌدا

 مشروعة.الؼٌر عن الّشهوة والّرؼبات 

ٌّةفً هذه األثناء، عند المصانع التً تسٌطر على  المشابهة للحٌاة، التً تإّثر  ،الوسٌلة األكثر واقع
الّتشدٌد فً العدد المتزاٌد من اإلنتاج، هو على  –فبلم والتلفزٌون األ –وتحّرض الّشباب على الفعل 

ا.ا مزٌج من الجنس والعنؾ، أو  إلثنٌن معا

ٌّات الواسعة اإلنتشار! المزٌد والمزٌد من  ا لهذه الخطاٌا والتعد لكن المجتمع المعاصر ٌدفع جزاء رهٌبا
لّزوجٌن أو لكبلهما. عدد متزاٌد من البٌوت تصبح تعٌسة ومحّطمة بسبب العبلقات الّزانٌة ألحد االبٌوت 

ٌّة وتوجٌه كبل المحّطمة جّراء الّطبلق. ٌتّم ترك أوالد أكثر من دون حبّ  ؼٌر  الوالدٌن! والعبلقة الجنس
 بٌن الّشباب فً مجتمع الٌوم. وباءا تصبح  –التً دعاها هللا "زنا"  –مشروعة قبل الّزواج ال

ا أّي واحدة من هذه األمور و ٌّة الّسابعة!أٌضا  كلّها، تشّكل خرقاا للوص

من خبلل الجنس ؼٌر  ٌنقّصون من قدر سعادة زواجهم المستقبلً وٌضّرونها نالذٌ ،هإالء الّشباب
 هذه حٌاتهم الحاضرة. وإن لم ٌتوبوا وٌتوقّفوا عنكّل مستقبلهم بإلى ون مشروع قبل الّزواج، ٌسٌبال

ٌّة ، سٌجبرون هللا، بحكم االممارسة الّدنٌبة ٌّة، أن ٌستثنٌهم من ملكوته ومن الحٌاة الّسعٌدة األبد لحاجة األزل
ا من أجل خٌرنا وخٌر الذٌن (. ٦: ٙ)رسالة بولس الّرسول األولى إلى أهل كورنثوس  قوانٌن هللا هً دابما

 الذٌن سٌكون لهم ن" و"الّزناة"الّرجسٌمن حوالٌنا. ٌجب أن نطٌعها. ٌجب أن نخشى أن نحتسب مع "
 (.١: ٕٔا فً بحٌرة الّنار التً هً الموت الّثانً! )رإٌا ٌوحّنا البلهوتً نصٌبا 



ة الّسابعة ٌّ  أطع الوص

. فً هذا العهد من التحفٌز الجنسً ٌعطً هللا بعض الّنصابح المهّمة للذٌن ٌمٌلون الرتكاب الفحشاء والّزنا
ا أن  ة اترؼب بدخول ملكوت هللا والحٌ إلى هذه الّنصٌحة إن كنت تلتفتوالّشهوة، إّنه ألمر ثمٌن جّدا

ٌّة. ٌقول هللا: "اهربوا من الّزنا" )رسالة بولس الّرسول األولى إلى أهل كورنثوس  (. لم ٌقل ١ٔ: ٙاألبد
ٌّة. لم ٌقل أن تجلس وحدك مع امرأة ؼٌرك أو مع شخص أن تدع ذهنك ا ورؼبات جنس ا أفكارا  ٌسكن ممّجدا

ا فرد ٌمكنك أن تشعر معه بإؼراءات جنسٌّ  ة. ال ٌقل أن تشاهد أفبلم فً الّسٌنما والتلفزٌون أو تقرأ كتبا
ٌّة. ٌّة الجنس  تحّث بشكل خطؤ الّشه

 –نهرب  –كّل اإلبتعداد عن هذه األمور، على قدر ما نستطٌع! ٌقول أن نركض  بل ٌقول هللا أن نبتعد
ٌّة. الجنس لٌس لعبة تلعب به ا عن اإلؼراءات الرتكاب الخطٌبة الجنس ا أو تقوم بتجارب معها. ٌجب بعٌدا

ٌّاها هللا فً الّزواج المقّدس الذي أمر به الخالق نفسه. ٌجب أّن ٌتّم  تعلٌمه النظر إلٌه كنعمة أعطانا إ
 اإلخبلص األبدي للمسٌح وكنٌسته!نانً فً اإلّتحاد المسٌحً، الذي ٌصّور األؼٌر باحترام كتعبٌر للحّب 

ع نّص وقانون اإلخبلص األبدي فً الّزواج وفً البٌت! ٌحتاج أن ٌطٌهذا الجٌل هو بؤمّس الحاجة لتعلّم 
 وصاٌا هللا الّسبعة: "ال تزن".

 
 

ة الّثامنة ٌّ  الوص

ٌّة وشرابعه التً تحمً عبلقات  بعد أن أرعد إله الّسموات من أعلى جبل سٌناء، وصاٌا عبادة هللا الحقٌق
ٌّة  ٌّة الّثامنة. هذه شرٌع –نسان بحّد ذاتها البٌت والعابلة وحٌاة اإل –اإلنسان األكثر قدس ة أعطى هللا الوص

 (.٘ٔ: ٕٓالممتلكات الخاّصة: "ال تسرق" )الخروج هللا التً تحمً كّل العقارات و

ٌّة هو حقٌقً  نحن  –وال ٌخافون أن ٌعصوا قانونه  –ألّن الّناس ال ٌعتقدون أّن هللا الذي أعطى هذه الوص
ٌّاا، سرقاتنشهد  ٌّة الّثامنة بمبات الوسابل، من خبلل  أّي وقت مضى. إّنما ن أكثر من حرف حن نخرق الوص

 نظام أخبلق مخفّؾ.

ٌٌّن أكتافهم وٌقولون: "هذه  بعد منقاشة مخّطط وضٌع لخداع منافس أو زبون تجاري، ٌهّز الموّظفٌن اإلدار
ٌّبة أوأو بعد اجتماع تسوٌق تجاري بقٌاسات خاطبة أو نوعٌّ  هً الّتجارة، لٌس إال". سلع مخادعة،  ة س

ؽّش بضرابب اع الحكومة أو الخد ؼٌري". عند سٌفعله أنا، ر: "ما الفرق؟ إن لم أقم بذلكٌقول الّتاج
ٌّة الّشابعة الحكومة تؤخذ الكثٌر لٌعمل العّم سام هذه المّرة. فهً: " إلراحة الضمٌر الّدخل، العبارة األمرٌك

  ماذا فً ذلك؟"من المال على أّي حال. 

