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 إنحت لك لوحین
أمره الرب وجدهم يعبدون العجل ملا بعد أن كسر موسى لوحي العهد عندما محي غضبه على شعب بين إسرائيل    

من حجر مثل األولني. فأكتب أ� على اللوحني الكلمات اليت كانت على اللوحني األولني  احنت لك لوحني"قائًال: 
ولو فحصنا الكتاب بتدقيق لوجد� أن األمر مل يكن هكذا يف اللوحني األولني حيث ). ١:٣٤اللذين كسرهتما" (خر

). من هنا يتضح أن ١٦:٣٢والكتابة كتابة هللا منقوشة على اللوحني" (خر مها صنعة هللاقيل عنهما: "واللوحان 
ومها اللذان كسرمها موسى عندما رأى الشعب خيطئ، أما اللوحان الثانيان فقد  ،اللوحان األوالن صنعهما هللا بنفسه

 .ا أوًال قبل أن يكتب عليهماأمر هللا موسى بنحتهم

ترمز خللقته نقوشة عليهما املوكتابته  يرمزان آلدم، يرمز اللوحان إىل اإلنسان. واللوحان األوالن اللذان كا� صنعة هللا   
. وكما كسر موسى اللوحني بسبب خطية الشعب هكذا تشوهت الصورة وفسدت بسقوط آدم. هعلى صورة هللا ومثال

بنحت  تلك املرة هللا يف حمبته أن جيدد اإلنسان وخيلصه من فساده اقتضى األمر أن يقوم موسى بنفسهملا أراد لكن 
، ومن السهل ليها قبل السقوط. يرمز عمل النحت هذا إىل استعادة اإلنسان لصورة آدم األوىل اليت كان عاللوحني

علينا ابلطبع أن نتخيل املشقة واجلهد والوقت املطلوبني لنحت لوحني من حجر، كذلك الدقة املطلوبة حىت يكو�ن 
. إنه عمل اجلهاد السليب للتخلص من كل أهواء اإلنسان العتيق، وأسر كل فكر إىل طاعة املسيح، "مثل األولني"

ما مل تتم عملية النحت هذه لن أتيت املرحلة الثانية وهي كتابة هللا بنفسه على و لعامل. وختان القلب عن كل شهوات ا
 اللوحني. أي أن النعمة لن حتل إال يف قلب اجملاهدين الناحتني حلجارة قلوهبم.

لقد   موسى هو رجل هللا وخادمه الذي بواسطته تتم عملية حنت احلجارة كمرحلة متهيدية لنقش كتابة هللا عليها.   
كان هذا بعينه عمل بطرس وبولس اللذين حنتفل ابستشهادمها، بل وعمل كل رسول وأسقف وكاهن وخادم للرب. 
فرسالة اخلادم هي أن يهيء للرب شعباً مستعداً مناد�ً ابلتوبة واجلهاد وخلع اإلنسان العتيق بكل أعماله. لكن ليست 

سيح يف قلوب الناس، أي نقش كتابة هللا على اللوحني، وهذا �يت هذه �اية املطاف فاهلدف النهائي هو أن يتصور امل
. وحىت يتمم )١٦:١٠: "أجعل نواميسي يف قلوهبم وأكتبها يف أذها�م" (عبمن عمل نعمة الروح القدس يف القلوب



ييأسوا  يف ال واحلجارة صلبة وعصية وحنتها شاق؟ لكنهم مل. كالرسل رسالتهم تلك عانوا الكثري من املشقة والتعب
 قط فقد كان هلم إميان أبن هللا الذي منحهم شرف تلك الدعوة الرسولية هو أمني من حنو كل من اخلادم واملخدوم.

وطوىب لكل  ،طوابكم أيها الرسل األطهار � من سرمت على درب موسى رجل هللا وصرمت �حيت حجارة القلوب    
  الطالبني صلواتكم عنهم حىت يعينهم هللا كما أعانكم.  مسريتكم املكملنيالنحاتني من خدام هللا 


