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 " مستعدون للموت بدالً من إنتھاك قوانین أسالفنا". كانت ھذه الكلمات الشجاعة ألحد أبناء مار شموني السبعة
 الذین تعرضوا للتعذیب حتى الموت ألنھم رفضوا أكل لحم الخنزیر. ألیس ھذا دلیل عن أو معنى الشجاعة؟ في
 القرن الثاني قبل المسیح ، احتل الیونانیون األرض المقدسة. حاول أحد ملوكھم التخلص من الدین الیھودي. لقد
 أمر الشعب الیھودي بعصیان القوانین التي أعطاه هللا من خالل موسى. البعض طاعھ. العدید من اآلخرین لم
 یفعلوا ذلك. صدقوا على إیمانھم ، قالوا كلمات مشابھة لما قالھ ھذا الرجل الشجاع: "نحن مستعدون للموت بدالً

 من إنتھاك قوانین أسالفنا".
 بالنسبة لھؤالء الشھداء، لم یكن الموت ھو النھایة. كانوا یؤمنون بقیامة األموات. وكما قال واحد آخر من

 ھؤالء اإلخوة األبطال لمعذبیھ, "إنھ خیاري أن أموت على أیدي الرجال بأمل من هللا أن یقیمني من الموت.
 لكن بالنسبة لك، لن یحصل ھذا الخیار لك ".

 "نحن مستعدون للموت بدالً من إنتھاك قوانین أسالفنا." ھل ھذا شيء یمكنك أنت وأنا أن نقولھ؟ یبدو أنھ سؤال
 جید للطرح ونحن نواصل سلسلة وعظاتنا عن الوصایا العشر. ما مدى أھمیتھا بالنسبة لنا؟ ھل نحن مستعدون
 للموت بدالً من كسرھا؟ إذا أحببنا هللا من عمق قلوبنا، كل روحنا، عقلنا، وكل قوتنا ، ھل نفضل الموت عن

 كسر أي من الوصایا العشر.
 الیوم ننظر إلى الوصیة الثالثة. الوصیة الثالثة ھي: "تذكر الیوم السابع، واحفظھ مقدساً. أنجز كل عملك  خالل

 ستة أیام, ولكن الیوم السابع ھو یوم لربك والھك. في ذلك ال یجوز لك القیام بأي عمل، أنت، أو ابنك، أو
 ابنتك، خادمك، أو خادمتك ، أو رعیتك، أو الزائغ الذي ھو داخل بواباتك؛ النھ في ستة ایام صنع الرب

 السماء, واألرض, والبحر وكل ما فیھا واستراح في الیوم السابع. فبارك الرب في یومھ المقدس.
 أحیانا یتم اختصار الوصیة الثالثة عند تعلیمھا، لتقول شيء مثل: "تذكر أن تبقي مقدساً یوم الرب."

  في البدء كان یوم الرب یوم السبت, وال یزال للشعب الیھودي. یوم الراحة للمسلمین ھو یوم الجمعة. أما
 للمسیحیین، تنطبق الوصیة الثالثة على یوم األحد, ألن قیامة المسیح، التي تمت یوم األحد، تحقق المعنى

 الروحي لیوم الرب . یسوع المسیح ھو الذي یقودنا إلى راحة أبدیة في هللا. انتقلت كلمة "السبت" إلى عبارة
 "یوم الرب" حیث انتقلت العبادة المسیحیة من السبت إلى األحد، وھو الیوم الذي قام فیھ ربنا من الموت. كما
 كتب القدیس اغناطیوس األنطاكي قرب بدایة القرن الثاني، "أولئك الذین عاشوا وفق النظام القدیم لألشیاء قد

 وصلوا إلى أمل جدید، ال یحتفظوا بالّسبت، بل بیوم الرب، الذي فیھ حیاة مباركة بھ وموتھ"
 أشار السبت الیھودي إلى یسوع، والباقي یدعونا للدخول في اتحاد معھ. یسوع، كما ھو هللا، ھو أیضا المترجم
 الرسمي للوصایا، بما في ذلك الوصیة الثالثة. كما قال، في إشارة إلى نفسھ، "إن ابن اإلنسان ھو الرب حتى
 لنھار السبت". لقد انتقلت سلطة یسوع لتفسیر الوصایا إلى الكنیسة. أو یمكنك القول بأن یسوع یواصل تفسیر
 الوصایا من خالل الكنیسة. إذن كیف تفسر الكنیسة أمر هللا أن یقدس یوم الرب؟ حسًنا، تخبرنا الكنیسة أنھ في

 أیام اآلحاد وأیام أخرى مقدسة أخرى، یجب على المؤمنین االمتناع عن االنخراط في العمل أو األنشطة





 األخرى التي تعیق العبادة المستحقة s، والفرح المناسب لعید الرب، وأداء أعمال الرحمة، واالسترخاء
 المناسب للعقل والجسم.