ا نعم، ماذا فً ذلك؟ هل هذه "تجارة لٌس إال؟  ا، إّنه فً الواقع شؤن هللا أٌضا ا ح –حسنا ا وقد وضع قانونا ٌّا
ٌّة، أمور نشٌطة ٌنتهككهو  –قانون هللا  ٌقول: "ال تسرق". عندما تنتهك مثل  –! ألّن شرابع هللا هً ح

ٌّة ا .قانون الجاذب ٌّا  وبشكل أكٌد. – عندما تتعّدى علٌها، ٌؤتٌك العقاب تلقاب



 حّق اإلمتلك

وناموسه، هناك طرٌقتان حّق ٌمكنك من خبللهما أن تمتلك أّي شًء. األولى هً بهبة  هللا بحسب كلمة
ٌّة   ة هً بالعمل الّصادق الذي ٌكسب بالمقابلمن شخص آخر، أو من هللا نفسه. الّثانٌ –أو مٌراث  –مجان

ا ا. كّل طرٌقة أخرى هً سرقة  شٌبا ٌّا  لكه.اآلخر ما ٌم األخذ من –قانون

ٌّة الّثامنة باإلقتناء الّشرعً للممتلكات، وتحّرم الّسرقة. من المهّم  ٌّة التعترؾ الوص مبلحظة أّن الوص
ٌّة التً ترفض حّق اإلنس ان باإلمتبلك. كذلك تحّرم الّثامنة تحّرم فً األساس، كّل أشكال الّشٌوع

ٌّة ٌّة التً اللصوص الحكومات وتسرق أراض وممتلكات من مواطنٌها أو  من خبللها تصادر العالم
 قانون هللا فً هذا الّصدد! هاخرقاألمم تقؾ مذنبة ل كلّ مواطنً أمم أخرى. ولخجلنا الّدابم، 

ا. لٌس فقط همٌتعلّم شباب الٌوم الّسرقة بش ٌختلسون مواد باآلالؾ من المتاجر  كل واسع ومنّظم جّدا
ا للؽّش فً امتحانات المدارس ، إّنما هم ٌنّظمون بانتظام، والمحبلت والمدارس وحّتى الكنابس ا معقّدا نظاما

ٌُنظر له إجماالا دون الكثٌر تٌرة ال من اإلنذار، فإّن هذه الممارسات تنمو بو والجامعات. ألّن هذا األمر 
ا، هو أّن هذا الؽّش ٌعنً أخذ عبلمة أو درسابق لها. إّنما ما لم ٌُ  جة بطرٌقة ؼٌر قال لهإالء الّشباب أبدا

ٌّة  ٌّة هللا الّثامنة بشكل مباشر! –شرع  وهو سرقة. إّنه خرق وص

ٌّبة، لخداع الّشعب، هو  أوزان أو قٌاسات زابفة، أو مواد الّصناعً أو الّتاجر الذي ٌستخدم ٌّة س ذات نوع
ٌّة الّثامنة  امذنب بخرق الوص رعً من ابد الشّ أكثر من الع ّنه ٌحاول أن ٌكتسبالّشابع! إمثل اللّص  تماما

ا مقابل ال شًء. الؼٌر هذا الّربح مع  سلعته. إّنه ٌحاول ٌّا ا إضاف شرعً الذي ٌؤمل أن ٌكتسبه، أن ٌؤخذ ربحا
مع ذلك، فً كم ألؾ حالة تتّم ممارسة هذا الّنوع من الخروج عن القانون بالمبدأ، هو ٌسرق ببساطة! 

 والخداع! هللا أعلم.
 

ٌّة بواسطة اإلعلن ال ٌّفاللصوص  مز

ٌّؾ.  ٌّة فً عهدنا، هً الممارسة الّشابعة لئلعبلن المز ٌّة تجار ع فهً تقود المستهلك لٌتوقّ إحدى أعظم خط
ٌّة، أن ٌ ا مثبلا، سٌجعله ٌخسر من وزنه أو ٌزٌده، أن ٌزٌد من قدرته الجنس نا ٌّ ا" مع عالج تساقط أّن "قرصا

 هذا اإلعبلن كذب متعّمد دون أّي شّك.شعره أو أّي حال ٌمكن أن ٌكون. وفً معظم الحاالت، ٌكون 

 ّصلوا إلى النتٌجة الموعودة.ن الّناس الذٌن ٌدفعون المال لٌتوممارسة كهذه هً بالفعل، سرقة م

ُتسرق  افً الكثٌر من الحاالت، لٌس فقط ُتسرق أموال ضحاٌا هذه اإلحتٌاالت الّضخمة، بل وأٌضا 
قد توّصلوا  ،األعمال وزعماء الّطوابؾ "المحترمٌن" صّحتهم وسعادتهم وراحة بالهم. العدٌد من رجال

 إلى مواقعهم من خبلل هذا الّنوع من الخداع الجماعً والّسرقة!

أوطاننا وشعوبنا أن ٌستٌقظوا! فقط ألّن الخطٌبة ٌمكن أن تتوّجه بشكل تظهر "محترمة"، تذّكر أّن  تحتاج
 هللا هو القاضً الحقٌقً.



وا. ال زناة... وال لمٌن ال ٌرثون ملكوت هللا. ال تضلّ أم لستم تعلمون أّن الّظاهذا ما ٌقوله هللا القدٌر: "
 (.ٓٔ-٦: ٙسارقون... ٌرثون ملكوت الّرّب" )رسال بولس الّرسول األولى إلى أهل كورنثوس 

وال طالما ٌكسبونه بنزاهة،  –ٌزدهر خّدامه فً ؼنى ماّدي خوفاا من أّي سوء فهم، تذّكر أّنها إرادة هللا أن 
ا ٌجعلون منه هدفاا بحّد ذاته. كتب ٌوحّنا الّرسول: " ٌّها الحبٌب فً كّل شًء أروم أن تكون ناجحا أ

ا كما أّن نفسك ناجحة" )رسالة ٌوحّنا الّرسول الثالثة   (.ٕوصحٌحا
 

 الّثروة الملّطخة

هو ربح  ،صانعهفً معامله أو م من الموت عالٍ  ن ثروة الّصناعً الملّطخة بمعّدلوبعد، ٌجب أن ندرك أ
 وهو مصّنؾ بقانون هللا كلّص، إن لم ٌكن كقاتل! –حرام 

ٌّة الّثامنة ا فً عبلقات رإ ٌتّم خرق المبدأ وراء الوص ا وتكرارا  ساء األموال والعّمال. أوحً ٌعقوبمرارا
ة منكم تصرخ لفعلة الذٌن حصدوا حقولكم المنجوسر الّشرٌؾ: "هوذا أجرة الٌنذر صاحب العمل ؼٌ

ًّ رّب الجنود" )رسالة ٌعقوب  وصٌاح  (.ٗ: ٘الحّصادٌن قد دخل إلى أذن

ا  أّن الكثٌر من العّمال ٌسرقون  –وخاّصة فً هذا العهد من العمل الّنقابً فً الفساد  –فمن الّصحٌح أٌضا
أصحاب العمل خاّصتهم! وذلك عندما ٌؤخذون أجرهم ومع ذلك ٌحجبون حّصتهم كاملة من العمل 

 رقة!الّصادق. وهذه س

فً الكثٌر من األحٌان ٌقول عامل لزمٌله: "تمّهل ٌا رفٌق، إّنك تعمل بجهد كبٌر. إن استمّرٌت كذلك، 
 أن نجاهد بالعمل هنا!" حمٌعناسٌكون علٌنا 

ٌّون واألمٌرٌ ٌّون نسبة مفرطة من وقت عملهم فً "استراحة الّشاي" و"استراحة قضً العّمال البرٌطان ك
ٌّة رة، القهوة" واستراحة السٌكا ء فً حرب الّتجارة العالم ًّ مسّببٌن بذلك لصناعتنا أن تخسر بشكل س

ٌّة هذا على مصٌر الّشعب األمٌركً والبرٌطانً!  القابمة اآلن. ٌإّثر نقص اإلنتاج

ٌّة هللا القدٌر الّثامنة رسالة لربٌس المال والعامل على الّسواء. لربٌس المال: "أجر عادل لعمل  عند وص
 ل: "عمل عادل ألجر عادل". عادل". للعام

ٌّة الّثامنة. هلل ممتلكات أكثر بكثٌر من  إّنما الّسرقة من إنسان زمٌل لٌس المبدأ الوحٌد المتضّمن فً الوص
 ً  (.١: ٕأّي إنسان )حجَّ

 
 الّسرقة من هللا

نسان هللا. (، ٌعلن هللا فً الفصل الّثالث من مبلخً: "أٌسلب اإلٙبكبلمه مع ٌعقوب وإسرابٌل الٌوم )آٌة 
لشعوبنا المتكلّمة  (. ٌوّجه هللا اإلّتهام هنا١" )آٌة فً العشور والّتقدمةفإّنكم سلبتمونً. فقلتم بم سلبناك. 

