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خطبة في 20 آذار (مارس) 2022

القس كریس سیكس

مقدمة 

ندرس التعلیم المسیحي للمدینة الجدیدة ھذا العام ألنھ ملخص ممتاز للحقائق المركزیة لإلیمان المسیحي. الیوم ننظر في السؤال 12. ستجده مطبوع بعدة لغات مختلفة

في نشرتك. سأقرأ السؤال، ثم لنقرأ اإلجابة معًا. 

السؤال 12: ماذا يطلب هللا في الوصيتين التاسعة والعا��ة؟

تاسعاً: أ�� نكذب و�� نخدع بل نقول الحق في المحبة.

عا��اً: أن نكون راضين، �� نحسد أحداً، و�� نبغض ما أعطاهم إياه هللا أو أعطانا.

دعونا نلقي نظرة على قراءة الكتاب المقدس الیوم. سأقرأ الوصیتین 9 و 10 من خروج 20، وسأقرأ أیًضا كیف استجاب الناس بعد أن سمعوا هللا یتحدث إلیھم مباشرة.

اسمعوا اآلن كلمة الرب. 

خروج 20: 16- 21 

16 الَ تَْشَھْد َعلَى قَِریبَِك َشَھادَةَ ُزوٍر. 

ا ِلقَِریبَِك».  17 الَ تَْشتَِھ بَْیَت قَِریبَِك. الَ تَْشتَِھ اْمَرأَةَ قَِریبَِك، َوالَ َعْبدَهُ، َوالَ أََمتَھُ، َوالَ ثَْوَرهُ، َوالَ ِحَماَرهُ، َوالَ َشْیئًا ِممَّ



ا َرأَى الشَّْعُب اْرتَعَدُوا َوَوقَفُوا ِمْن بَِعیٍد،  ُن. َولَمَّ ُعودَ َواْلبُُروَق َوَصْوَت اْلبُوِق، َواْلَجبََل یُدَّخِ 18 َوَكاَن َجِمیُع الشَّْعِب یََرْوَن الرُّ

19 َوقَالُوا ِلُموَسى: «تََكلَّْم أَْنَت َمعَنَا فَنَْسَمَع. َوالَ یَتََكلَّْم َمعَنَا هللاُ ِلئَالَّ نَُموَت». 

20 فَقَاَل ُموَسى ِللشَّْعِب: «الَ تََخافُوا. ألَنَّ هللاَ إِنََّما َجاَء ِلَكْي یَْمتَِحنَُكْم، َوِلَكْي تَُكوَن َمَخافَتُھُ أََماَم ُوُجوِھُكْم َحتَّى الَ تُْخِطئُوا». 

بَاِب َحْیُث َكاَن هللاُ.  ا ُموَسى فَاْقتََرَب إِلَى الضَّ 21 فََوقََف الشَّْعُب ِمْن بَِعیٍد، َوأَمَّ

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. 

ناقشنا األسبوع الماضي حقیقة أن أوامر هللا تشمل ”ال تفعل ذلك” و ”افعل ھذا”. تخبرنا الوصیة الثامنة ”ال تسرق”. ومع ذلك، یتوقع هللا منا أن نفعل أكثر من تجنب

الخطیئة. ألننا مخلوقین على صورتھ الصالحة، فإننا مدعوون لفعل الخیر وتجنب الشر. 

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 ألباركھ وأكون كریًما”. 

وینطبق الشيء نفسھ على الوصیتین التاسعة والعاشرة. لذلك سنتحدث الیوم عن سبب الكذب، ولماذا من الجید قول الحق في الحب. سنتحدث عن سبب الخطأ في الطمع

ولماذا من الجید أن تكون قانعًا. 

النقطة 1. قل الحقیقة في المحبة. 

النقطة 2. كن قانعًا بما أعطانا هللا. 

النقطة 1. قل الحقیقة في المحبة. 

في أفسس 4:15 ، یشجعنا الرسول بولس على ”أن نتكلم بالحق بمحبة، وننمو في كل شيء أكثر فأكثر مثل المسیح ...” ھل ترى العالقة في ھذه اآلیة بین الصدق

وشخصیة المسیح؟ هللا حق. عندما نتكلم بالحق، نصبح أكثر شبھاً بیسوع. 

