
ماذا یطلب هللا في الوصایا السادسة والسابعة
والثامنة؟

رومیة 13: 14-8

خطبة یوم ١٣ آذار (مارس) ٢٠٢٢

القس كریس سیكس

مقدمة 

ننظر الیوم إلى السؤال 11 من التعلیم المسیحي للمدینة الجدیدة. 

سأقرأ السؤال، ثم لنقرأ اإلجابة معًا. 

السؤال 11: ماذا يطلب هللا في الوصايا السادسة والسابعة
والثامنة؟

سادساً، أ�� نؤذي أو نكره أو نعادي جارنا، بل نصبر ونسالم، ونسعى حتى ��عدائنا بالحب.

سابعا: أن نمتنع عن الزنا ونعيش بطهارة وأمانة، سواء في الزواج أو في الحياة الفردية، مع تجنب
كل ما هو غير طاهر أو مظاهر أو أقوال أو أفكار أو شهوات، وما قد يؤدي إليها.

ثامناً، أ�� نأخذ بدون إذن ما يخص شخصاً آخر، و�� نحجب أي خير عن شخص قد نستفيد منه.



دعونا نلقي نظرة على قراءة الكتاب المقدس الیوم. اسمعوا اآلن كلمة الرب. 

رومیة 13: 14-8 

8 الَ تَُكونُوا َمْدیُونِیَن ألََحٍد بَِشْيٍء إِالَّ بِأَْن یُِحبَّ بَْعُضُكْم بَْعًضا، ألَنَّ َمْن أََحبَّ َغْیَرهُ فَقَْد أَْكَمَل النَّاُموَس. 

وِر، الَ تَْشتَِھ»، َوإِْن َكانَْت َوِصیَّةً أُْخَرى، ِھَي َمْجُموَعةٌ فِي ھِذِه اْلَكِلَمِة: «أَْن تُِحبَّ قَِریبََك َكنَْفِسَك».  9 ألَنَّ «الَ تَْزِن، الَ تَْقتُْل، الَ تَْسِرْق، الَ تَْشَھْد بِالزُّ

ا ِلْلقَِریِب، فَاْلَمَحبَّةُ ِھَي تَْكِمیُل النَّاُموِس.  10 اَْلَمَحبَّةُ الَ تَْصنَُع َشر�

ا َكاَن ِحیَن آَمنَّا.  11 ھذَا َوإِنَُّكْم َعاِرفُوَن اْلَوْقَت، أَنََّھا اآلَن َساَعةٌ ِلنَْستَْیِقَظ ِمَن النَّْوِم، فَإِنَّ َخالََصنَا اآلَن أَْقَرُب ِممَّ

12 قَْد تَنَاَھى اللَّْیُل َوتَقَاَرَب النََّھاُر، فَْلنَْخلَْع أَْعَماَل الظُّْلَمِة َونَْلبَْس أَْسِلَحةَ النُّوِر. 

13 ِلنَْسلُْك بِِلیَاقٍَة َكَما فِي النََّھاِر: الَ بِاْلبََطِر َوالسُّْكِر، الَ بِاْلَمَضاجعِ َواْلعََھِر، الَ بِاْلِخَصاِم َواْلَحَسِد. 

بَّ یَُسوَع اْلَمِسیَح، َوالَ تَْصنَعُوا تَْدبِیًرا ِلْلَجَسِد ألَْجِل الشََّھَواِت.  14 بَِل اْلبَُسوا الرَّ

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. 

النقطة 1. أحب قریبك كنفسك (اآلیات 10-8) 

النقطة 2. تشمل أوامر هللا ”ال تفعل ھذا” و ”افعل ھذا” (اآلیات 14-12) 

النقطة 1. أحب قریبك كنفسك (اآلیات 10-8) 

تبدو الوصایا العشر بسیطة جدًا عند قراءتھا. وھم بسیطون. سؤال الیوم من التعلیم المسیحي للمدینة الجدیدة حول الوصایا 6 و 7 و 8. یقولون: ال تقتل ، ال تزن ، ال

تسرق. ھل ھذه العبارات محیرة؟ لیس صحیحا. لكني أرید أن أقترح علیكم شیئین الیوم. أوالً، جعل هللا ھذه العبارات أكثر وضوًحا، وأسھل في الفھم. ثانیًا ، لقد جعل هللا

أیًضا ھذه العبارات أعمق وأوسع مما تبدو علیھ ألول مرة. 

