
الراحة والثقة: الوصیتان 4 و 5
خروج 20: 8- 12

مقدمة 

ننظر الیوم إلى السؤال 10 من التعلیم المسیحي للمدینة الجدیدة. 

سأقرأ السؤال، ثم لنقرأ اإلجابة معًا. 

السؤال 10: ماذا يطلب هللا في الوصيتين الرابعة والخامسة؟

رابًعا ، في يوم السبت نق�� وقًتا في العبادة العامة والخاصة � ، وا��ستراحة من العمل الروتيني ،
وخدمة الرب وا��خرين ، وبالتالي نتوقع السبت ا��بدي.

خامًسا ، أن نحب ونكرم أبينا وأمنا ، ونخضع ��نضباطهم وتوجيههم ا��لهي.

دعونا نلقي نظرة على قراءة الكتاب المقدس الیوم. 

سأقرأ الوصیتین الرابعة والخامسة من خروج 20: 12-8. 

8 اذكر ان تحفظ یوم السبت بتقدسھ. 

9 لدیك ستة أیام كل أسبوع لعملك العادي. 

10 واما الیوم السابع فھو سبت راحة مخصص للرب الھك. في ذلك الیوم ، ال یجوز ألي شخص في أسرتك القیام بأي عمل. وھذا یشملك أنت وأبناؤك

وبناتك وخدمك وعبیدك وماشیتك وأي أجنبي یعیش بینك.

11 النھ في ستة ایام صنع الرب السموات واالرض والبحر وكل ما فیھا. واما الیوم السابع فاستراح. لذلك بارك الرب یوم السبت وجعلھ مقدًسا. 

12 اكرم اباك وامك. ثم تعیش حیاة طویلة كاملة في األرض التي یعطیك إیاھا الرب إلھك ”. 

نقرأ معًا إشعیاء 40: 8



ا َكلَِمُة إِلِھَنا َفَتْثُبُت إِلَى األَبَِد». ”يَبَِس اْلُعْشُب، َذُبَل الزَّْھُر. َوأَمَّ

لنصلي معا. 

أیھا اآلب ، من فضلك أرسل الروح القدس لیمنحني الحكمة والحق كما أعظ. من فضلك افتح قلوبنا وعقولنا على حقیقتك ، حتى نتمكن من تمجیدك في كل

ما نقوم بھ. نسأل ھذا باسم یسوع ربنا. 

آمین. 

كما تعلم ، أعطانا هللا 10 وصایا لیعلمنا كیف نكرمھ بحیاتنا. ھل تعتقد أن أیا منھم اختیاري؟ بالطبع ال. لكنني أعتقد أحیانًا أننا ال نأخذ الوصیة الرابعة

بجدیة كافیة. لكن یجب علینا. في اللغة األصلیة ، ”ال تقتل” و ”ال تسرق” كلمتان عبرانیتان فقط. الوصیة الرابعة ، عن السبت ، مشروحة بـ 55 كلمة. ھذا

أكثر من أي وصیة أخرى. 

”ال تقتل” ال تحتاج إلى الكثیر من الشرح بالطبع. إنھا فكرة بسیطة. لكني أعتقد أنھ من المثیر لالھتمام أن هللا أخذ وقتھ في شرح أسباب السبت. 

السبت لیس اختیاریًا بالنسبة للمسیحیین ، حتى لو لم یأخذه البعض على محمل الجد الیوم. خروج 31:16 یقول ، “16 شعب إسرائیل سوف یحفظون

السبت في أجیالھم كعھد إلى األبد. 

17 ھي عالمة الى االبد بیني وبین شعب اسرائیل ان الرب صنع السماء واالرض في ستة ایام وفي الیوم السابع استراح وانتعش ». 

ھل سمعت ھذا؟ 

یقول هللا أن السبت موجود إلى األمام إلى األبد في الوقت المناسب. وقال أیًضا إن تأسیس یوم السبت یعود بالزمن إلى بدایة الخلیقة. استراح هللا نفسھ بعد

عمل الخلق. لماذا یریح هللا؟ لیس ألنھ كان متعبا ، ولكن لسببین: 

1. كان عمل هللا كامالً - في كل یوم بعد أن تكلم عن األشیاء إلى الوجود ، أعلن الرب ، ”ھذا حسن”. 