في یوحنا 14: 6 قال یسوع، ”أنا ھو الطریق والحق والحیاة. ال أحد یأتي إلى اآلب إال بي”. 

َّاًال ِللنَّاِس ِمَن اْلبَْدِء، َولَْم یَثْبُْت فِي اْلَحّقِ ألَنَّھُ لَْیَس فِیِھ قارن ذلك بـ یوحنا 8:44. ھناك قال یسوع: ”أَْنتُْم ِمْن أٍَب ُھَو إِْبِلیُس، َوَشَھَواِت أَبِیُكْم تُِریدُوَن أَْن تَْعَملُوا. ذَاَك َكاَن قَت



ا لَھُ، ألَنَّھُ َكذَّاٌب َوأَبُو اْلَكذَّاِب”.  َحٌق. َمتَى تََكلََّم بِاْلَكِذِب فَإِنََّما یَتََكلَُّم ِممَّ

یقول یسوع الحق لنا بوضوح ووضوح ألنھ یحبنا. یریدنا أن نفھم أن أمامنا طریقان. یمكننا أن نختار طریق الحقیقة والمحبة، أو طریق األكاذیب والبغضاء. 

ھذا یبدو بسیًطا وسھالً، ألیس كذلك؟ لیس األمر كذلك، ألن الشیطان ھو أبو الكذب. وألن لدینا خطیئة في قلوبنا، فإننا غالبًا ما نختار الطریق الخطأ. وھذا یؤلمنا ویؤذي

اآلخرین. 

ھل الحظت أن كل الوصایا العشر تتعلق بالعالقات؟ لھذا تقول الوصیة التاسعة: "الَ تَْشَھْد َعلَى قَِریبَِك َشَھادَةَ ُزوٍر". ال تقول، ”ال تكذب”. ألن الكذب والطمع یضر

العالقات. 

تتعلق الوصایا األربع األولى بوجود عالقة جیدة عمودیًا مع هللا. تتعلق الوصایا الست األخرى بوجود عالقات جیدة مع الناس. عالقتنا مع هللا تأتي أوالً، ألننا نتعلم كیف

نحب اآلخرین بتلقي محبة هللا. هللا محبة. إذا كنا ال نعرف هللا، فإننا ال نعرف المحبة. إذا كنا ال نعرف هللا، فإننا ال نعرف كیف نسلك في الحق. 

ھل من المقبول أن تقول شیئًا غیر صحیح؟ نعم، ھناك بعض األمثلة على ذلك. ربما تتذكر عندما أمر فرعون القابالت الیھودیات بقتل كل األطفال عند الوالدة في

مصر؟ كان ھذا أمًرا شریًرا. كان من الصواب والخیر لھؤالء النساء أن یعصوا فرعون. كانت النساء غیر صادقین، ھذا صحیح. لكنھم كانوا مدفوعین بمحبة هللا وحب

القریب. لم یخالفوا الوصیة التاسعة. 

الكذبة الخاطئة ھي شيء نقولھ أو نفعلھ إلیذاء قریبنا عمدًا. إنھا أیًضا خطیئة إذا بقینا صامتین عن الظلم أو الشر. نكسر الوصیة التاسعة عندما نخفي الحقیقة. أعلم أنھ قد

یكون مخیفًا أو خطیًرا التحدث أحیانًا. كلنا نرید حمایة أنفسنا. لكن ال یمكننا أن نظل صامتین عندما یتعرض جارنا لالضطھاد، أو سیستمر الشر. 

الشر موجود ألننا نحب أنفسنا أكثر مما نحب جیراننا. األمر بھذه البساطة. الخطیئة ھي نتیجة حب الذات المفرط. الخطیئة تخفي الحقیقة إلنقاذ نفسي. 

تقول الخطیئة لجارتي، ”أرید ما عندك، لذلك سآخذه منك.” والخطیئة تقول �، ”أرید أن أفعل ما أرید، لذلك سأتجاھل شرائعك إذا كانت تعترض طریقي.” 

لیس من الخطأ أن تحب نفسك وتعتني بنفسك. لقد ُخلقت على صورة هللا، ومن الصواب أن تعتني بالجسد والحیاة اللذین أعطاك إیاھما هللا. لكن حب الذات المفرط في

التطور یحاول حمایة سمعتنا باألكاذیب، أو ملء حیاتنا بوسائل الراحة واألشیاء المادیة. 

