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 ن خالِل النَّاموسِ م عمَل اِهللا يعرِفُ التلميذُ
 ) الجزء األوُل (

____________________________________________________________ 

اليومِ تحدثُ وفَ نَ س لْقَةفي ح ع ن ع خالِل م نو . النَّاموسِ ِل اِهللا م قصودنـا المبالناموسِ ه 
وةُ هالقَديمِ شَريع دهالع . منَقْس مكنُنا أنالقَديمِ وي دهةَ العشَريع ةئيسيأقْسامٍ ر إلى ثالثَة : نـاكفَه 

 . ةُ المدني الشَّريعةُ هناك و ، ةُ الطَّقْسي الشَّريعةُ ، وهناك األخالقيةُ الشَّريعةُ

ديثلنبدأ بالح ةنِ الشَّريعع ةى ( األخالقيمسأحياناً أو ما ي ةاألدبي ةبالشريع ( . عضو فَقَد 
تَهةَ اُهللا شَريعاناً نا لوبِ في قُ األخالقييد رومية . لنا لتكون ١٥ - ١٤ : ٢ نقرُأ في رسالة " ـماُألم َألنَّه 

تَى فَعم ،وسالنَّام مهنْدع سلَي ينالَّذ ـملَه سِإذْ لَـي وسِ، فَهُؤالَءي النَّامف وا هم ةلُوا بِالطَّبِيع 
 ا النَّاموس هم نَاموس َألنْفُسهِمِ، الَّذين يظْهِرون عمَل النَّاموسِ مكْتُوبا في قُلُوبِهِم، شَاهدا َأيضـ

شْتَكا منَهيا بيمف مهَأفْكَارو مهيرمةً ضتَجحم ةً َأوي " . 

إن و نالشَّ الغايةَ م جود في قلوبِنا ريعة ةتَ ي ه األخالقي ب نا كيفَ عليم نَتمتَّع س عالقة م ليمة ع 
اِهللا وم كَ قَ اُهللا لَ فعندما خَ . اآلخرين ع ،شَ تَ اإلنسان ب تَ ريع األخالقي بِ لْ ةَ في قَ ه ض وأعطاه ه ـ ميراً حاً ي 

 األخالقيـةَ اِهللا ريعةَ شَـ فـإن ، وهكـذا . التي ينبغي عليه أن يعيشَ بموجبِها القوانينِ ب ه ر كِّ ذَ ي ي لك
م في اإلنسانِ ةٌ لَ تأص . ي آدم فقد كان رِ ع نفسه تلقاء نفُ م – خالِل ض نم الح ميره مـا ينبغـي – ي 

أن ي فْ عليه لَ ع لْتَزِماً هم كوناِهللا بش لكي ي ريعة ةـرِفُ . األخالقيعي مآد فمثالً، كان ه إلهـاً َأن نـاك 
ي َأن ينبغي عليه واحداً فقط، وأنه ع ب هذا اإلله واه دس وند . ع كما أنه أنَّ أيضاً فَ ر ى ه  محظور عـل

 . ه رِ ي غَ ا ِل شتهي م ، أو َأن ي ذب كْ رِقَ، أو َأن ي س زني، أو َأن ي َل، أو َأن ي تُ قْ َأن ي إلنسانِ ا

غْ ور شَ أ م ةَ ريعةَ اِهللا نلَ األخالقي كُ تَ م ن قد كُت تْ ب دعاألجياَل التي أ ، إالَّ ب ن ـدعتْ بجاء آدم 
شريعةَ اِهللا م ميعاً لوبِ ال كتوبةٌ في قُ َأظهرتْ َأنشَرِ جف . ب النَّ ماِئ ض شْ تَ اسِ ر ه م أنهـ علـى دائمـاً د



ي الفَ رِ ع فون ر قَ ب ي الح قِّ ن الخَ ، ِل والباط وبين رِ والشَّ ي ر . ج ِإن سقدالم يقوُل الكتاب الناسِ لذلك ميع 
م ذن ب بون اِهللا وأنهم بِ ي على شَ التعد ريعة وهذا هو ما يقولُ . ر ذْ ال ع الرسوُل ب ه ولس فـي رسـالة 

 َأن كُلَّ ما يقُولُه النَّاموس فَهو يكَلِّم بِه الَّذين في النَّـاموسِ، ِلكَـي ونَحن نَعلَم " : ١٩ : ٣ رومية
 . " يستَد كُلُّ فَمٍ، ويصير كُلُّ الْعالَمِ تَحتَ قصاصٍ من اِهللا

 األخرى مـن مِ ه لألم س فْ نَ ن ن ع ل ي القديم لكي يع بران ب الع ع الشَّ فيه تٌ اختار اُهللا قْ اء و م ج ثُ
الِل هذا الشعب خ . م اُهللا شَ وقد أعطاه وسى ي كتوبةً أال وه ريعةً مةُ مالشَّ . شَريع تُ راِئ وهذه ع و ض ح 
 . ةَ أيضاً ي ن د والم ، ةَ والطقسي ، األخالقيةَ وانين اِهللا قَ لنا

