
 ١٢ آب ٢٠١٨
 الوصیة الثانیة

 
 "أیها اإلخوة واألخوات ، نحن نصلي دائمًا من أجلكم ، لكي یجعلكم إلهنا مستحًقا لدعوته ویجلب بكل قوة

 اإلیمان كل غرض وجهد لإلیمان ، وأن اسم ربنا یسوع قد یتمجد فیكم ، وأنتم فیه ، بما یتفق مع نعمة إلهنا
 وربنا یسوع المسیح. "هذه هي صالة جمیلة من مار بولس للمسیحیین في مدینة ثیسولونیكا الیونانیة. أرغب

 أن ُأركزعلى فكرة واحدة في هذه الصالة ...
 "قد یتمجد اسم الرب یسوع فیك." ماذا یعني هذا؟ هنا الفعل "تمجید" یعني "الشرف". یدعو القدیس بولس أن
 یتم تكریم اسم یسوع من قبل أهل تسالونیكي. إلحضار هذا إلى یومنا هذا ، كیف یمكننا نحن المسیحیین الیوم

 أن نكرم اسم یسوع؟ طریقة واحدة هي عدم اإلهانة باسمه.
 هذا یقودنا إلى الوصیة الثانیة. قد یتذكر هؤالء الذین كانوا هنا في األسبوع الماضي أنني تحدثت عن أول
 الوصایا العشر. لقد أعطى اهللا الوصایا العشرة لشعب إسرائیل منذ حوالي ٣٢٠٠ سنة ، لكنها مخصصة

 لجمیع الناس في كل العصور. الوصایا العشر تكشف عن التزامات جدیة للغایة. إنهم یعبرون عن واجبات
 اإلنسان األساسیة تجاه اهللا وتجاه جاره. فهي غیر قابلة للتغییر جوهریا ، وهي ملزمة دائما وفي كل مكان. ال

 یمكن ألحد االستغناء عنها. الوصایا العشر محفورة باهللا في قلب اإلنسان.
 الوصیة الثانیة هي "ال یجوز لك أن تأخذ اسم الرب عبثا. ألن الرب ال یبرئ الذي یأخذ اسمه عبثا ". ما هي

 هذه الوصیة؟ تطلب احترام اسم اهللا. وهذا یعني أیًضا احترام أسماء كل األشخاص المرتبطین باهللا ، مثل
 یسوع المسیح ، ومریم العذراء المباركة وكل القدیسین.

 ما هي بعض الطرق التي یمكن أن نخلط بها اسم اهللا؟ دعونا نسأل أنفسنا بعض األسئلة ...
 هل سبق لي أن وعدت باسم اهللا لكن لم أفي؟

 هل سبق لي أن ارتكبت التجدیف؟ ما هو الكفر؟ الكفر یعني استخدام الكلمات ضد اهللا ، كلمات الكراهیة ،
 النقد أو التحدي. وهذا یعني أیًضا عدم احترام اهللا أو إساءة استخدام اسمه. الكفر یعني أیضا التحدث بشكل
 سيء عن الناس واألشیاء المرتبطة باهللا ، مثل كنیسته ، والقدیسین ، واألشیاء المقدسة ، أي األشیاء التي
 تمیزت بعبادة اهللا. كما أننا نرتكب التجدیف إذا استخدمنا اسم اهللا للتغطیة على الممارسات اإلجرامیة ، أو

 الحد من العبودیة ، أو تعذیب الناس أو إعدامهم. من أبرز مشاكل التجدیف أنها یمكن أن تؤدي بعض الناس
 إلى رفض الدین.

 هل استخدمت اسم اهللا ألداء قسم كاذب ، مثل قول: "أقسم باسم اهللا أن مثل هذا قد حدث ،" عندما لم یحدث
 ذلك حقًا؟ مثال على ذلك هو ارتكاب شهادة الزور في المحكمة.