دعونا ننظر عن كثب إلى رومیة 13: 8-10. أوال في اآلیة 8: 

8 الَ تَُكونُوا َمْدیُونِیَن ألََحٍد بَِشْيٍء إِالَّ بِأَْن یُِحبَّ بَْعُضُكْم بَْعًضا، ألَنَّ َمْن أََحبَّ َغْیَرهُ فَقَْد أَْكَمَل النَّاُموَس. 

أحب قریبك، وسوف تكّمل شریعة هللا. ھذا واضح بما یكفي لكي یفھمھ الطفل. لكنھا أیًضا معقدة بما یكفي لتؤدي إلى المزید من األسئلة. أسئلة مثل ”من ھو قریبي؟” قد

تتذكر عندما طرح خبیر في شریعة هللا ھذا السؤال على یسوع. وذلك عندما روى یسوع قصة السامري الصالح كإجابة لھ. بحسب یسوع، فإن قریبنا ھو أي شخص

محتاج یضعھ هللا في طریقنا. إن قریبنا ھو الشخص المحتاج الذي یلفت انتباھنا هللا إلیھ. یساعدنا ذلك في اآلیة 8، من خالل إخبارنا بمن نحب. اآلن علینا أن نسأل،



”كیف یبدو الحب لقریبي؟ ماذا یعني أن تحب ھذا الشخص؟ ”لإلجابة على ھذا السؤال، دعونا ننظر مرة أخرى إلى رومیة 13: 10-9. 

وِر، الَ تَْشتَِھ»، َوإِْن َكانَْت َوِصیَّةً أُْخَرى، ِھَي َمْجُموَعةٌ فِي ھِذِه اْلَكِلَمِة: «أَْن تُِحبَّ قَِریبََك َكنَْفِسَك».  9 ألَنَّ «الَ تَْزِن، الَ تَْقتُْل، الَ تَْسِرْق، الَ تَْشَھْد بِالزُّ

ا ِلْلقَِریِب، فَاْلَمَحبَّةُ ِھَي تَْكِمیُل النَّاُموِس.  10 اَْلَمَحبَّةُ الَ تَْصنَُع َشر�

یقول بولس أن ”تحب قریبك كنفسك” ھو ملخص بسیط للوصایا 7 و 6 و 8 و 10. أعتقد أن ھذا منطقي للغایة. إذا كنت تحب جارك كما تحب نفسك، فسوف تحترم

ممتلكات جارك. لن تسرق منھ، ألنك تدرك أنھ یستحق ممتلكاتھ. 

ھناك أیضا حقیقة أعمق ھنا. إن جوھر ما یقولھ هللا لنا من خالل بولس ھو أن أفعالنا تبدأ في قلوبنا. أحیانًا عندما نفعل شیئًا خاطئًا نقول، ”ال أعرف لماذا فعلت ذلك!”

ومع ذلك، فنحن ال نقوم باألشیاء بدون سبب. كل ما نفعلھ وال نفعلھ یأتي من قلوبنا. قالھا یسوع بھذه الطریقة في متى 12:35. 

35 االنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب یخرج الصالحات و االنسان الشریر من الكنز الشریر یخرج الشرور. 

لماذا یغزو الجنود الروس أوكرانیا اآلن؟ كیف بدأت حرب الشر ھذه؟ دعونا نفكر في ھذا معا. لخوض حرب، علیك تدریب أجساد وعقول وقلوب جنودك. یحتاج

الجنود إلى أجساد قویة جسدیًا، حتى یتمكنوا من الجري والقفز والقتال. یحتاج الجنود إلى عقول تفھم كیفیة قراءة الخریطة واستخدام معداتھم واتخاذ القرارات في ساحة

المعركة. یحتاج الجنود أیًضا إلى قلوب مدفوعة لقتل البشر اآلخرین. 

