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 (.7:6غالطية)أَْيًضا"  يَْحُصدُ  إِي اهُ  اإِلْنَسانُ  يَْزَرُعهُ  ال ِذي فَإِن  ... "

تدفق ما يتم احترامه تحيثو. وأبوها ك جميع القوانينلِ قانون العواقب هو مَ 

لعنة ال وصف بؤس وفالنتيجة قر تحيُ  ماحيثوحصى. د وال تُ عبركات ال تُ 

هو أول قانون يتم من خالله  -أول قانون للتعليم قانون العواقب هو لهما. 

 اساخنً  امس موقدً لإذا وستأتي األم. فيتعلم أنه إذا صرخ،  لطفلفاالتعلم. 

 ايعرف أن هناك قانونً األلف أو الباء قبل أن يعرف الطفل فسيتأذى. و

لعواقب. هذا القانون أقدم من المعلمين والكتب والمدارس والمعرفة نفسها. ل

 " كما كان األمر كذلكفقال هللا ... ": الزمنهذه الكلمات عند افتتاح ي فنجده 

 َوَصايَاهُ  يَْصنَُعونَ  لِل ِذينَ  "طُوبَى: نهاية الزمنفي  رؤياا في سفر النجد أيضً 

قانون العواقب يمأل (. 14:22يا)رؤ اْلَحيَاِة" َشَجَرةِ  َعلَى ُسْلطَانُهُمْ  يَُكونَ  لَِكيْ 

تجده في حركة األجسام السماوية فويعمل في كل مكان. كل الزمان والمكان 

وفي األرض أدناه: في حياة األميبا في بركة واألسماك في البحر والطيور 

عل رد فعل ففي السماء. وهو يحكم قانون الجاذبية وقانون نيوتن الثالث )لكل 

 ليس فقط فيفاعالً تجد هذا القانون كما (. ضاد له في االتجاهومله  مساو  

المقدسة سفار األ في ىكما ترفا في القلب الروحي لإلنسان. العلم، ولكن أيضً 

الشيء ، وهو نفس الثمارر وون من المكونات، البذافإن قانون العواقب له اثن

 .فما يزرعه اإلنسان فإياه يحصدالسبب والنتيجة: ... مثل أن تقول 



التنبؤ مطلقة بنية ، مع إمكامتناهيةالحظ كذلك أن قانون العواقب يعمل بدقة 

سوف تجني ما تزرع. وعالوة على فال يمكنك اللعب معه،  وقوة ال تقاوم.

ه. وجدهذا القانون مصداقية ال تشوبها شائبة، ألن هللا هو ملذلك، الحظ أن 

 إلىوعند تبريده تحول إلى بخار، يدرجة مئوية  100إلى تسخين الماء  عند

 َحيَاتَهُ  َوَجدَ  :"َمنْ ؤ نفسه قال يسوعالتنبدرجة الصفر المئوي يتجمد. وبهذا 

قانون العواقب  (.39:10ى)متيَِجُدهَا" أَْجلِي ِمنْ  َحيَاتَهُ  أََضاعَ  َوَمنْ  يُِضيُعهَا،

استثناءات. هل يمكنك التفكير ليس فيه و ،حترم األشخاصي رحم. إنه اليال 

 من قانون العواقب؟تغلغالً قوة وانتشاًرا وفي أي قانون أكثر 

، ربما كان لك، على الرغم من أن هذا القانون يمأل كل الزمان والمكانومع ذ

على نحو ما،  في حياة المسيحي العادي. هوتجاهل هإهماليتم قانون هو أكثر 

"إله العواقب"، ليس هو أن هللا،  قلبه عمق العادي فيالمسيحي يظن اإلنسان 

ا نه يمكنهم انتهاك هذأيعتقدون "كثيرين "إله االستثناءات". ويبدو أن البل 

". لذلك اسمحوا منهم لبعض اآلخربينما ال يمكن ذلك لنه ، الفرار مالقانون و

لي أن أكرر نص الكتاب المقدس مرة أخرى، ولكن هذه المرة مع العبارة 

ه ! تاِضلُّوا "لا : االستهاللية لايْهِ  يهْشماخه  لا  لَاا إِن  . عا هه  ال ِذي فا عه ِ  اإِلْنساانه  ياْزرا  ي اهه إ

ده  يًْضا" ياْحصه من هللا هذا الخداع في قلوبنا وروح السخرية ( ف7:6غالطية)أا

استثناءات إيجاد وووعوده، دفعنا إلى تحدي أو تحريف قوانين هللا هما ما ي

قصد ذلك األمر حواء أن هللا ال يأن تظن تسبب في هو ما ألنفسنا. والخداع 

اهُ  َوالَ  ِمْنهُ  تَأُْكالَ  عندما قال: "الَ  في عقلها، ف (.3:3تكوين)تَُموتَا" لِئاَل   تََمس 

يعني  إلهًا الإله القداسة والعدالة أصبح بطريقة ما إله التساهل، وظنت أن هللا 

 ما يقول.