اقترحت األسبوع الماضي أن إحدى طرق تجنب الخطیئة قد تكون 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 بمجرد أن یكون لدّي جار، فأنا في خطر كسر الوصایا العشر ألنھم جمیعًا یتعاملون مع العالقات. الوصیة العاشرة ال تقول: ”ال تشتھي بیت جمیل”. تقول: ”ال

تشتھي بیت قریبك”. أعتقد أن ھذا ھو الوقت المناسب للتحدث عن النقطة التالیة. 

النقطة 2. كن قانعًا بما أعطانا هللا. 



ھل الحظت أننا نقارن أنفسنا دائًما باآلخرین؟ نقارن أنفسنا مع اآلخرین بطریقتین مختلفتین. عندما نفكر في قداستنا وخیرنا، فإننا نقارن أنفسنا بأشخاص یبدون أسوأ

منا. نقول، ”نعم، لدي مشكلة مع الغضب واألنانیة، لكنني لست مخموًرا مثل ذلك الرجل.” أو نقول، ”صحیح أنني أكذب أحیانًا، لكنني مسیحي أذھب إلى الكنیسة. تلك

المرأة ال تؤمن حتى با� ”. 

نحن ننظر إلى الناس باستخفاف عندما نقارن القداسة. لكننا ننظر لألعلى عندما نفكر في الممتلكات المادیة. نقول، ”أتمنى لو كان لدي منزل أكبر مثل ذلك الشخص. في

یوم من األیام، آمل أن یكون لدي سیارة جمیلة مثل قیادتھا، أو تلك المجوھرات الجمیلة”. تشعر قلوبنا الخاطئة بالرضا عن مستوى قداستنا، وتحزن على مستوى

ازدھارنا. 

أتذكر وقتًا كنت أملك فیھ ھوندا سیفیك تبلغ من العمر 20 عاًما. كانت سیارة جیدة، لكنھا واجھت الكثیر من المشاكل. تكییف الھواء معطل والمقاعد ممزقة ومساحات

الزجاج األمامي ال تعمل بشكل صحیح. یعلقون فجأة. 

ذات یوم كنت أقود سیارتي إلى العمل تحت ھطول أمطار غزیرة. لقد أصبت باإلحباط من تلك المساحات في الھوندا. بدأت أحلم بسیارة جدیدة. شعرت أنني أستحق شیئًا

جدیدًا. كنت حزینًا ألنني اضطررت إلى قیادة مثل ھذه القطعة القدیمة من القمامة. 

وبعد ذلك، عندما جلست على إشارة حمراء، نظرت من جھتي ورأیت امرأة تقف عند محطة الحافالت. وقفت مع جریدة لتغطي رأسھا فیما كان المطر البارد یتساقط

فوقھا. 

على الفور، شعرت بالذنب بسبب قلبي الجشع. أصبحت فجأة ممتنًا جدًا لسیارتي. كانت ھوندا دافئة وجافة. كانت سیارتي نعمة عظیمة من الرب. 

ما الذي تغیر؟ كنت أقود نفس السیارة. لكني نظرت في اتجاه مختلف. عندما كنت أنظر إلى السیارات الجدیدة الجمیلة من حولي، كنت أطمع بسیارة جدیدة. عندما

قارنت نفسي باألشخاص الموجودین فوقي، الذین یمتلكون سیارات أجمل، اعتقدت أن هللا غیر عادل. 

لكن بعد ذلك قارنت نفسي بالمرأة التي تقف تحت المطر. نظرت إلى شخص لدیھ أقل مما لدي، وفجأة أدركت أن هللا كان كریًما ولطیفًا معي. 

أصدقائي، لدینا خیار بین الجشع واالمتنان. أنا أحب ھذا االقتباس كثیرا. 

”ھناك طريقتان للحصول على ما يكفي. 

واحد ھو االستمرار في تراكم المزيد والمزيد. 

واآلخر ھو الرغبة في أألقل”. 