 ة في العهد ي س قْ الطَّ يعة ر الشَّ د من ص القَ هو ما ف . سية للَحديث عنِ الشَّريعة الطَّقْ اآلن نَنْتَقُل
المسيح؟ القديمِ قبَل م أ بِما جيء البشر ن قَ جميعاً س طوا في الخطي ،فقد ة فَّـ الكَ أصـبحت ـ ارنِ ةُ ع 

الخطي ض ة رور ةً م ل لهذا . ةً ح ، عضقَ اُهللا و لَتْ س و ق طُ و وانينتَقديمِ كي على اشْتَم ةالذبائحِ في ةوانييالح 
 كيـفَ وكان الهدفُ الرئيسي من هذه الطُّقوسِ هو أن يتَعلَّم النـاس . خطايا الناسِ ن فِّر ع التي تُكَ

رِ تَ قْ ي نم اِهللا القُ بون د وسِ الب ار ، وكيفَ ي ع ويخدمو نَ دو ب نَ ه ه . 

 قُ لَّـ ع تَ تَ على قـوانين وأنظمـة شتَمُل اء بها العهد القديم ت ةُ التي ج ع الطقسي راِئ الشَّ ت كانَ
جوان بأربعة نم ب الع باد والخ ة د م أال و ة ه ي : و جود قَ أشخاصٍ م د سين مونقَـدي الـذين نَةثَْل الكَهم 
؛ والذباِئح و جود أماك م قَ ن د س االجتم ة ةمثَْل خَيكَِل؛ مياعِ أوِ اله و و أ جود وقات قَ م د س ثَْل ةم األعيـاد 
وأيامِ الر اح ة أعماٍل ؛ ووجود قَ م د س ِل ةثَْل تَناووتقديمِ الذبائحِ م الطاهرة و األطعمة شور الع . 

 الٍل د ظـ ر جـ م تْ كانَ ةَ في العهد القديمِ ي س قْ ةَ الطَّ ريع َأن الشَّ في الكتابِ المقدسِ لكننا نقرُأ
ألشياء تَ تَ س قَّ ح قُ في الع ه الج د سيح ديدالم سوعي جيءم نْدنقرُأ . ع فنحن في الر إلى الع سالة ب ران ي ين 

١ : ١٠ ةالتفسيري في الترجمة درما و بسح : 

 لْخَيـرات الَّتـي سـيْأتي بِهـا فَقَد كَانَتْ شَرِيعةُ موسى تَتَضمن ظالً واهياً ِل "
يا هيقَةَ كَمقالْح روِلتُص تَكُن لَمو ،يحسَل . الْمتُوص ةً َأنرقَاد تَكُن لَم ،ِلذَِلكو 

الس اِئحاِئماً الذَّبد ينمقَدا ِإلَى اِهللا، مبِه ونبتَقَري ينالَّذ اِل ُأولِئكةَ ِإلَى الْكَمنَوِي 
. " عينَها



 علنـةُ مـن خـالِل الشـرائعِ الُل الم ظِّ ال أصبحت حين جاء المسيح إلى األرضِ، ، وهكذا
 ُألغيت الشريعةُ الطقسيةُ التي كانت سائدةً في العهـد وبهذا، . قيقةً واقعةً ديمِ ح د القَ ه ة في الع ي س قْ الطَّ

 ِإذْ محا الصك الَّذي علَينَا في الْفَراِئضِ، الَّذي كَـان " ١٤ : ٢ ي نقرُأ قي رسالة كولوس حيثُ القديمِ
 . " ضدا لَنَا، وقَد رفَعه من الْوسط مسمرا ِإياه بِالصليبِ

أن وه ةاآلي بهذه قصودالم أب طَ يسوع َل الشريعةَ الطقسيةَ التي كانت سـائدةً فـي العهـد 
 ١٦ - ١٤ : ٢ س كما نقرُأ في رسالة أفسـ . ها يود وأطلقَ المؤمنين المسيحيين أحراراً من قُ ، قديمِ ال
 مـبطالً . َألنَّه هو سالَمنَا، الَّذي جعَل االثْنَينِ واحدا، ونَقَض حاِئطَ السياجِ الْمتَوسطَ َأيِ الْعداوةَ "

 يا في فَراِئض، ِلكَي يخْلُقَ االثْنَينِ في نَفْسه ِإنْسانًا واحدا جديدا، صـانعا بِجسده نَاموس الْوصا
ةَ بِـهاودالً الْعيبِ، قَاتلاِهللا بِالص عم داحو دسي جنِ فاالثْنَي اِلحصيا، والَمعنـي . " سوهـذا ي َأن 

أب ةَ ل َل طَ المسيحالحاج قْ الطَّ لشريعة س ي لهذا . ة ، ناكه جتَع لَم ح ةٌ اج الطُّ لم هـذه قـوسِ فـي مارسة 
 . ة المسيحي ة س ي الكن