ا من األدٌان الحقّة هً باقٌة  ٌّة، بسرقة خالقنا بالّذات وسرقة عمله! ال عجب أّن القلٌل جّدا باللؽة اإلنكلٌز
ٌّة!على األرض الٌوم! ال عجب أّن هناك ال  كثٌر من اإلرتباك والخداع الٌوم باسم المسٌح



ٌّاي أنتم سالبون هذه األّمة كلّها". ثّم ٌتعّهد هللا بكلمته: "هاتوا جمٌع  عنتمٌتابع هللا: قد لُ  ا وإ إلى  العشورلعنا
بهذا قال رّب الجنود إن كنت ال أفتح لكم ُكوى الّسموات وأفٌض  وجّربونًلٌكون فً بٌتً طعام  الخزنة

 (. ٓٔ-٦حّتى ال توسع" )آٌات  بركةٌكم عل

من خبلل إٌمانكم  –كما ٌؤمر  –هوذا تحّد صرٌح من هللا القدٌر! ٌقول هللا أّنه سٌبارككم إن دفعتم العشور 
ٌّا اإلستشهاد  به وبكلمته. ٌمكن ٌّة التً تظهر أّن هللا ٌبارك الذي ٌدفع العشراحرف  ،، بمبات القصص الّتارٌخ

ا بذلك بشكل فوري. قد ٌتوّجب علٌك أن تطٌعه وتمارس إٌمانك  ٌة.بؤسالٌب مادّ  حّتى قد ال ٌقوم دابما
 تؤتً دون شّك!ظ هللا قسطه من الّصفقة. فبركتك إّنما وأنت تخدمه وتطٌعه وتثق به، سٌحف لبعض الوقت.

ا: " بوعد ة من أحد سامعٌنا، الذي أخذلبهٌجالحظ هذه الّرسالة ا ٌّا ٌّا هللا حرف ا كل ا من الّناحٌة كنت مفلسا
ٌّة، منذ بضعة أسابٌع. تلقٌّت عشرة ٌّام سنتات. كانت لً رؼ المال بة فً عدم دفع سنت العشر. دفعته. بعد أ

ا،  اقلٌلة تلقٌّت دوالرا  ا. أٌضا ت عدٌدة. لقد تلقٌّت لتّوي أؼرتنً فكرة أن أحتفظ بالعشر بسبب احتٌاجاواحدا
ٌّاا وكذلك هللا". وسؤرسل لكم العشر منه فً أسرع دوالر أربعٌن  وقت ممكن. كنت وف

 
 ًّ ة بشكل إٌجاب ٌّ  تطبٌق الوص

ٌّة الّثامنة، هو معلن فً رسالة العهد الجدٌد ألهل أفسس. "ال ٌسرق  التطبٌق اإلٌجابً الواضح للوص
الّسارق فً ما بعد بل بالحرّي ٌتعب عامبلا الّصالح بٌدٌه لٌكون له أن ٌعطً من له احتٌاج" )رسالة بولس 

لمقطع. من جهة أخرى، ٌظهر العمل فً هذا ا الّسرقة (. من جهة، أدٌنت١ٕ: ٗسول إلى أهل أفسس الرّ 
ٌّة هللا.  والعطاء كؤسلوب حٌاة، الذي ٌوصً به التطبٌق اإلٌجابً من وص

ٌّة لٌس فقط  –ٌجب أن تكسب األموال والممتلكات بالعمل الّصادق   –إرضاء رؼبات واحتٌاجات شخص
ّي فابض ٌمكن إعطاإه ألخ فً حاجة. فً هدؾ وروح قانون هللا الحقٌقً، ال ٌسرق إّنما بشكل أّن أ

ٌؤخذ من اآلخر ما هو له، إّنما عندما ٌرفض أن ٌعمل لٌشارك وٌعطً من هم بحاجة! عندما  طاإلنسان فق
ٌن أن ٌكونوا "مشتركٌن فً احتٌاجات القّدٌسٌن. عاكفٌن على إضافة الحقٌقٌّ  ٌنٌجب على المسٌحٌّ 

(. كوننا مولودون أبناءا هلل، ٌجب أن نصبح على ٖٔ: ٕٔلؽرباء" )رسالة بولس الّرسول إلى أهل رومٌة ا
 (.١ٔ: ٘" )إنجٌل ٌوحّنا أعملحّتى اآلن وأنا ٌعمل (. وٌسوع قد قال: "أبً ١ٗ: ٘مثاله )إنجٌل مّتى 

ا د ٌّة الثامنة رسٌلّخص أٌضا  العطاءلمسٌح: "مؽبوط هو ، فً الكلمات الّشاملة لٌسوع، ااإلٌجابً الوص
(. إن استطعنا، من خبلل روح هللا، أن نتعلم أن نعٌش بهذه ٖ٘: ٕٓأكثر من األخذ" )أعمال الّرسل 

ٌّة الّثامنة!  الكلمات، نكون قد تّممنا بالفعل روح الوص

 
 
 
 

 



ة الّتاسعة ٌّ  الوص

ٌّة او الّراقًهذا هو عهد الكذب  مظهر العهد المحامٌن ب أعراض واترؼٌت. هذا هوو ألخبلقازدواج
ٌٌّن، صّ القادة والمحترم، ال ٌٌّن والن مسإولٌّ والناع ٌٌّن، الذٌن ساتذة األحكوم ٌحنثون بقسمهم على الجامع

ا المشهد ًّ الّشهادة، حّتى أمام مجلس شٌوخ الوالٌات المّتحدة. ٌقّدم هذا العهد أٌضا ٌّز للمبلٌٌن من  كرس المم
ٌّة التالّناس الذ طّور، ٌذهبون إلى الكنابس التً تإمن على األقل باإلسم، باهلل الخالق، إله ٌن ٌإمنون بنظر

 الكتاب المقّدس.