يعيد صياغة هللا  ، فإنه بذلكهللا هو إله االستثناءات"بالنسبة ألي إنسان يقول:"

 ناب اخاصً  د ألنفسنا إلهًاواألمر مثل أن نوج كذلك.هو ا ليس جعله شيئً وي

بوضوح عن ، لقد قال ! صديقيعبادة أصناموثنية! ها ناسب نمط حياتنا. إني



ب   أَنَا "ألَنِّينفسه:  (. مرة أخرى، هللا 17:1؛ يعقوب6:3خي)مالأَتََغي ُر" الَ  الر 

وُت" تَمُ  ِهيَ  تُْخِطئُ  ال تِي اَلن ْفسُ  :"يعني ما يقول، ويقول ما يعنيه عندما يقول

االعتماد على هللا، يمكننا إذا لم ف. ى ذلك(. يمكننا االعتماد عل20:18ال)حزقي

 اْنقَلَبَتِ  رنم:"إَِذاو وعوده، فإن أساس إيماننا سينهار. لهذا قال المأو قوانينه، أ

يقُ  األَْعِمَدةُ، دِّ ما الذي يجعلنا نعتقد أن هللا ف(. 3:11مور)مزيَْفَعُل؟" َماَذا فَالصِّ

 علينا؟هو  ذب" سيكل تكذبل "الذي قا

ففي  .تحل عليك لعنتهسفهللا، عصيت إذا ف. فسيبارككع هللا، يطتإذا كنت 

األفعال إن كانت صالحة حيث يتم تحديد قضائي، قانون العواقب نظام داخل 

أمام  بوضوحموضوع هذا المبدأ والنتيجة هي المكافأة أو العقاب. أو خاطئة 

 اْليَْومَ  أََماَمُكمُ  َواِضع   أَنَا. "اُْنظُرْ األبدي مع هللا: إسرائيل كأساس لعهدهم بني 

بِّ  لَِوَصايَا َسِمْعتُمْ  إَِذا َولَْعنَةً: اْلبََرَكةُ  بََرَكةً   اْليَْوَم. بِهَا أُوِصيُكمْ  أَنَا ال تِي إِلِهُكمُ  الر 

بِّ  لَِوَصايَا تَْسَمُعوا لَمْ  إَِذا َوالل ْعنَةُ   ال تتوقع أن (.28-26:11ة)تثنيإِلِهُكْم" الر 

 مطيًعا. ال تتوقع أن تكون غير مبارك إذا كنت عاصيًا. وبركة إذا كنت تنال 

" في مهًما اكون "شخصً تعلى ثروات، أو تتحصل  وأكلية، لتحق بأي قد ال ت

، هللا طاعةفي كنت  نفي هذا العالم، ولكن إمجرد نكرة هذا العالم. قد تكون 

، وذلك السيد هللا ه. إنه قانون ال ينتهكالوثوق في ذلكيمكنك فإنه يباركك. 

بقوته غير . ولن يخدعكيمكن أن يكذب ولن يكذب وال فهو . بسبب طبيعته

من وحياتك.  فيفي أي ظروف يقدر أن يقدم لك بركته الالنهائية المحدودة 

حصل على ثروة كبيرة وتكون تأرقى تعليم ون أن تنال ناحية أخرى، يمك

فستنال "، ولكن إذا كنت لن تطيع هللا، ينناجحالا في شركة "مً ا محترشخصً 

استثناءات يس هناك . لقانون العواقبفي ال توجد استثناءات . منه اللعنة

، أو صالح""، أو "لديهم قلب صالحةحياة إن كانوا يعيشون ألحبائك: "

 ."اترساليللفقراء أو لإل اكثيرً ماالً  نعطويلجميع"، أو "نحو ا"كانوا طيبين 

فستصيبهم اللعنة. إن طاعتك كل هذا، إذا لم يطيعوا هللا، فبصرف النظر عن 



هلل مع اإلنسان األبدي عهد الهي مسألة حياة أو موت. هذا جزء من أو عدمها 

 (.32-30:1رومية؛ 68-15: 28)تثنية 

 َوقَلِيلُونَ  َحيَاِة،الْ  إِلَى يَُؤدِّي ال ِذي الط ِريقَ  َوأَْكَربَ  اْلبَابَ  أَْضيَقَ  "َماقال يسوع:

جد ا تي كل جنازة تقريبً إنه ف(. ومع ذلك، ف14:7)متى"!يَِجُدونَهُ  ال ِذينَ  هُمُ 

سمح محبته تأن رحب الواسع، وأن هللا هو إله الطريق الخادم من ال اانطباعً 

إلنسان ليس قانون المحبة لهللا عطاه أول قانون أإن ، ي. صديقالستثناءاتبا

إلنسان لم تكن مع اكلمات تكلم بها هللا وأول . انون الطاعةقبل أو اإليمان؛ 

. هذا (17:2وين)تكتطيع أو تموت"بل "، إيمان"ليكن لك و"أ"أنا أحبك" 

هذه الدعوة إلى الطاعة والكتاب المقدس. أسفار في كل متواجد الموضوع 

َمِشيئَتَُك")متى  :"لِتَُكنْ لصالةعن ا اتههي في صلب صالة الرب في تعليم

ملكوت هللا.  يجوهر الكتاب المقدس. ه يه عبارة "لتكن مشيئتك" (.10:6

ف يخفتوالرحمة واإليمان  ةحبمليمكن لجوهر المسيحية.  االسماء. إنه يهو

كما كذلك.  هللافلن يكون لغيه. تا أن ال يمكن أبدً  هاضربة قانون العواقب، ولكن

 هللا لن يسمح بذلك.إن 

 في الطبيعة ، فإن العواقب لقانوناستثناء قوم بيذا كان هللا في بعض األحيان إ

 بفشل  هللاسمح إذا فينهار العلم. في التشويش. وسالكون المادي كله ذلك يلقي 

ألغى طائرة. إذا تستقل تريد أن فلن قوانين الديناميكا الهوائية مرة واحدة فقط 

ينطبق على  ماوا. جميعً المتصنا الفضاء هللا قانون الجاذبية لثانية واحدة فقط 

بركة ألي قديس هي أعظم إن . هللاينطبق كذلك على ملكوت الكون المادي 

يسوع! بنعمة يا ا لك شكرً نال البركة. طاع، أ نإف االعتماد على هللا. هيمكنأنه 

 البركة.أخذ هللا، يمكنك الطاعة و

إبراهيم لقد نال  نال الغفران.ا حتى عندما نساريً  قانون العواقبيظل ، وهكذا

، ولكن عواقب هذه الخطيئة ال تزال معنا اليوم لغفران عن ارتباطه بهاجرا

ه تالزنا وبسبب خطيداود كل االضطرابات في الشرق األوسط. ارتكب في 



صموئيل الثاني أللم لآلخرين )اخالل بقية حياته جلبت  نتائج"كان هناك "

ك تعصى هللا فيها يكون هناك عواقب. وستضيع منفي كل مرة  (.12:10

ا استعادتها. كل عصيان له تأثير مضاعف ال يمكن أبدً بركة ن ياآلخرومن ا

 عواقب.ليس المغفرة الخطايا تزيل الذنب، ولكن زمان. ويستمر حتى نهاية ال

، فال بد من تعليمه ألطفالنا هذا قانون العواقببعلقان متوألن الحياة والموت 

والدكم أن هللا هو "إله أأيها اآلباء واألمهات ال تعلموا  في سن مبكرة.

بشكل  مطفالكتكم ألمعاقببولكن قد تقولون نحن ال نفعل ذلك. االستثناءات". 

أن قانون العواقب ال يمكن االعتماد عليه فإنكم بذلك تعلمونهم غير متسق، 

 موبالتالي هللا الذي خلق هذا القانون، ال يمكن االعتماد عليه. أنت ا،دائمً 

لالعتقاد بأن وعود تجهزونهم له االستثناءات" وأنكم هم أن هللا هو "إونتعلم

 ،إعدادهم للتشكك في موثوقية كلمة هللاإنكم تعملون على ا. هللا لن تتحقق دائمً 

أن  ونا يعتقدتقريبً ومن تصيبهم اللعنة كلهم األبدي. الجحيم لهيب وتعدونهم ل

 هللا هو "إله االستثناءات".

إذا وتجني كارثة. سفأكثر مما تكسب  أنفقت ماالً إذا فسوف تحصد ما تزرع. 

وليس بأمور هللا، فسيصيب إيمانك الضعف سلبيات هذا العالم بعقلك  تمأل

العبد مكافأة تنال سفلمسيحية، التدريبات افي كسوالً إذا كنت واإلحباط. و

 هللاوسيعتبرك (. 30:25إلى األبد )متىالخامل. ويصيبك صرير األسنان 

لعرش. أمينًا ومطيًعا فستتجه إلى اكنت  نذلك، إ على العكس منو. مسؤوالً 

 ال تتجاهل قانون العواقب.

 ال ِذي فَإِن  . َعلَْيهِ  يُْشَمخُ  الَ  هللَاُ ! تَِضل وا "الَ : هنه سيفعلإ يقولهللا سوف يفعل ما 

 .أَْيًضا" يَْحُصدُ  إِي اهُ  اإِلْنَسانُ  يَْزَرُعهُ 
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