في الحرب العالمیة الثانیة، تعرض الیھود في ألمانیا لالضطھاد والقتل على أیدي أصدقائھم وجیرانھم. إلحداث مثل ھذه األعمال الشریرة، أقنع أدولف ھتلر الشعب

األلماني بأن الیھود ھم أعداءھم. كما ترى، قبل أن تتمكن من قتل شخص ما، یجب أن یكون لدیك سبب للخوف والكراھیة. 

لھذا السبب یُطلق على العدو دائًما أسماء مھینة في الحرب. أطلق الجنود األمریكیون على األلمان اسم ”كراوت”. وأطلقوا على العراقیین اسم ”راغیدس” وأطلقوا على

اآلسیویین اسم ”غوكس” أو ”العین المائلة”. 

خالل اإلبادة الجماعیة في رواندا، أطلق الناس على بعضھم البعض ”أسماء "الصراصیر” أو ”الجرذان” أو ”األفاعي”. ھذه األسماء لھا غرض. ألن شریعة هللا

مكتوبة على قلوبنا. حتى الملحدین كتبوا ”ال تقتلوا” على قلوبھم. نعلم جمیعًا أنھ من الخطأ أخذ حیاة بشریة. إذا كنت ترغب في تحفیز مجموعة لقتل مجموعة أخرى،

فیجب علیك أوالً أن تجردھم من إنسانیتھم. من الطبیعي أن تقتل الصراصیر، لذا فإن استدعاء الناس یسھل على جنودك قتلھم. لھذا السبب وصف بوتین الحكومة

األوكرانیة بأنھا ”عصابة من مدمني المخدرات والنازیین الجدد”. تم تصمیم اختیار بوتین للغة إلعداد قلوب الجنود الروس لقتل األوكرانیین. یرید بوتین أن یعتقد

جنوده أن األوكرانیین ھم أعداء روسیا. بوتین یقول إن قتل األوكرانیین لیس قتًال، إنھ دفاع عن النفس. 

استمع إلى اآلیة 10 مرة أخرى. 

ا ِلْلقَِریِب، فَاْلَمَحبَّةُ ِھَي تَْكِمیُل النَّاُموِس".  10 "اَْلَمَحبَّةُ الَ تَْصنَُع َشر�

ھذه ھي النقطة التي یشیر إلیھا بولس ھنا: إذا كنت تحب قریبك حقًا، فلن تقتلھ. لن تغزو دولة مجاورة بدون سبب وجیھ. ألن الحب ال یسيء لآلخرین. لكن عندما یكون

ھناك غضب أو شھوة أو جشع في قلوبنا یمكن أن یقودنا ذلك إلى القتل أو الزنا أو السرقة. 



ھل تساءلت یوًما لماذا توجد كل ھذه الشرور في العالم الیوم؟ القتل والزنا والسرقة تحدث بسبب الغضب والشھوة والجشع في قلوب الناس مثلك ومثلي. الشر موجود

ألننا نحب أنفسنا أكثر مما نحب جیراننا. األمر بھذه البساطة. الخطیئة ھي نتیجة حب الذات المفرط. تقول الخطیئة لجارتي، ”أرید ما عندك، لذلك سآخذه منك.”

والخطیئة تقول �، ”أرید أن أفعل ما أرید، لذلك سأتجاھل شرائعك إذا كانت تعترض طریقي.” 

محبة هللا ومحبة الجار ھما الحل للخطیئة والشر. ولكن لكي نحب جیدًا، یجب أوالً أن نقبل محبة هللا لنا. ھل تعلم أنھ لم تكن المسامیر ھي التي حملت یسوع على

الصلیب؟ كان لدى یسوع القدرة على النزول من الصلیب إذا أراد ذلك. لكن یسوع أحب قریبھ (أنت) أكثر مما أحب حیاتھ. 