ا المنافقٌن فً زمنه. ماذا قد ٌقول عن جٌلنا نحن؟  مسٌح الكتاب المقّدس ٌدٌن تماما
 

 المجتمع ٌعٌش كذبة

ٌّةفً ك عداد المجتمعات بتقّبل "استمونرو فراي عن  ٌخبر"، تابه، "الجنس، الّرذٌلة واألعمال الّتجار
سابقاا اآلالؾ  الّرذٌلة عندما تؤتً بؤرباح ؼٌر مباشرة لعملهم المحترم". ٌظهر الكتاب بوضوح ما ٌعرفه

ٌٌّن هم فً أؼلب األحٌان، على استعداد لتحّمل لعب  من الكبار الّراقٌن: الكنٌسة "المحترمة" والقادة المدن
ٌّة.مخّدرات، إن كان ذلالقمار والّدعارة وال  ك لمصلحتهم المال

بالّنسبة للمجتمع ككّل، هم ٌظهرون كؤركان الفضٌلة واإلحترام. بالّنسبة لقّوادٌن البؽاٌا، لتّجار المخّدرات 
القمار، هم على استعداد أن ٌقوموا "باّتفاق سّري". هم مستعّدون أن ٌستخدموا نفوذهم أو  أو لقٌاصرة

، لٌسمحوا بالّرذٌلة والج ًّ ٌّة. طالما –رٌمة أن تزدهر فً مجتمعهم مركزهم المدن  ٌكون لهم حّصة مال

الكشؾ إلى أّي حّد ٌرتكز كّل مجتمعنا "المسٌحً" على هذا الّنوع من بلؽة واضحة، هم ٌعٌشون كذبة! 
ٌّة هللا الّتاسعة. –الّنفاق، هو أمر لمذهل فعبلا! لكّننا ندفع عقوبة صارمة رؼم ذلك   ألّننا نخرق وص

ٌّب الذي ٌشرح الوصاٌا العلقد رأٌنا فً  اهذا الكت ٌّة هً أن تضع شٌبا آخر فً مكان هللا  شر، أّن أعظم خط
ٌّة، إلى الكفر باسم هللا، إلى خرق سبته، إلى عدم تكرٌم والدانا الحقٌق ً. هذا ٌقود بدوره، إلى الوثن

ٌّان، إلى القتل والزّ   ا والّسرقة.نالبشر

ٌّة ٌُطّبق على وص  هللا الّتاسعة. ونفس المبدأ بالّذات 
 

ة الّتاسعة المعلنة ٌّ  الوص

(. فقط عندما ٌسعى اإلنسان وٌشهد للحّق، ٌكون ٙٔ: ٕٓتشهد على قرٌبك شهادة زور" )الخروج  "ال
ا مع هللا. ألّنه بالواقع الفعلً، هللا حّق! قال ٌسوع: "كبلمك هو حّق" )إنجٌل ٌوحّنا  ا: ١ٔ: ١ٔمّتحدا (. وأٌضا

 (.ٙ: ٗٔوالحٌاة" )إنجٌل ٌوحّنا  "أنا هو الّطرٌق والحقّ 

ا ونقاأن ٌكون لئلنسان  من الؽٌر المهمّ   أن ٌقول الحّق، أن ٌعٌش اضعؾ أخرى، إن كان مستعّدا  طعٌوبا
على نحو صرٌح وصادق حقٌقة ما هو فعبلا، وٌعترؾ بالحقٌقة عندما تظهر له، ٌمكن لهذا اإلنسان أن 

ٌّة.ٌكون له اإلحترام والمساعدة لٌتؽلّب على   نقاط ضعفه الّشخص



ٌّة الّتاسعة البعٌدة المدى، هً هابلة.  ( هناك إله قدٌر لهذا الكون، شخصً ٔتؤّمل الّتالً: تطبٌقات الوص
، له طرق وقوانٌن  حقّة.  ًّ ( لذا، فاإلنسان الّصادق الذي هو على استعداد لقول الحقٌقة واإلعتراؾ ٕوح

ا إلى هللا الحّق وأسالٌبه! إّنما اإلنسان الذي كبلمه ؼٌر صالح بالحقٌقة عندما ُتكشؾ، بجب أن ٌتحّول أخٌرا 
ٌّة هً ملتوٌة  –وهو فً عادة الكذب على اآلخرٌن وعلى نفسه  اته الفكر ٌّ فطباع ذاك اإلنسان وعمل

!قة هللا، إلى أن ٌنّظؾ ذهنه بالمعنٌتمّكن أن ٌفهم حقٌومنحرفة إلى حّد لن  ًّ  ى الحرف

ٌّةالّسبب، إّنه فً ؼاٌلهذا   بٌن البشر، حول اختبلفات صادقة فً اآلراءمن  هناك لو كانحّتى  – ة األهم
أن نتعلّم كٌؾ نعٌش ونتعلّم بصدق. مع ذلك، فنحن نعٌش فً مجتمع ٌتخلّله بشكل  –الكثٌر من األمور 

ٌّة ونرث الحٌاة األب –إن كّنا لنبنً طباع هللا . الكذب والّنفاق وخداع الّنفسمتزاٌد، مختلؾ أشكال   –د
ٌّة الّتاسعة فً كّل تشّعباتها   ونتعلّم أن نطٌعها. –ٌجب أن ندرس الوص

ٌّة الّتاسعة كّل رجل مستقٌم والبق، فً أّنها تساعده على حفظ سمعته. ال شّك أّنه ال ٌوجد  تحفظ الوص
ٌّة اإلفتراء والّتشهٌر، تلفٌق الكذب ونشره ٌّة أحقر من خط ٌّة اإلنسان اآلخر. الل خط ّص ٌؤخذ فقط بهدؾ أذ

ٌُمكن للّشاهد الّزابؾ الذي ٌشّهر، أن ٌسلب  ٌّة، التً ٌمكن فً أؼلب األحٌان، استبدالها. إّنما  أدوات ماد
 وتكون الفرص زهٌدة فً استرجاعها بالكامل. –الشخص اإلحترام والّسمعة فً عٌن زمبلبه 

 
ة قٌمة ٌّ  الّصدق العمل

ٌّة فً كبلم اإلنسان، ال ٌحفظ فقط سمعة كّل رجل البق وٌقضً على نّتكل على أن  نتمّكنأن  القٌمة الفور
المبلٌٌن من الّساعات الّضابعة من عبء التحقٌق فً كّل بٌان وتقرٌر مّرات عّدة، إّنما سوؾ سٌمنع 

ٌّة. سوؾ ٌقوم بتنظٌؾ مجتمعنا بالمعنى  وضع الّرجال ؼٌر الجدٌرٌن، فً مناصب عالٌة من المسإول
 الحرفً!

بسبب قدرتهم على خداع وتضلٌل بكاملها، من قبل رجال هم فً الّسلطة فقط  اقٌادة أمما  تتمّ  كم مّرة الٌوم،
من ال شًء. بواسطة  بشًءن تابعٌهم ٌوعدوالخاّص! نرى فً كّل أنحاء العالم، نشوء عمبلء طؽاة شعبهم 

العدٌد من أشهر  تًثّم، ٌؤمن  كذبة كبٌرة. اأّنه ٌعرؾ هو نفسه ، ٌجعل القابد شعبه ٌإمن بماتبشٌر ذكً
ا، فقطوسنٌن رٌبة ومعاناة وإحباط، إلى أن تضرب كارثة عظٌمة وتظهر الح  بسبب قٌقة واضحة أخٌرا

 الظروؾ. حكم

ٌّة،  ا ما حّتى فً دولنا الدٌمقراط ا جّدا لٌس بسبب الّنزاهة والكفاءة  –مناصب عالٌة برجال فً ٌوصى ؼالبا
ا فً ذاك الو إّنما – ٌٌّن الذي بسبب ما ٌبدو مناسبا ٌّدون ذلك قت للحزب الّسٌاسً. رإساء الّدول والسٌاس ٌإ

ا "شهداء زور" ضّد أبناء وطنهم! فهم ٌعٌشون كذبة   كما وأّنهم ٌساعدون بإطبلق واحدة. –هم طبعا

ا للشعب، فً نطاق فّكر كم سٌكون  ا جّدا واألعمال، إن أخبرت كّل شركة الحقٌقة فعبلا، عن  ناعةالصّ مفٌدا
ٌّة! سٌكون آثار ذلك حقّاا مذهَل! فّكر منتوجها ا لخاّص، وسعت بصدق لخدمة احتٌاجات المستهلك الحقٌق

ا أو  مثبلا، ال ٌكون بمجتمع حٌث كّل صنؾ من معجون األسنان وحبوب اإلفطار ا من فقط، تقلٌدا نوعا



بلن عنه ٌد واألفضل من نوعه الخاّص، مسّعر بحّق أو تّم اإلعصنؾ آخر ال حاجة له، بل ٌكون الوح
 بصدق! طّبق هذا لكّل جانب من المجتمع فتحصل على ما ٌقارب المدٌنة الفاضلة.