 ما ھي بعض الطرق التي یمكننا بھا كسر الوصیة الثالثة؟ دعونا نسأل أنفسنا بعض األسئلة:
 ھل كان غیابك عن قداس یوم األحد أو یوم االلتزام المقدس لسبب جدي؟ ھل كنت مریًضا ، أو تعتني●

 بشخص مریض، أو لظروف سفر خطرة، أو لعدم القدرة على العثور على قداس للذھاب إلیھ، أوانھ
 طلب منك صاحب العمل أن تعمل لساعات عدیدة في عطلة نھایة األسبوع بحیث ال یمكنك الذھاب إلى
 القداس ، مثل بعد ظھر السبت وصباح األحد ومساء األحد ، أو في الصباح والمساء من یوم االلتزام
 المقدس. إن األسباب التي تدفعني إلى االعتقاد بأنھا لیست عذراً جیداً للتغیب عن القداس في أیام األحد
 واألیام المقدسة لاللتزام ھي األحداث الریاضیة ، والصید ، والعطالت ، واإلضافة, والعمل عندما ال

 یكون ملزماً علیك ذلك الیوم ، وحصد المحاصیل ، والنعاس.
 ھل قمت بعمل غیر ضروري یوم األحد؟●
 ھل أخفقت عمداً في الصوم أو االمتناع عن اللحوم في األیام المعینة ، مثالً أثناء الصوم؟●
 ھل طلبت من الموظفین العمل یوم األحد في مھن غیر أساسیة؟ من الواضح أن بعض الناس یجب أن●

 یعملوا أیام األحد من أجل خیر المجتمع ، مثل األطباء, الممرضات, ضباط الشرطة, رجال اإلطفاء
 الجنود, الكھنة, واألشخاص الذین یعملون في محطات الوقود. ولكن یمكن إغالق العدید من األنشطة
 التجاریة في أیام األحد التي ال تكون كذلك. إذا كنا نمتلك نشاًطا تجارًیا ، فلنضع مثاالً جیًدا لآلخرین.

  ھل أخفقت في الحفاظ على یوم األحد كأنھ یوم للعائلة واالستجمام؟●
  ھل سمحت للریاضات أو جداول أخرى بإمالء جدول األحد الخاص بي؟●
  ھل قللت االحترام في الكنیسة؟●
 ھل قمت عن قصد بعدم االھتمام بالقداس أم لم تشارك في الردود؟●
 ھل أتیت متأخراً إلى القداس أو غادرت مبكراً دون سبب جدي؟●
 ھل لوّثت نفسك الیوم بالمشاركة في المالذات الخاطئة، أو التسكع مع األشخاص الذین یؤثرون سلًبا●

 علّي، أو یشاھدون الترفیھ غیر المناسب؟
  ھل فرضت مطالب غیر ضروریة على اآلخرین منعتھم من إحترام یوم الرب؟●
 إن اإلبقاء على قدسیة یوم الرب ھو طریقة لنا أن نرجع إلى هللا من أجل محبتھ المذھلة لنا. ماذا یعني●

 أن تحافظ علیھ؟ إنھ یعني تخصصھا ألغراض هللا.
 ھل أیامنا األحد مخصصة ألغراض هللا؟ ھل یوم األحد ھو یوم الرب لنا؟ ھل نحب هللا بكل قلوبنا، كل●

 روحنا، كل عقلنا، وكل قوتنا؟ ھل نؤمن بالقیامة؟ إذا فعلنا ذلك، یمكننا أن نقول مع ذلك البطل الیھودي
 الذي قاوم مطالب غیر عادلة للملك الوثني، "نحن مستعدون للموت بدالً من إنتھاك قوانین أسالفنا".

 





 