كانت محبة المسیح لنا ھي التي حملتھ على الصلیب. لم تكن المسامیر. ھناك العدید من األبعاد الالھوتیة الھامة لموت وقیامة مخلصنا. ولكن ھناك أیًضا رسالة واحدة

بسیطة جدًا ینقلھا الصلیب: هللا یحبك. خطایانا تجعلنا اعداء هللا. لكن هللا یحبك كثیراً لدرجة أنھ ال یرید أن یمضي األبدیة بدونك. لذلك في المحبة، أرسل هللا اآلب هللا

االبن لیموت. وفي المحبة قام یسوع من القبر لیعطینا حیاة جدیدة. واآلن یمكنك أن تعیش حیاة محبة بقوة الروح القدس بداخلك. 

تمنحك محبة المسیح القوة لتحب قریبك كنفسك. ھذه ھي ”قیمة الملكوت”. نبدأ في معرفة وممارسة قیم الملكوت عندما یرسل هللا الروح القدس لمساعدتنا على

”االستیقاظ” كما تقول اآلیة 11. ھل أنت مستیقظ حي بالمسیح وممتلئ بالروح القدس؟ أتمنى ذلك یا أصدقائي. حتى تكون كذلك، ال یمكنك أن تفھم كیف تعیش في

ملكوت هللا. لنلِق نظرة اآلن على: 

النقطة 2. تتضمن أوامر هللا ”ال تفعل ذلك” و ”افعل ھذا” 

انظر معي مرة أخرى إلى رومیة 13: 12-14. یخبرنا هللا في ھذه اآلیات بما ال یجب علینا فعلھ، وكذلك ما یجب علینا فعلھ. 

12 قَْد تَنَاَھى اللَّْیُل َوتَقَاَرَب النََّھاُر، فَْلنَْخلَْع أَْعَماَل الظُّْلَمِة َونَْلبَْس أَْسِلَحةَ النُّوِر. 

13 ِلنَْسلُْك بِِلیَاقٍَة َكَما فِي النََّھاِر: الَ بِاْلبََطِر َوالسُّْكِر، الَ بِاْلَمَضاجعِ َواْلعََھِر، الَ بِاْلِخَصاِم َواْلَحَسِد. 

بَّ یَُسوَع اْلَمِسیَح، َوالَ تَْصنَعُوا تَْدبِیًرا ِلْلَجَسِد ألَْجِل الشََّھَواِت.  14 بَِل اْلبَُسوا الرَّ

ھناك الكثیر من الطرق التي یمكننا من خاللھا أن نخطئ بإیذاء اآلخرین. قد تمیل إلى االعتقاد بأن السبیل لتجنب الخطیئة ھو تجنب الناس. یمكن أن تكون مثل ھذا

الرجل، بمفردك على جزیرة، بعیدًا عن أي شخص. ھل تعتقد أنھ یصعب علیھ إطاعة األمر ”ال تقتل”؟ بالطبع ال. ال یوجد أحد في الجزیرة یمكنھ قتلھ. ولكن ماذا عن

وصیة هللا أن نحب قریبنا؟ إذا كنت وحدي فِي جزیرة بعیدة عن اآلخرین، فال یمكنني أن أكون نعمة ألي شخص. ال أستطیع أن أحب جاري إذا اخترت عدم وجود

جیران! 

ال یكفي أن ”تزیل أفعالك القاتمة مثل المالبس المتسخة” كما جاء في اآلیة 12 ب. یجب علینا أیضا أن ”نَْلبَْس أَْسِلَحةَ النُّوِر”. یقول دوجالس مو األمر بھذه الطریقة:

”مجرد االمتثال الخارجي للوصایا لیس ما یریده هللا. یرید هللا حبًا صادقًا: اھتماًما صادقًا ومتواصًال باآلخرین یتحول إلى أفعال من كل األنواع”. 

الطاعة بدافع الخوف تركز على اجتناب المعصیة، ألنك ”ال تسرق”. لكن الطاعة بدافع الحب تركز على فعل الخیر. الحب یقول لن اسرق من جاري. وألنني أرید أن

یكون جاري سعیدًا وآمنًا، فسأمنحھ ما یحتاج إلیھ. سأحاول أن أجد طرقًا أباركھ وأكون كریًما”. 



أصدقائي، إن قانون هللا الكامل یتطلب طاعة كاملة. لكن ال أحد منا یستطیع أن یطیع تماًما. لھذا ال یأتي الخالص إال بالنعمة. یوجد أحد أفضل تعریفات النعمة في الكتاب

المقدس في أفسس 2: 5-4. 