ٌّة هللا  ببساطة ااقتراح مستبعد وخٌالً. إّنهلكن هذا لٌس  الّنعمة التً تؤتً إن أطاع المجتمع كلّه وص
 الّتاسعة، حقّاا وبالمعنى الحرفً!

ك من أعطاك الحٌاة والَنَفس: "لذلك اطرحوا عنكم إن كنت ستعٌش فً مجتمع هللا إلى األبد، فقد أوصا
 (.ٕ٘: ٗالكذب وتكلّموا بالّصدق كّل واحد مع قرٌبه" )رسالة بولس الّرسول إلى أهل أفسس 

 
ة الّتاسعة فً حٌاتك ٌّ  طّبق الوص

: ٔكّل خطٌبة هو الؽرور. "باطل األباطٌل قال الجامعة. باطل األباطٌل الكّل باطل" )الجامعة مبدأ جذور 
(. الّسبب الحقٌقً الذي من أجله معظم الّناس ٌرفضون هللا الحقٌقً، هو أّنهم ٌرٌدون هم أن ٌكونوا ٕ

ا فً هذا المبدأ الواحد. "آلهة" بعٌنٌهم وعٌنً رفقابهم.  إّنه الؽرور. لكّل خطٌبة ارتكبها إنسان، جذورا
ٌّته ترام الّذاتباح ونٌهتمّ  مألّنه ٌكذب الّناس وكذلك األمر مع كّل أشكال الكذب. ٌّة، الشّ  موالحّس بؤهم خص

اإلنسان  فهم ٌتكلّمون وٌتصّرفون بشكل خطؤ ألّنهم ٌخشون رأي اإلنسان. مبخٌر رفٌقه أكثر من اهتمامهم
ٌّة لكّل  ا، تحمل شهادة فصٌحةأكثر منه رأي هللا القدٌر نفسه! التصّرفات واألحادٌث الٌوم  الّناس تقرٌبا

 لحقٌقة هذا البٌان.

ا عن رإساء الّدٌن فً زمنه: "ألّنهم أحّبوا مجد الّناس أكثر من مجد هللا" )إنجٌل ٌوحّنا كما  قال ٌوحّنا أٌضا
فً العمل أو المجتمع. فٌقومون (. ٌخاؾ الّرجال والّنساء فً معظم األحٌان، مّما ٌدعونه "الفشل" ٖٗ: ٕٔ

ما من وجهة نظر ما هو "صحٌح" نّ أو تؽطٌته. إ –هذا "الفشل"  بالؽّش والخداع والكذب بهدؾ تجّنب
ٌّة  –ٌّاا جوهر الخطٌبة. ألّنه كما قال بولس الّرسول، "إن  الذي علٌهم أن ٌخشوه هواألمر  –والقٌم األبد

 (.ٖٔ: ١كان هللا معنا فمن علٌنا" )رسالة بولس الّرسول إلى أهل رومٌة 

ٌّروكم وطردوكم وقالوا علٌكم كّل كلم ة شّرٌرة من أجلً كاذبٌن" )إنجٌل قال ٌسوع: "طوبى لكم إذا ع
(. من األفضل لنا جمٌعنا أن نكّؾ عن القلق إلى هذا الحّد، عّما ٌفّكر به اإلنسان الّضعٌؾ ٔٔ: ٘مّتى 

ٌفّكر به هللا القدٌر! عندها نتعلّم أن نكّؾ عن كّل نفاق فً العمل، فً  أكثر بكثٌر بماونهّتم  –والفانً 
ٌّة، فً السٌا ٌّة. فً مساعٌنا نعم، –سة الحٌاة اإلجتماع ٌّة والعلم  الّدٌن

ٌّة. ال تنَس أّن تذّكر أّن الكثٌرون مّمن أدانهم هذا العالم المخادع، قد تلقّوا بركة هللا، وهم ٌرثون الحٌاة األ بد
ا ولم تّتفق شهادتهم" المسٌح قد قُ  ٌّة شهادة الّزور والكذب! "ألّن كثٌرٌن شهدوا علٌه زورا تل من خبلل خط

 (.ٙ٘: ٌٗٔل مرقس )إنج

بما أّن الّناس، من خبلل الؽرور، ٌرٌدون أن ٌصّدقوا ما هو شعبً فً حٌنه، فهم ٌخدعون أنفسهم 
ٌّاتوٌخدعون شر ٌّة ال أساس لها كابهم فً أن ٌصّدقوا حّتى، نظر ٌّة وعلم  بؤّي شكل فً الواقع الفعلً! دٌن



الّسماء على جمٌع فجور الّناس وإثمهم ألّنهم  ضب هللا معلن منهللا ضّد كّل نفاق مماثل: "ألّن ؼٌحّذر 
التعلٌقات والمعاجم التً  (. معظم١ٔ: ٌٔحجزون الحّق باإلثم" )رسالة بولس الّرسول إلى أهل رومٌة 

". فالّناس جب أن تترجم إلى كلمة "ٌقمعون، تظهر أن عبارة "ٌحجزون"، كان ٌتفّسر اإلنجٌل المقّدس
 الحقٌقة. قمعونٌ

ماء هذا العالم وعل ٌن ٌحجزون حقٌقة وجوده وهدفه على هذه األرض! ٌقول هللا أّن فبلسفةٌدٌن هللا الذ
ًّ العبثٌّ  ، وهو اآلن ٌحكمه بقدرته للكلمة ٌن، هم " ببل عذر" لرفضهم أّنه خلق هذا الكون بالمعنى الحرف
ٌّة الّتطّور الٕٓ)آٌة  ٌٌّن الذٌن ٌعتقدون بنظر تً أوحى بها إبلٌس، أن (. ٌجب على معظم العلماء والبلهوت

روق للّناس، وٌعٌشون بلا األفضل! إّنما ٌستمّرون بما ٌٌعلموا ما هو أفضل من ذلك. بعضهم ٌعرؾ فع
 كذبة! ٌقول هللا "إّنهم ببل عذر"!

 اون أّنهستمّروم ٌعلّمون وٌمارسون ما ٌعرفالذٌن ٌ ،الكهنة وطبلب الكتاب المقّدس وفً نفس الفبة نجد
ٌّة قدٌمةمعتقدات وعادات  "ببل  هم ٌعرفون األفضل! هم فً الكثٌر من الحاالت،أدانتها كلمة هللا.  ،وثن

 عذر". 

ٌّة، هو بالّذات األمر الذي ٌحجب نظر معظم هذا  ٌّة األساس ٌّة والّروح التعلٌم المستمّر لهذه األكاذٌب العلم
ٌّة وهدفه من هذا ا العالم عن رإٌة طبٌعة هللا ٌّة وخّطته الحقٌق لعالم الّسفلً. هذه هً حقّاا النتٌجة الفعل

 ،المفترض أن ٌكونوا "مثقّفٌن" ،قادةألّنه طالما ٌستمّر ال الّرهٌبة لشهادة الّزور، الخداع الّذاتً والكذب.
 بخداع أنفسهم واآلخرٌن عن  وجود هللا وسلطته وخّطته، حضارتنا محكوم علٌها!