لم یترك شیئًا غیر مكتمل ، وكل ما خلقھ كان جیدًا جدًا. احتفلت راحة هللا بإتمام عملھ وكمالھ. 

2. السبب الثاني لراحة هللا ھو إنشاء نمط حیاة لكل الخلیقة.

فكرة راحة السبت ھي في الواقع مخبأة في الخلیقة. خروج 23:10 یقول ، ”ست سنین تزرع أرضك وتجمع غلتھا ، وفي السنة السابعة تترك األرض”.

تحتاج األراضي الزراعیة إلى الراحة أیًضا. إذا زرعت نفس المحاصیل عاًما بعد عام ، فإن التربة تنفد من العناصر الغذائیة. أدخل هللا الحاجة إلى الراحة

في مخططھ لألرض والحیوانات والناس. لقد صمم البشر على أنھم مخلوقات تنام ثلث كل یوم. 

وضع هللا الراحة في تصمیمھ للنظام الشمسي أیًضا. الجو مظلم على األرض نصف نھار. قبل المصباح الكھربائي ، أجبر ھذا الناس على التوقف عن

العمل. لم یتمكنوا من العمل في الظالم ، لذلك كان علیھم البقاء في المنزل والنوم والراحة. 

أصدقائي ، راحة السبت منسوجة في نسیج كل الخلیقة. لكننا نحارب الراحة لسبب ما. أشعر أحیانًا باإلرھاق من األشیاء الموجودة في قائمة المھام الخاصة

بي. أشعر أنني ال أستطیع اللحاق بالركب ، بغض النظر عن مقدار عملي. 



ھل شعرت ھكذا من قبل؟ 

ھل تمنیت یوًما أن تذھب بعیدًا إلى الشاطئ؟ أنا افعل. ومع ذلك ، فقد غادرت في إجازة ، ولم أستریح. ھل حدث ذلك معك؟ عدت إلى المنزل من العطلة

وتشعر بنفس الشعور الذي شعرت بھ عندما غادرت. الشاطئ رائع ، لكن الرمال والوقت لن یرضیا ذلك الشوق الذي تشعر بھ في أعماق قلبك من أجل

الراحة الحقیقیة. أنت بحاجة إلى ماء حي ، ولیس ماء مالح. 

یسوع یعرفك أفضل مما تعرف نفسك. ویلتقي بك أینما كنت ، بما تحتاجھ بالفعل. قبل 1600 سنة ، كتب القدیس أوغسطینوس ، وھو أسقف أفریقي

للكنیسة ، ما یلي: ”هللا لك كل ھذا: إذا جعت فھو خبز لك ، وإذا عطشت فھو ماء لك ، وإذا كنت في الظلمة فھو نور لك”. 

فقط استمع لبعض الدعوات الشخصیة للراحة التي أعطاھا یسوع لمختلف الناس. لشاب غني كان یجتھد في إرضاء هللا ومن حولھ بمكانتھ ومظھره. قال لھ

یسوع ، ”استرح من كل ما لدیك من أھمیة لذاتك ، من كبریائك وتمسك بممتلكاتك. دعھم یذھبون ، حتى تتمكن من الراحة حقًا ”. 

لألبرص الذي أجبر على الفرار من عائلتھ ، والتجول من مكان إلى آخر ، وتجنب الحشود التي كانت تخاف منھ. صاح كل من رأى ھذا األبرص

بالخوف: ”غیر نظیف! غیر نظیف!” قال یسوع لذلك الرجل ، ”تعال واسترح ، وجد الشفاء والقبول ، وراح فّي ، لجسدك وروحك”. 

بالنسبة إلى امرأة سامریة ، من خلفیة دینیة وعرقیة مختلفة ، لم یكن من المفترض حتى أن یتحدث الیھود إلى شخص ما. قال یسوع لھذه المرأة التي كانت

لدیھا الكثیر من العالقات المحطمة ، ”خذ واشرب ھذا الماء الحي. احصل على الشيء الوحید الذي یمكن أن یشبع عطشك بشكل دائم. ارقد في داخلي ”. 

إلى الفریسیین األبرار ، الذین اعتقدوا أن هللا سیحبھم ألنھم حسبوا 10٪ من بذور الكمون الخاصة بھم حتى یتمكنوا من العشور. أطاع الفریسیون بعنایة

لیس فقط قانون هللا المكتوب ، ولكن أیًضا طبقات القواعد اإلضافیة والمحظورات التي اخترعوھا للشعب الیھودي. 