(جي كي تشیسترتون) 

ما الذي تحتاجھ حقًا وال تملكھ الیوم؟ ھناك أناس في أجزاء من العالم یعانون من الجوع والتشرد والفقر المدقع. لكننا نعیش في مقاطعة غنیة في بلد غني. نعم، یعاني

الناس ھنا في بعض األحیان. إذا لم یكن لدیك ما یكفي من الطعام، أو لم یكن لدیك مكان للنوم، فعلیك أن تخبرني. ال ینبغي ألحد في جسد المسیح أن یعیش بدون

احتیاجاتھ األساسیة. یمكننا أن نرى بوضوح في اإلصحاح 2 و 4 من أعمال الرسل أنھ من المفترض أن یھتم المسیحیون ببعضھم البعض. لذلك، لن یجوع أي شخص

في ھذه الكنیسة أو یتشرد أو یكون بدون معطف دافئ في الشتاء. ما علیك سوى أن تخبرني أو تخبر أحد القادة اآلخرین في الكنیسة، وسنتأكد من حصولك على ما



تحتاجھ. 

لذلك أسألكم مرة أخرى،أصدقائي وأبناء هللا األعزاء، ھل ھناك أي شيء تحتاجونھ حقًا لم یوفره هللا لكم؟ لقد كان كریما معنا! لقد قدم ما نحتاجھ. كما قدم لنا الكثیر من

األشیاء التي نریدھا. ألیس ھذا صحیحا؟ ال نحتاج إلى الھواتف المحمولة وأجھزة التلفزیون وخمسة أزواج من األحذیة وأشیاء أخرى تعتبر كمالیات في أجزاء كثیرة من

العالم. لكننا نعتقد أننا بحاجة إلى المزید والمزید. 

ألننا نعیش في بلد تسیطر علیھ المادیة. ھذه إحدى الدیانات التي تنافس المسیحیة في الوالیات المتحدة. المادیة تبشر بإنجیل األخبار السارة في األشیاء. وعد إنجیل

المادیة ھو أنھ إذا كان لدیك أحدث ھاتف، وسیارة جمیلة حقًا، وأرقى المالبس، فستكون سعیدًا حقًا. 

ھل سبق لك أن كنت متحمًسا للحصول على شيء جدید، مثل جھاز كمبیوتر أو ھاتف؟ تفكر في األمر طوال الوقت. ال یمكنك االنتظار حتى تمسكھ بین یدیك. بعد ذلك،

بعد أن تحصل على الشيء الجدید لمدة أسبوع أو أسبوعین، تتالشى اإلثارة. إنھ مجرد شيء آخر تمتلكھ، ویبدأ قلبك في البحث عن الشيء التالي الذي تریده. 

تخبرنا اإلعالنات أننا نستحق المزید، وأننا سنشعر بالرضا لقلوبنا إذا اشترینا ھذا المنتج أو تناولنا ھذا الطعام. 

یكذب علینا دین المادیة مخالفة الوصیة التاسعة حتى نكسر الوصیة العاشرة! 

جامعة 5: 10-11 تقول ذلك على ھذا النحو: 

ِة، َوَمْن یُِحبُّ الثَّْرَوةَ الَ یَْشبَُع ِمْن دَْخل. ھذَا أَْیًضا بَاِطٌل.  ةَ الَ یَْشبَُع ِمَن اْلِفضَّ “10 َمْن یُِحبُّ اْلِفضَّ

11 إِذَا َكثَُرِت اْلَخْیَراُت َكثَُر الَِّذیَن یَأُْكلُونََھا، َوأَيُّ َمْنفَعٍَة ِلَصاِحبَِھا إِالَّ ُرْؤیَتََھا بِعَْینَْیِھ! ” 

إنھ ینكسر قلب هللا لرؤیتنا نطارد األشیاء المادیة بدالً منھ. 

ھذه ھي النقطة: كسر الوصیة العاشرة مرتبط بكسر الوصیتین األولى والثانیة. 

تقول الوصیتان 1 و 2 ھذا في خروج 20: 4-3. 

3 الَ یَُكْن لََك آِلَھةٌ أُْخَرى أََماِمي. 