 
 ِعش بالحقّ 

ٌّة ا، تعلّم فً حٌاتك الّشخص ٌّة قول الحقٌقة، اإلٌمان بالحقٌقة، العٌش بالحقٌقة. إحرص على عدم  إذا أهم
ا للحقٌقة.  –تركٌز حٌاتك كلّها على سلسلة من األكاذٌب  ٌّا ا أو دٌن ٌّا ا، علم ٌّا ٌّاا، سٌاس ا شخص سواء كان تشوٌها

ٌّة هً التً تحّررك )إنجٌل ٌوحّنا   (.ٕٖ: ١تذّكر، إّن الحقٌقة الفعل

ا أن اإلنسان هو فً خطابك الّشخصً،  صالح فقط على قدر ما كلماته هً انتِق كلماتك بحذر. ال تنَس أبدا
ا مساعدته  ألّن كّل ما ٌقوله أو ٌفعله ٌمكن بكّل  –صالحة. إن اعتاد على الكذب، من المستحٌل تقرٌبا

 بساطة أن ٌكون خدعة أخرى.

ٌّة من ضمان لى كلمة هللا، لن ٌكون هً أّنه حّق. إن لم نستطع اإلعتماد ع إحدى صفات هللا األساس
ٌّة وحٌاة  ٌّة فً وقت الحاجة أو من مكافؤة مستقبل وؼفران حقٌقً من الخطاٌا الماضٌة، من مساعدة حال

ٌّة.  أبد

ٌّة، وكّل الحكمة والقدرة عند هللا محّبة عظٌمة  إن كان لكّنك ال تستطٌع أن تعتمد على كبلمه  –حسنة الن
 فؤٌن تكون؟ –وعهوده 



ا لصفة هللا هً صفة إبلٌس الّشٌطان. هل فّكر ا بذلك على هذا الّنحو من قبل؟ الّصفة المعاكسة تماما ت ٌوما
: ١وأبو الكّذاب" )إنجٌل ٌوحّنا  ألّنه كّذابكما كشؾ ٌسوع المسٌح: "متى تكلّم بالكذب فإّنما ٌتكلّم مّما له 

أّما الخابفون وؼٌر المإمنٌن... ٌنتظره قدر رهٌب: "و ،من ٌلحق إبلٌس فً رفضه العٌش بالحقّ  (.ٗٗ
فنصٌبهم فً البحٌرة المّتقدة بنار وكبرٌت الذي هو الموت الّثانً" )رإٌا ٌوحّنا البلهوتً  الكذبة وجمٌع

ٕٔ :١.) 

م مدانون من قبل ة، الّتحرٌؾ والخداع هاء" فً نظر هللا. الحقٌقة المجتزأتذّكر، لٌس هناك من "كذبة بٌض
(. لنحٌا بتلك الكلمة الملهمة، حّتى نرث ١ٔ: ١ٔ" )إنجٌل ٌوحّنا حقّ كبلمك هو كبلم هللا. قال ٌسوع: "

ٌّة الّتاسعة. ،رّبما الحٌاة األبدٌة فً الملكوت  الذي ٌرتكز على ما هو حّق وصحٌح. هذه هً رسالة الوص

 
 

ة العاشرة ٌّ  الوص

ٌّة التً تعانً منها مهل علمت أّن  عظم العاببلت، لٌست نتٌجة مسوحات حدٌثة كشفت أّن المشاكل المال
تؤتً مباشرة من اإلفراط فً المصروؾ بما ٌزٌد على الّدخل العادي المبلبم،  ّدخل المنخفض؟ بل فإنهاال

ٌّات وإشباع رؼبات ٌّة، ومن  من أجل الكمال ٌّة فً االشخص   لّشراء بالّتقسٌط!عادة األمٌرك

ن؟ وهل أنت متؤّكد ة اآلاج فعبلا أن تشتري هذه المادّ "اشتر اآلن وادفع الحقاا"، ٌقول اإلعبلن. إّنما هل تحت
 أّنك ستتمّكن من الّدفع الحقاا؟

 
 مجتمع ٌقوم على الّشهوة

هناك قول أمٌركً شعبً ٌقول بما معناه أن ٌلتزم الّشخص بمواكبة الجٌران. واإلعبلنات التً تمارس 
لتوحً أّنه من التخلّؾ أو من الخطؤ أال  الّضؽط العالً على الّدوام، تشّجع على هذه الفكرة. إّنها تقام

ٌّة ٌّة هً ونعلى قدر ما ٌملك ،نجاهد وننافس ونشتهً أن ٌكون لدٌنا ممتلكات ماّد ه جٌراننا. الفكرة العصر
ٌّد".  "الحصول على قدر المستطاع طالما هو ج

ا  ٌّة  قد –على مال وممتلكات أكثر  الذي ٌعنً عادة الحصول –الّضؽط المتواصل للمضً قدما ولّد وثن
 أكثر وأكثر. إّنه ٌعمً األذهان والقلوب عند المبلٌٌن عن حٌاة هللا.

ٌّة  منذ بضعة سنٌن، ورد مقال منّبه فً منشور دٌنً بارز، "رجل الكنٌسة الكندي"، كاشفاا تؤثٌر هذه الوثن
"قبل أن آتً ألدرس الماّدٌة على الّشباب المسٌحً األفرٌقً فً الوالٌات المتحدة وكندا. قال أحد هإالء: 

ا. كنت أحلم ٌّاا صالحا ا. أن  هنا، كنت مسٌح ٌّا ا مبّشَرا طب  اآلن أنا ملحد".أصبح ٌوما

"لماذا؟" سؤل الّصحفً. فؤجابه، "منذ أن أتٌت إلى هنا، اكتشفت أّن اإلنسان األبٌض له إالهٌن اثنٌن. 
ٌّة، أّن عقابد أسبلفً علّمتنً  األّول هو الذي علّمنا عنه، والّثانً هو الذي ٌصلًّ له. ٌّة تبشٌر مدرسة مشٌخ



ٌّة ا. إّنما هنا فؤنتم تعبدون  ،العشابر ا وآمنوا بالّسحر، كانوا خطؤا ومثٌرٌن للّضحك تقرٌبا الذٌن عبدوا صورا
ا أكبر  ٌّة. أنا بصراحة، ال أستطٌع أن أرى الفرق". –صورا ٌّارات وأجهزة كهرباب  س

ٌّتهم الخاّصة إلى حّد ال ؼٌر أ –دهش تن ٌجب أن ال أٌدهشك هذا؟ ا من خط ّن  معظم الّناس ٌقتربون جّدا
ٌُدعى "مسٌحً" ٌرتكز  ٌستطٌعون أن ٌروها. نحن نعٌش فً ٌّا مجتمع  ، على الّشهوة والجشع من أجل احرف

ا، لٌس فقط هو مصدر معظم  ٌّة أكثر فؤكثر! الجهد المحموم لمنافسة اآلخرٌن والمضً قدما أشٌاء ماد
ٌّة والالمشاكل المالٌّ  ا الّسبب الحقٌقً للكثٌر من األمراض الجسد ٌّة، من البٌوت المفّككة ة، إّنما هو أٌضا نفس

ٌّن ا أو قّوة أو  ،والحٌوات المحبطة. واألهّم من كّل ذلك هو أّن هذا الّنوع من الوثن ال ٌترك للّشخص وقتا
ا من هللا الحقٌقً  ٌّة وأ –رؼبة لٌصبح مقّربا سالٌبه، تجلب الّسبلم والفرح الّداخلً الذي وحدها قوانٌنه الح

 الحقٌقً.
  