یقول هللا لھؤالء الرجال الذین یسعون إلى استحسان هللا وثناء اآلخرین ، ”ألستم متعبًا من كل ھذه القواعد؟ ألم تتعب من تزویرھا؟ أنت تعلم في قلبك أنك ال

تحافظ على القانون تماًما. حتى لو لم ترتكب الزنا الجسدي فإنك تفعل ذلك في ذھنك. ربما ال تكذب على شفتیك ، ولكن في قلبك تتمتم بأشیاء غیر لطیفة

وغیر صحیحة عن إخوانك من بني البشر ”. یسأل یسوع ھؤالء الفریسیین: ”ألستم متعبون من الحفاظ على الواجھة ، من التظاھر بأنكم حارس كامل؟”

”ھل أنت مستعد للتخلي عنھ والراحة؟ ألستریح فّي ، وفي طاعة القانون؟ یقول یسوع: ”ألنني قد أطعتھ بشكل كامل”. ”لقد فعلت كل شيء - ألنني أعلم

أنك لن تستطیع أبدًا”. 

یقول یسوع لكل من یشعر بثقل الفشل: ”لقد مت موتًا ذبیحة ألدفع ثمن خطیتك. ثم قمت مرة أخرى حتى یكون لدیك األمل ، ألنك تحصل على الفضل في

كل ما عندي من حفظ القانون! اآلن یمكنك أن تستریح فّي ، وتعلم أنك لم تعد تحت عبء ولعنة القانون. بدالً من ذلك ، یمكنك أن تتبعني وتطیعني بفرح

ومحبة ”. 

ماذا عنك؟ ما ھي طبیعة انكسارك وقلقك؟ أین أطول وقت للراحة اآلن؟ یقول لك یسوع: ”تعالوا إلّي ، یا جمیع المتعبین والمثقلین ، تعالوا إلّي وأنا

أریحكم”. (متى 11:28) الراحة الحقیقیة ھي شيء یجب أن تتلقاه ، وال یمكنك إنشاؤه بنفسك. 

ما ھي الراحة الحقیقیة؟ 

ھل نجده عند انتھاء عملنا؟ ال ، علینا أن نستریح من أعمالنا ولیس في أعمالنا. تقول عبرانیین 4: 10-11 ، “10 ألن من دخل راحة هللا فقد استراح أیًضا



من أعمالھ كما فعل هللا من أعمالھ. 11 فلنجتھد إذن لندخل تلك الراحة ” 

راحة هللا ال تكمن في تكدیس الموارد أو السمعة. لم یتم العثور علیھ في الشعبیة أو األمن. لن تقوم أبدًا بادخار ما یكفي من المال أو تحقیق ما یكفي للراحة

حقًا. تتمثل الخطوة األولى للعثور على راحة حقیقیة في االعتراف بمدى عمق وعناد واعتمادنا على الذات جمیعًا. نحن ملتزمون بشدة بعمل األشیاء بأنفسنا

، بطریقتنا الخاصة. ھذا ھو أكبر عقبة أمام الراحة الحقیقیة. ”ال تستسلم ابدا!” ھي صرخة قلوبنا. ومع ذلك ، فإن االستسالم لخالقنا وملكنا ھو الخطوة

األولى للراحة الحقیقیة. 

أعطانا هللا آباء لیساعدونا على تعلم حكمة االستسالم. ھذه إحدى الروابط بین الوصیتین 4 و 5. إذا لم نكن مستعدین للثقة با� فلن نطیع أمره بالراحة. وإذا

لم نكن مستعدین للثقة بوالدینا ، فلن نطیعھم ونتعلم الحكمة. 

یقول سؤال التعلیم المسیحي للمدینة الجدیدة لھذا الیوم عن الوصیة الخامسة: ”أن نحب ونكرم أبینا وأمنا ، ونخضع النضباطھم وتوجیھھم اإللھي”. ھل

ترى العالقة ھناك بین والدینا وهللا؟ نحن مدعوون للخضوع للتأدیب اإللھي. ھذا یعني أن والدینا بحاجة للخضوع � ، حتى یتمكنوا من تأدیبنا وتوجیھنا

بحكمة هللا. 