ْحَمِة، ِمْن أَْجِل َمَحبَّتِِھ اْلَكثِیَرةِ الَّتِي أََحبَّنَا بَِھا،  4 "اَ�ُ الَِّذي ُھَو َغنِيٌّ فِي الرَّ

5 َونَْحُن أَْمَواٌت بِاْلَخَطایَا أَْحیَانَا َمَع اْلَمِسیحِ بِالنِّْعَمِة أَْنتُْم ُمَخلَُّصوَن!” 

تقول رسالة أفسس 2: 4 أن هللا أحبك كثیًرا، وھو غني بالرحمة ، لدرجة أنھ تصرف بطریقة جذریة لیخلصنا. لقد دفعھ قلب رحمة اآلب إلى إرسال ابنھ إلى األرض

لیعیش حیاة كاملة ویموت موتًا ذبیحة. ألن ھذه كانت الطریقة الوحیدة التي یمكن بھا ألناس مثلنا ، میتین في خطایانا ، أن یخلصوا ویقیموا روحیاً. استخدم هللا نفس

القوة التي أقامت یسوع من بین األموات لیقیمك من الموت الروحي عندما وثقت بیسوع. 

فیما یلي تعریف جید لكلمة نعمة: ”النعمة ھي نعمة هللا غیر المستحقة على الناس. ال یمكن اكتساب النعمة أو استحقاقھا أو تعویضھا”. یمكن للنعمة أن تحول الخطاة إلى

قدیسین. یمكن للنعمة أن تحول الشر إلى خیر. أرید أن أقدم لكم كلمة جدیدة: النعمة. ال أعرف ما إذا كانت قد تمت ترجمتھا بشكل صحیح في برنامج الترجمة، ألنھا

.One Voice Fellowship في ماریالند، وھي كنیسة متعددة الثقافات مثل Bridgeway Community كلمة اخترعھا الدكتور دیفید أندرسون. وھو راعي كنیسة

كتب الدكتور أندرسون ھذا الكتاب العظیم المسمى GRACISM. ”النعمة” ھي مزیج من كلمتین أخریین: النعمة والعنصریة. 

العنصریة ھي ”التحدث أو التصرف أو التفكیر بشكل سلبي عن شخص ما بسبب لونھ أو طبقتھ أو ثقافتھ”. تؤدي العنصریة إلى إھانة شخص آخر أو إیذائھ بسبب لون

بشرتھ أو ثقافتھ. النعمة تفعل العكس. النعمة تساعد بنشاط الشخص المختلف. ألن شریعة هللا تخبرنا: ”ال تفعل ھذا” وتخبرنا أیًضا: ”افعل ھذا”. 

یقول د. أندرسون: ”تمتد النعمة عبر الخطوط العرقیة والحدود العرقیة لتقدیم المساعدة و” النعمة اإلضافیة ”ألولئك المختلفین، على الھامش، أو المھمشین. یمكن أن

یكون ھذا الشخص أو المجموعة من أي لون أو ثقافة أو جنس”. ھناك سبعة التزامات إیجابیة بالنعمة، وفقًا للدكتور أندرسون: 

1. سوف ارفعك. 

2. سوف أغطیك. 

3. سوف أشاطركم. 

4. سوف أكرمك. 

5. سأقف معك. 

6. سوف اعتبرك. 

7. سأحتفل بك. 

أصدقائي، ھذه األشیاء السبعة ھي ملخص رائع لما یعنیھ أن تحب قریبك كنفسك. لكن ال یمكننا القیام بھذه األشیاء بمفردنا. نحن بحاجة إلى مساعدة هللا لعمل ما یطلبھ

هللا. لھذا السبب تقول اآلیات 13 و 14 ھذا: 

13 ِلنَْسلُْك بِِلیَاقٍَة َكَما فِي النََّھاِر: الَ بِاْلبََطِر َوالسُّْكِر، الَ بِاْلَمَضاجعِ َواْلعََھِر، الَ بِاْلِخَصاِم َواْلَحَسِد. 