ة الّتاسعة المعلنة ٌّ  الوص

ٌّة، متحّركة ونشٌطة  معظم الّناس ال ٌدركون ٌّة. إّنها  –أّن الوصاٌا العشر هً قوانٌن ح مثل قانون الجاذب
ٌّة الحركة. عندما تخرقها، ٌّة األخٌرة من ناموس هللابدورها تخرقك أل . مع أّنك ! كذلك األمر مع الوص

 ٌمكن أن تخرقها من دون معرفة أّي إنسان آخر، فالعقاب على انتهاكها هو مإّكد ال محالة!

ا مّما لقرٌبك"  "آل تشتِه بٌت قرٌبك. ال تشتِه امرأة قرٌبك وال عبدهُ وال أمتُه وال ثورهُ وال حمارهُ وال شٌبا
 (.١ٔ: ٕٓ)الخروج 

ٌّة من بٌن كّل الوصاٌا، فإّن العاشرة منها  تشٌر على وجه الّتحدٌد، إلى عبلقة اإلنسان باإلنسان. قّوة الوص
... قرٌبك". إّنها حراسة مصالح هُ)(... هُ)(...  هُ)(... هُ)(رٌبك... تكمن فً هذه الكلمات: "قرٌبك... ق

 .أضعاف بسبعةالؽٌر 

الهدؾ كون لٌس من الخطؤ أن ترؼب بشكل قانونً، بزوجة أو خادمة أو ثور أو حمار. لكن حٌث ٌ
ٌّة.فاإلعجاب المندمج فً الّرؼبة لئل ب به بعٌد المنال بالّنسبة للمعجب،المرؼو  متبلك، ٌخرق الوص

ٌّة،  ٌّة والجسد ٌّة تتناول بوضوح كبٌر، العبلقات البشر ًّ رؼم أّن هذه الوص هو بشكل ما، فالمطلب الّروح
ٌّة تضبط حّتى األفكا معظم الّناس ر فً ذهن وقلب اإلنسان. أكثر صرامة من أّي مطلب سابق. هذه الوص

ٌنظرون إلى الخطٌبة كؤمر من نوع خارجً أو حّسً. هم ال ٌدركون أّن الّطباع المقّدس والّصالح الذي 
ا، ونجعله ٌّا مثل أفكاره. الفعل ٌلً الفكرة. أنت هو ما  اٌهدفه هللا فٌنا، ٌستلزم أن تتطّهر حّتى أفكارنا كل

 تفّكر به.

ا ال تستطٌع أو لن تستطٌع أن تمتلكه إن كنت ترفض بال ّسّر مقٌاس هللا وطرٌقه، إن كنت تشتهً بقلبك شٌبا
ًّ مع بركته، فعاجبلا أمب سٌخرج هذا التمّرد الفكري بالخطٌبة. وتشرع هذه األفعال  –آجبلا  شكل قانون

 ألّن األفكار كانت تقوم بذلك طوال الوقت! –بخرق ناموسه  –بتحّدي هللا 



ٌّة هذه ال تخرق اقبةا من خبللوص ٌّة"، وتظهر ما إذاكّل "ال ثا ٌّة الّسطح أسلم اإلنسان حقّاا إرادته إلى  مسٌح
ٌّة  صانعه! إّنه مبدأ ا حٌاة أبد ٌّة علٌك أن تتعلّم أن تطٌعها إن كان سٌكون لك ٌوما بحث ومخٌؾ. لكّنها وص

 ومجد فً ملكوت هللا.

ا"فلٌكن فٌكم هذا الفكر الذي فً ٌسوع المسٌح أٌ (. ٘: ٕ" )رسالة بولس الّرسول إلى أهل فٌلٌبً ضا
ٌّة التً  –بواسطة روح هللا الذي فٌنا، ٌجب علٌنا خوض معركة اإلٌمان  نرمً عّنا طبٌعة الّشهوة البشر

لننجح فً الّنهاٌة ونكون "مستؤسرٌن كّل فكر إلى طاعة المسٌح" )رسالة بولس الّرسول الّثانٌة إلى   -فٌنا 
ة بالكامل فً الحقٌقٌّ  ةلمسٌحٌّ تتوّصل إلٌه األسمى الذي ٌجب أن (. هذا هو الهدؾ ا٘: ٓٔأهل كورنثوس 

 القٌامة.

اإّنما علٌنا أن ننمو فً طباع هللا خبلل هذا الحٌاة. ٌجب أن نتعلّم كما فعل أخنوخ  ، نوح، ابراهٌم وخّداما
ًّ  آخرٌن  نفّكر كما ٌفّكر. –ٌفعل نفعل كما  –، أن "نمشً مع هللا". ٌجب أن نسٌر فً طرٌقه للعل

لكن ذهن اإلنسان الّطبٌعً ملًء باألنانٌة والؽرور والتنافس والجشع والكراهٌة والّشهوة. إّنه ذهن 
 (.٦-١: ٘٘مفصول عن طرق وأفكار هللا )إشعٌاء 

ٌّر أذهاننا، نحّولها وننّظفهاشّدد ٌسوع على  لهذا الّسبب ٌّة أن نؽ لقلب ، عندما قال: "طوبى لؤلنقٌاء اأهم
 (.١: ٘ألّنهم ٌعاٌنون هللا" )إنجٌل مّتى 

 
 أٌن نحن من هذا؟

ٌّة الّثانٌة،  عت. نحن نندفع لكسب مال أكثر. سرّ الحٌاة فً مجتمعنا الؽربً قد تخاّصة بعد الحرب العالم
ا وننال كّل ما ٌمكننا من الحٌاة. لقد تعلّمنا أن نتنافس مع  ا ممتعا نحن فً عجلة من أجل أن نمضً وقتا

ا.، نسان، فً كّل الّنواحًفٌقنا اإلر ٌّا ا ماّد ا وتقّدما ٌّا ا اجتماع نرؼب بشّدة  لقد توّصلنا إلى أن لننال تكرٌما
ا منذ جٌلٌن فقط.  ٌّا ٌّة التً كانت، فً بعض الحاالت، ؼٌر معروفة كل ٌّات الماّد لدٌنا اندفاع لئلنفاق الكمال

ذلك لنفسك"، ٌقول اإلعبلن وهو ٌزرع فٌنا فكرة ٌن بدأن نفعل أكثر ّمما ٌجب. "أنت تُ  –أكثر مّما نجنً 
ٌّارة أك أؼبٌاء إن لم نشترِ نكون أّننا  ر، أو إن لم نذهب فً رحلة بر، إن لم نؤكل فً مطعم بكلفة أكثس

ا. الّتشدٌد هو على األخذ وعلى الّنفس.  أطول وأؼلى ثمنا

القلب هذا. "من أٌن الحروب على الّصعٌد العالمً، تتحارب أمم العالم وتقتل بسبب نفس سلوك 
ا من لّذاتكم المحاربة فً أعضابكم. تشتهون ولستم تمتلكون. تقتلون والخصومات بٌنكم ألٌست من هن

)رسالة  وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا. تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون ألّنكم ال تطلبون".
 (.ٕ-ٔ: ٌٗعقوب 