یستخدم هللا والدینا لیكونوا قدوة لنا لنتبعھا. ھذا ال یعني أنھم مثالیون. ھل یوجد أي آباء مثالیین الیوم؟ بالطبع ال. في الواقع ، من الطرق المھمة التي یمكن

أن نكون بھا قدوة ألطفالنا أن نوضح لھم كیفیة التوبة. 

أولیاء األمور: ھل تعتذر من قبل ألطفالك؟ 

یجب. إذا تظاھرت بأنني كامل أمام أطفالي ، فأنا ال أعلمھم كیف یتبعون یسوع. لكن عندما أعترف بخطیتي وفشلي ألوالدي ، فإنني أعلمھم كیف یتبعون

هللا. 

وظیفتي األولى ھي الخضوع � واتباعھ. وظیفتي الثانیة ھي تعلیم أطفالي كیفیة السیر مع هللا ألنفسھم. یخضع األبناء لوالدیھم كمثال للخضوع �. ال یأتي

الخضوع � ووالدینا بشكل طبیعي ، ولھذا السبب تم تضمینھما في الوصایا العشر. 

یعلم هللا أننا نرغب في الحریة ، لكنھ یحبنا بما یكفي لیمنحنا الحریة ضمن حدود قواعده الصالحة. أنا أحمق عندما أسعى إلى التحرر من قوانین هللا ، ألن

ذلك لن یؤدي أبدًا إلى السعادة التي أسعى إلیھا. لكننا نحاول بعناد أن نفعل األشیاء بطریقتنا الخاصة ، مثلما فعل آدم وحواء في الخطیئة األولى. إن تمردنا

سیجعلنا نشعر دائًما بالفراغ وخیبة األمل. وھذه ھدیة! إنھا ھبة من هللا أن جھادك وجھودك لن تحقق أبدًا ما وعدت بھ. 

الراحة الحقیقیة ال تبدأ حتى تعترف بمدى اعتمادك على نفسك حقًا. إن كبریائنا ھو الذي ال یرید أن یقول للمسیح: ”ھا أنا ذا. یتولى. كن رب حیاتي ”. 

عندما یقول یسوع ، ”اترك كبریائك وتعال إليَّ لتستریح” فقد یبدو األمر وكأنھ موت. و ھو. إن الخضوع � یتطلب موت كبریائك واعتمادك على الذات.

لكنھا بدایة الحیاة الحقیقیة. 

استمع إلى سبب الراحة في المزمور 116. 

“7 لتستریح نفسي مرة أخرى ، \[لماذا؟\] ألن الرب كان جیدًا معي. 

8 خلصني من الموت وعیني من الدموع ورجلي من العثرة. 



9 وھكذا أسیر في محضر الرب كما أسكن ھنا على األرض! ” 

یتم العثور على الراحة الحقیقیة من خالل السیر في محضر الرب ، من خالل الراحة فیما فعلھ من أجلك. عندما نطیع والدینا ونثق في هللا في یوم السبت ،

فإننا نسیر مع هللا بدالً من االبتعاد عن هللا. لكن قلبي یحاول دائًما إیجاد طریقي. أراھن أن قلبك ھو نفسھ. 

لھذا یعطینا هللا إیقاًعا أسبوعیًا لنتبعھ. في العھد القدیم ، استراح شعب هللا بعد ستة أیام من العمل. لقد عملوا بجد طوال األسبوع ، من الناحیة األرضیة

والروحیة ، ثم استراحوا بعد كل ھذا العمل. 

لكن كمؤمنین بالعھد الجدید ، ال ینتھي أسبوعنا بالسبت. یبدأ بالراحة. سبتنا ھو الیوم األول من األسبوع ، حیث نستریح في العمل الذي قام بھ المسیح

بالفعل من أجلنا. نحن نرتاح في راحة معرفة أننا أبناء وبنات الملك المحبوبون. تتیح لنا ھذه المعرفة أن نبدأ أسبوع العمل لدینا بالراحة. یوم األحد ھو

بمثابة منصة انطالق ألسبوع كامل. 

إذا لم نرتاح یوم األحد ، فلن نتمكن من فتح ھدیة السبت. ال یمكننا التوقف عن سعینا وإسراعنا إلنجاز المزید والمزید. إذا لم ترتاح یوم السبت ، فأنت ال

تختبر حقیقة البقیة التي لدیك في المسیح. 