 هل استخدمت اسم اهللا ألداء الیمین حول شيء تافه ، مثل قول: "أقسم باهللا أنني سأعید لك الكتاب غًدا"؟ هذا
 یعود إلى شيء قاله یسوع في موعظته على الجبل. قال: "لقد سمعت أنه قیل لرجال من كبار السن ، ال یجوز

 لك ألقسم كذبا ، ولكن یجب أن تؤدي إلى الرب ما أقسمت" ولكن أقول لك ، ال تقسم على اإلطالق ... دعنا
  نقول ببساطة "نعم" أو "ال" كل ما یزید عن ذلك یأتي من الشیطان.



  لقد فهمت الكنیسة كلمات ربنا هذه لتعني أنه ال ینبغي لنا استخدام اسم اهللا ألشیاء تافهة أو ألي غرض
 یتعارض مع كرامة األشخاص أو مصلحة الدین المسیحي. ال بأس من جعل القسم ألسباب جیدة وجدیة ، كما

 هو الحال في المحكمة.
 بعض األسئلة األخرى ... هل تمنیت بجدیة الشر على شخص آخر؟

  في سر المصالحة ، هل كذبت أو لم تذكر عمدًا خطیئة خطیرة ارتكبت؟
  هل أدلیت بقسم في مجتمع سري؟ (الماسونیة الحرة ، KKK؟)

 یمكن أن نفشل في تمجید اسم اهللا إذا فسخنا الوصیة الثانیة بالطریقة التي تحدثت عنها الیوم. یمكننا أیًضا أن
 نفشل في تمجید اسم اهللا بأي شيء نفعله ، مما یجعله یبدو سیًئا ، إذا جاز التعبیر. إذا عرف الناس أننا

 مسیحیون ، ونفعل شیئًا یفضحهم ، قد یفكرون في أنفسهم: "إذا كان هذا هو ما یشبه أتباع اهللا ، فأنا ال أؤمن
 أو أمجده أو أعترف بوجوده. لقد غادر العدید من الناس الكنیسة بسبب السلوك الفاضح من قبل بعض

 المسیحیین.
 

 ألعطیكم مثًال واحدًا ، كان صدیق لي یعمل في تعاون زراعي. كان قد نشأ كاثولیكیًا وكان مشرفه في العمل
 كاثولیكًیا أیًضا ، وكان رئیس مجلس رعیته الرعوي أیضًا. احتفظ المشرف  بكمیة من المجالت اإلباحیة

 على مكتبه ، وشجع صدیقي على النظر إلیهم. صدیقي رفض وكان محقًا برفضه. قال لمشرفه "لن أنظر إلى
 تلك القذارة." لكن صدیقي توقف أیًضا عن الذهاب إلى الكنیسة الكاثولیكیة بعد ذلك. قال لي: "إذا كانت

 الكنیسة الكاثولیكیة لدیها أشخاص كهذا في مناصب قیادیة ، فأنا ال أقدرهم كثیرًا ".
 أعلم أن لیس أحٌد منا كامل. ربما فشل معظمنا في تمجید اسم اهللا بطریقة ما. ربما كسر معظمنا الوصیة

 الثانیة في مرحلة ما. هذه هي األخبار السیئة.
 النبأ السار هو أن اهللا یحبنا ویسعد أن یغفر لنا إذا طلبنا منه ذلك. سیساعدنا أیًضا في تحقیق نتائج أفضل في
 المستقبل. كیف؟ دعنا نعود إلى صالة القدیس بولس: "أیها اإلخوة واألخوات ، نحن نصلي من أجلك دائًما ،

 لكي یجعلك إلهنا مستحًقا لدعوته ویجلب بكل قوة هدًفا وغرًضا من اإلیمان ، قد یتمجد الرب یسوع فیك ،
 وأنت فیه ، بما یتفق مع نعمة إلهنا وربنا یسوع المسیح ".

 إن هدف اهللا هو أن نمجد اسمه ، بما في ذلك االسم الذي فوق كل األسماء ، اسم الرب یسوع المسیح. هذا هو
 هدفه بالنسبة لنا ، ونحن نكرمه بكل ما نقوله ونفعله. ال یمكننا فعل ذلك بمفردنا. لكن بین جهودنا في اإلیمان

 وقوة اهللا العظیمة ، یمكننا أن نمجده. یمكننا تكریمه. وإذا فعلنا ذلك ، سیكرمنا اهللا. هذا هو مدى حبه لنا.