ًّ ألحٌان، ٌشتهً الّرأسمافً الكثٌر من ا ا عادلة. مال أكث ل ر مّما ٌستطٌع أن ٌناله بسهولة بدفعه أجورا
المضلّل  –العامل المعاصر فٌسرق عّماله بدفعه القلٌل وإنفاقه القلٌل لتحسٌن شروط وسبلمة العمل. كذلك 

ة المال أكثر مّما ٌستطٌع أن ٌجنً بصدق. هو ٌتعلّم شهو –فً أؼلب األحٌان من قبل رإساء الّنقابات 
ٌّاسً، أن ٌربح شٌَبا مقابل ال شًء. ٌعتقد  أّنه ٌستطٌع، من خبلل الّضعط المنّظم والؽّش الس



الّصبٌانً؟ لماذا ٌطبع  الفحش والؽباءو واٌات ال ترتكز إاّل على القذارة"أدباء"، ر ماذا ٌكتب ما ٌسّمونهمل
ٌّة عند اإلنسا ، الذي ٌخّفضالّناشرون هكذا فساد إلى مستوى أدنى من ن، مشاعر الحّب واللطؾ والمثال

 البهٌمة الؽاشمة؟

ا لّطمعأمثلة ان م المئاتٌمكنك أن ترى بسرعة  ٌّدا ٌّة فً مجتمعنا، إن فتحت عٌنٌك ج إّنما كن  .الّربٌس
ا أن ترى  ا لتتوب عنه وتسؤل هللا أن تتؽلّب علٌهفً نف الّطمعمستعّدا ا! كن مستعّدا  والقّوة. المحّبة سك أٌضا

انظروا وتحفّظوا من الّطمع. فإّنه من كان ألحد كثٌر فلٌست الكلمات من ابن هللا: " هذهٌحتاج جٌلنا إلى 
 (.٘ٔ: ٕٔحٌاته من أمواله" )إنجٌل لوقا 

ٌّارتك فعبلا هل فهمت؟ ٌقول المسٌح، ال ٌمكن أن ٌقاس نجاحك  ٌّة فً الحٌاة، بمدى قّوة س وسعادتك الحقٌق
 الّطعام الذي تتناوله. الّسعادة هًبو حّتى أٌاب التً تلبسها، والثّ  اثتها، بنوع البٌت الذي تسكن فٌهأو حد

ٌّة. هً تؤتً عندما ٌكون لدٌك روح وذهن المسٌح داخل ذهنك الخاّص. قال المسٌح: "للّثعالب  حالة ذهن
المحّبة  إنّ (. ١٘: ٦ٌور الّسماء أوكار. وأّما ابن اإلنسان فلٌس له أٌن ٌسند رأسه" )إنجٌل لوقا لطأوجرة و

من أّي شًء ولٌس  –من العطاء والخدمة قد جاءوا المسٌح فً أمثاله،  ملفرح والّسبلم الذي تكلّم عنهوا
 لٌسوع أن ٌحصل علٌه. مادّي كان من الممكن

وكّل  ،ألّنه وضع خدمة هللا قبل بكثٌر من أّي شًء ،ع أن ٌتؽلّب على الؽرور والّطمعكان ٌستطٌع ٌسو
ٌّة، أوصى المسٌح:  -وٌهتّم  - ؼٌر المإمنٌطلب  شًء آخر. بعد أن أخبر كٌؾ باإلحتٌاجات واللوازم الماد

 (.ٖٖ: ٙ"لكن اطلبوا أّوالا ملكوت هللا وبّره وهذه كلّها ُتزاد لكم" )إنجٌل مّتى 
 

 وتجتمع الوصاٌا مع بعضها البعض

ٌّة األولى. ألّن كلّ  ا بٌد مع الوص ٌّة األخٌرة ٌدا ما تطلبه عكس إرادة  وهكذا، عند هذه الّنقطة، تلتقً الوص
ا أكثر من إطاعة الخالق وتلقًّ نعمه، ٌصبح هذا الّشًء طمع، هو هللا . إن اشتهٌت فً ذهنك وقلبك شٌبا

ا عندك. "... الّطمع... هو عبادة األوثان" )رسالة بولس الّرسول إلى أهل كولوسً   (.٘: ٖمعبودا

ا، مهما كان ٌّة األتعبده، فإّنك تضعه مكان هللا الّشًء الذي إذا ك ٌكن ل ولى: "ال الحقٌقً. وأنت تخرق الوص
(. قال بولس الّرسول: "ألستم تعلمون أّن الذي تقّدمون ذواتكم له ٖ: ٕٓأمامً" )الخروج  أخرى آلهة

ا للّطاع للموت أو للّطاعة للبّر" )رسالة بولس الّرسول إلى أهل رومٌة  ة أنتم عبٌٌد للذي ُتطٌعونه إّماعبٌدا
ٌّة، أنت "تخدمها". فتمضً وقتك وطاقتك ومالك من أجل هذه األشٌاء. عند(. ٙٔ: ٙ ما تطمع بؤشٌاء ماد

ال ٌكون لدٌك فً هكذا موقؾ، ال الوقت وال الّطاقة لدرس اإلنجٌل فعبلا، أو لقضاء ساعة صبلة صادقة 
ا على المال الذي تأمام الواحد الذي ٌعطٌك الحٌاة والنََّفس. وتجد نفسك  دٌن به لصانعك من بخٌبلا وؼٌورا

ٌّة التً تشتهٌها وتطمع بها، إلهك، لتموٌل الأجل  ٌّة البسٌطة، تصبح األشٌاء الماد طلب حقٌقته. بهذه العمل
 ًّ وتجد فً حٌاتك القلٌل من الوقت والقّوة  –. ألّّنك بالحقٌقة تخدمها وتعبدها للكلمة بالمعنى الحرف

 قلبك وقّوتك وعقلك. كلّ ة، التً معها تخدم هللا الحقٌقً من والّصحّ 



إله الّسموات القدٌر، الذي صنع ومحّبة  راكة ونعمٌبعدك عن ش ألّنه –هو أمر رهٌب  الّطمعهل ترى؟ 
ٌّة،  أن هدؾَ  إّنما قد –كّل ما هو  ٌّة الٌوم ٌّة فً خدمته ولمجده. وفً الحٌاة العمل تستخدم هذه الخلٌقة الماد

ا التً تضعها وصاٌا هللا جمٌعها، و ٌؽتصب الّطمع المبدأ األساسً لطرٌق الحٌاة ٌسوع المسٌح نفسه. أٌضا
 (.ٖ٘: ٕٓلّخص ٌسوع هذا المبدأ عندما قال: "مؽبوط هو العطاء أكثر من األخذ" )أعمال الّرسل 

 الحقٌقً الّشعور بتعلّمك أن تخدم رفٌقك اإلنسان بمحّبة وصدق وذكاء، وأن تخدم هللا الحقٌقً، ستجد
ٌّة والمجد باإلنكفاء وال الوحٌد ا، سُتعطى الحٌاة األبد ٌّة ّسعادة فً هذه الحٌاة. وفً العالم ؼدا فً حكومة إله
ٌ  ترتكز  الطرٌق الحقٌقً لمحّبة وعطاء وخدمة رفٌقك اإلنسان، ولعبادة  –، على الوصاٌا العشر احرف

ًّ الذي أعطى هذه الوصاٌا من أجل خٌرنا األبدّي.   وتعظٌم هللا الح

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