تخیل لو أخذك صدیق ثري في إجازة لمدة أسبوعین إلى ھاواي. أنت تقیم في منزل على الشاطئ مباشرة. لكنك تحضر جھاز الكمبیوتر المحمول الخاص

بك ، ومجموعة من الكتب والملفات. تقضي كل یوم من أیامك األربعة عشر في الجنة مغلقًا في غرفتك ، وتكتب على جھاز الكمبیوتر الخاص بك. ھل ھذه

اجازة؟ یمكن أن یكون جسمك على جزیرة بالقرب من الشاطئ مباشرة. لكن قلبك وعقلك ال یزاالن في العمل. من ناحیة أخرى ، یمكن لجسدك أن یعمل ،

ویمكن أن تكون روحك في حالة راحة. كیف یعقل ذلك؟ 

اطرح على نفسك ھذا السؤال: ھل أثق بعملي أو في عمل المسیح؟ 

إذا كان كل شيء یعتمد على ما أفعلھ ، فال یھم عدد أیام اإلجازة التي أستغرقھا - سأظل دائًما مضطربًا. ال أستطیع أبدًا أن أفعل ما یكفي إذا كانت سالمتي

ونجاحي یعتمدان علّي وحدي. وھذا أیًضا سبب تمرد األطفال على والدیھم. ألنھم یعتقدون أنھ سیكون لدیھم المزید من األمان والسعادة إذا اتخذوا جمیع

قراراتھم بأنفسھم. لكن األطفال لیسوا مستعدین التخاذ قرارات حكیمة دون مساعدة والدیھم. وال یستطیع الوالدان اتخاذ قرارات حكیمة بدون مساعدة هللا. 

لھذا یدعونا هللا جمیعًا للراحة حقًا. یجب أن نتوقف عن محاولة القیام بكل شيء بأنفسنا ، یا أصدقائي. إذا ارتحنا حقًا یوم األحد ، فیمكننا الذھاب إلى العمل

یوم االثنین بعقلیة السبت. تسمح لنا عقلیة السبت بالعمل بینما نستمر في الوثوق با� وحده من أجل كل األشیاء الجیدة. كما ترى ، حفظ السبت لیس عبئًا أو

واجبًا. إنھا عطیة هللا لنا للتذكر والراحة مصدر كل ما نحتاج إلیھ. 

أرید أن أنھي بقضاء دقیقة لتھدئة عقولنا وقلوبنا. دعونا نتأمل في الباقي في عالقتنا مع المسیح. وإذا كانت ھذه فكرة جدیدة بالنسبة لك - أن تریح روحك

في المسیح - فتحدث إلیھ من فضلك ، حتى لو كان ذلك غریبًا أو جدیدًا. دعونا جمیعًا نطلب من الروح القدس أن یرینا أین نحن قلقون ، أو نسعى جاھدین ،

أو مرھقین ، أو نرفض بعناد السماح لھ بأخذنا إلى راحتھ. اطلب منھ أن یكون مسؤوالً عن كل یوم في حیاتك ، حتى تتمكن من تجربة مغفرة الخطیئة

والراحة األبدیة لكونك ابنًا محبوبًا �. خذ دقیقة من أجل ذلك اآلن ، وبعدھا سأصلي بعد دقیقة أو دقیقتین. 

دعنا نصلي. 



یا یسوع ، شكرا لك على السبت. كل یوم سابع ھو فرصة للراحة وتذكر أن أبینا السماوي ھو مزودنا لكل ما نحتاجھ. لقد حررتنا یا یسوع من ثقل خطایانا.

أنت الشخص الذي یمكننا صب مخاوفنا علیھ. أنت فقط مصدر الحیاة الجسدیة والروحیة. ومع ذلك ، فإن كل ھذه الحقائق ھي أشیاء ننساھا مراًرا وتكراًرا.

ولذا نحن بحاجة لممارسة حفظ السبت. أیھا الروح القدس ، ساعدنا على اتخاذ الخیارات التي تسمح لنا باقتطاع وقت للراحة والعبادة. أیھا اآلب ، تمجد في

كیفیة عملنا ، والراحة ، والحب. نطلب ھذا باسم ابنك المجید یسوع. 

آمین.

One Voice Fellowship