ا فِي السََّماِء ِمْن فَْوُق، َوَما فِي األَْرِض ِمْن تَْحُت، َوَما فِي اْلَماِء ِمْن تَْحِت األَْرِض.  4 الَ تَْصنَْع لََك تِْمثَاًال َمْنُحوتًا، َوالَ ُصوَرةً َما ِممَّ

إذا كان قلبي یشتھي ما لدیھ شخص آخر، فأنا أخطئ ضد ھذا الشخص برغبتي في الحصول على أغراضھ. لكني أخطئ أیًضا إلى هللا ألنني جاحد. إذا كنت أرغب في

الحصول على أكثر مما أعطاه هللا، فھذا یكشف أنني لست راضیاً عن بركات هللا. ھل سبق لك أن قلت لنفسك، ”یوًما ما عندما یكون لدي ھذا، سأكون سعیدًا حقًا.” 

أو ربما فكرت، ”لن أكون راضیًا حتى أفھم ذلك.” 

عندما نعلق آمالنا على أي شيء غیر هللا لیجعلنا سعداء وراضین، فإننا في خطر انتھاك الوصایا 1 و 2 و 10. ما الحل لكل ھذا؟ كیف نتوقف عن الكذب على أنفسنا

وعلى جارنا؟ 

كیف نھرب من فخ المادیة ونتعلم أن نكتفي ببركات هللا؟ 

أعتقد أن الحل لكال ھذین التحدیین ھو الثقة في صالح هللا في جمیع األوقات. ربما تم إغراءك للغش في امتحان في المدرسة. أو ربما كذبت لحمایة وظیفتك أو سمعتك.

لكن إذا استقرت ووثقت في صالح هللا، یمكنك أن تكون صادقًا وتفشل في االمتحان. یمكنك قول الحقیقة في العمل، حتى لو أدى ذلك إلى طردك. 

ألنك تعلم أن هللا حق وھو یبارك السالكین في الحق. 

وعندما تغرینا المادیة، علینا أن نتذكر أن امتالك األشیاء لن یرضي قلوبنا أبدًا. ھذا البلد یخبرنا دائًما بالحصول على المزید من األشیاء. لكن قلب هللا یعطي ویعطي. 

كما یقول یوحنا 3:16: ”ألنھ ھكذا أحب هللا العالم حتى بذل ابنھ الوحید لكي ال یھلك كل من یؤمن بھ بل تكون لھ الحیاة األبدیة”. 



أعطانا هللا اآلب أثمن ھدیة في الكون. كان هللا على استعداد أن یھبنا جسد ودم ابنھ المحبوب. یأخذ یسوع منا فقط خطایانا وعارنا وموتنا. ولكن عندما نثق في المسیح،

فإنھ یعطینا رجاًء جدیدًا وقیًما جدیدة وحیاة جدیدة. لقد كان هللا جیدًا لنا، یا أصدقائي. 

لھذا السبب یدعونا یسوع لنكون راضین. 

استمع إلى ما یقولھ عبرانیین ١٣: ٥-٦: 

5 ِلتَُكْن ِسیَرتُُكْم َخاِلیَةً ِمْن َمَحبَِّة اْلَماِل. ُكونُوا ُمْكتَِفیَن بَِما ِعْندَُكْم، ألَنَّھُ قَاَل: «الَ أُْھِملَُك َوالَ أَتُْرُكَك» 

بُّ ُمِعیٌن ِلي فَالَ أََخاُف. َماذَا یَْصنَُع بِي إِْنَساٌن؟»  6 َحتَّى إِنَّنَا نَقُوُل َواثِِقیَن: «الرَّ

الرب ھو معیننا یا أصدقائي. یمكننا أن نثق بھ في كل موقف دون خوف. 

دعونا نصلي لھ اآلن. 

أیھا اآلب الذي في السموات، أشكرك على إرسال یسوع حتى نتمكن من رؤیة الحقیقة مكشوفة فیھ. ساعدنا على قول حقیقة اإلنجیل لقلوبنا، ومشاركتھا مع اآلخرین في

الحب. یا روح القدس نطلب منك أن تكشف عن األشیاء التي نشتھیھا في قلوبنا. أظھر لنا ما نعتز بھ عالیاً للغایة، حتى نتمكن من وضع ھذه األشیاء جانبًا ووضع كنز

المسیح فوق كل شيء. 

افعل ھذا لخیرنا ومجدك یا یسوع. 

آمین.

One Voice Fellowship