بَّ یَُسوَع اْلَمِسیَح.  14 بَِل اْلبَُسوا الرَّ

أصدقائي، لقد كنت مذنبًا بكل ھذه األشیاء في اآلیة 13. ومع ذلك، فقد غفر لي وأقمت روحیاً برحمة هللا ونعمتھ. 



اآلن بعد أن أصبحت من أتباع یسوع، ال یمكنني العودة إلى السلوك الموصوف في اآلیة 13. كمسیحي أحمل اسم المسیح. سلوكي یجلب المجد أو العار السم المسیح.

ھناك سلوكیات سلبیة ال بد لي من تجنبھا، وكذلك السلوكیات اإلیجابیة التي یجب أن ارتدیھا. 

ھذا ھو السبب في أن اآلیة 14 تحثنا على ”أن نلبس أنفسنا بحضور الرب یسوع المسیح”. لھذا السبب نصلي ونتأمل في الكتاب المقدس ونحفظ كلمة هللا. في ختام

العظة، أود أن أشارك مرة أخرى اآلیات التي سمعناھا سابقًا في الخدمة. استمع إلى الطریقة التي یسمي بھا بولس السلوكیات السلبیة التي یجب أن نتوقف عنھا،

والسلوكیات اإلیجابیة التي یجب أن نفعلھا. 

١ كورنثوس ١٣: ٤-٧ 

4 اْلَمَحبَّةُ تَتَأَنَّى َوتَْرفُُق. اْلَمَحبَّةُ الَ تَْحِسدُ. اْلَمَحبَّةُ الَ تَتَفَاَخُر، َوالَ تَْنتَِفُخ، 

5 َوالَ تُقَبُِّح، َوالَ تَْطلُُب َما ِلنَْفِسَھا، َوالَ تَْحتَدُّ، َوالَ تَُظنُّ السُّوَء، 

 ، 6 َوالَ تَْفَرُح بِاِإلثِْم بَْل تَْفَرُح بِاْلَحّقِ

ُق ُكلَّ َشْيٍء، َوتَْرُجو ُكلَّ َشْيٍء، َوتَْصبُِر َعلَى ُكّلِ َشْيٍء.  7 َوتَْحتَِمُل ُكلَّ َشْيٍء، َوتَُصدِّ

لقد حفظت ھذه اآلیات خالل السنة األولى من زواجي من نعمي. ألن الزواج من الصعب جدا القیام بھ بقوتي الشخصیة. أدركت أنني بحاجة إلى ”أن ألبس نفسي

بحضور الرب یسوع المسیح.” كنت بحاجة إلى عون هللا للتخلي عن السلوكیات اآلثمة، وإلضفاء الحب الذي تستحقھ زوجتي وأوالدي. 

كیف ستلبس نفسك بحضور المسیح ھذا األسبوع؟ أتمنى أن تضع خطة للقیام بذلك. ألننا جمیعًا بحاجة إلى مساعدة هللا لعمل ما یطلبھ هللا. ھل یمكننا أن نصلي اآلن معًا

ونطلب من الروح القدس أن یباركنا بحضور الرب یسوع المسیح ومساعدتھ؟ 

دعنا نصلي. أیھا اآلب الذي في السماء، نرید أن نكرمك بحیاتنا، لكن قلوبنا غالبًا ما تمتلئ بالغضب والشھوة والجشع. نحن نؤذي ونھمل األشخاص من حولنا، ألننا

نحب أنفسنا كثیًرا. نحن نحب راحتنا وسالمتنا وسعادتنا أكثر مما نحب جیراننا. یا یسوع، حبك مختلف جدا عن ذلك. لقد تركت راحة وأمان السماء لتأتي إلى األرض.

لقد أتیت إلى ھنا لتنقذ أعدائك، عندما كنا أمواتًا في خطایانا. شكرا لك على رحمتك ونعمتك االستباقیة. ساعدنا على ارتداء محضر المسیح. ساعدنا في أن نحب

اآلخرین كما أحببتنا، حتى یعرفك الناس ویثقون بك. نصلي كل ھذا باسم یسوع. آمین.

One Voice Fellowship