ب أنِ ع اُهللا د الِل اختارخ نشَرِ مللب هنَفْس نع نلعي الشَّ أن بِ ع القـديمِ الع ـ ، برانيأص ب تْ ح 
ةٌ لوجودةٌ ماسحاج ناكشَ ه اجت رائع ماعي ياةَ النَّاسِ ة ة وقانونيح لهذا . تُنَظِّم ، ـعضي ر شـَ اُهللا و ةً ع 

م د ن شَ ةً ي لِّمعلكي ي ع ب كيفَ ي ه بنظامٍ وع في هذا العالمِِ دالَ عيشون ة . القـديمِ قـوانين ـدهفي الع نَجِد 
 . العسـكري ، والنظامِ والقضائي التشريعي ، والعالقات االجتماعية، والنظامِ ة كوم الح عديدةً تتعلَّقُ ب

الشـعبِ الع تتعلقُ بقادة على تعليمات فعلى سبيِل المثاِل، اشتملت هذه القوانين ـ وقباِئ ، برانـيل ه ، 
وم ل ك ه . االجتماعي النظام كما َأن تتعلقُ بالعبيد و ، والزواجِ ، اشتمَل على تعليمات ـةكيفي م عاملـة 

الض ع الم واألجانبِ واألوالد فاء دين تمر . تتعلـقُ بحمايـة ى أنظمـة  واشتملت القوانين أيضاً عـل
 واشـتملت األنظمـةُ . قتِل جراِئمِ وال وال الشخصي اء عتد ال ا كيفية التَّعامِل مع حاالت الممتلكات، و

تتعلَّ العسكريةُ على تعليمات قُ بالخ د م الع ة سكري ا ، و ة لح بِ، و ر ةكيفي م لَ عام األعداء ة . 

نلك ب ع ي أن جاء د إلى األرضِ سوع ، أص ب تْ ح تعاليم هي السائدةُ والم الجديد طبقـةُ العهد 
المسيحيين ِل المؤمنينبق نبتاتاً وهذا ال يعني . م لدى اِهللا خ لُـ : نِ للبشـرِ ي تـ طَّ َأنللشـعبِ ى األو 

نقـرُأ فـي . ةٌ  فقط لجميعِ الناسِ د ةٌ واح طَّ فاُهللا لديه خ . المسيحية للكنيسة ة والثاني ، العبراني القديمِِ



 وِلي خرافٌ ُأخَر لَيستْ من هذه الْحظيرة، ينْبغـي َأن " : على لسانِ يسوع ١٦ : ١٠ إنجيِل يوحنا
يعر تَكُوني، وتوص عما فَتَسضَأي لْكبِت يآت داحاعٍ ورةٌ وداحةٌ و " . 

 ة التي دني على القوانينِ الم اِهللا هي أمثلةٌ تعلقةَ بملكوت الم الكتابِ المقدسِ عاليم وهكذا فِإن تَ
تَ نبغي على الشُّ ي طَ اها وتُ بنَّ تَ عوبِ أن رومي لهذا نقرُأ في . ها قَ ب كُلُّ نَفْسٍ " ٢ - ١ : ١٣ ة رسالة عِلتَخْض 
 ، حتَّى ِإن سالَطينِ الْفَاِئقَة، َألنَّه لَيس سلْطَان ِإالَّ من اِهللا، والسالَطين الْكَاِئنَةُ هي مرتَّبةٌ من اِهللا ِلل

 . " ذُون َألنْفُسهِم دينُونَةً من يقَاوِم السلْطَان يقَاوِم تَرتيب اِهللا، والْمقَاوِمون سيْأخُ

 ، وأن ها اُهللا ع ض التي و دود ها في إطارِ الح ب ع م شَ كُ ح تَ دنية أن كومة م ح لِّ نبغي على كُ ي كما
بتُعاق الناسِ، وأن دالَةَ بينقَ العتُطَب قَ . األشرار ُأ وهناك تَ خرى تَ وانين لَّ ع االجتماعيـة قُ بالحيـاة 

 ب جِـ كمـا ي . واج والعائلةَ والكنيسـة م الز رِ تَ ح جتمعِ أن ي م لِّ على كُ فمثالً، يجِب . تُعلمها كلمةُ اِهللا
 . أيضـاً م لْ الظُ أن يحارب اد و س ةَ والفَ ريم ب الج حارِ ، وأن ي ع بنظامٍ أخالقي تَّ م تَ ي عٍ َأن م تَ ج م لِّ على كُ

 . ةُ اِهللا م ل ه  كَ م قانونياً قائماً على ما تُعلِّ ى نظاماً للقيمِ ونظاماً نَّ ب تَ جتمعٍ َأن ي م لِّ ب على كُ جِ ي و

 قائمـةً ما زالتْ األخالقية وانين اِهللا رِفَ َأن قَ ع َأن نَ – ين سيحي كمؤمنين م – ينبغي علينا و
الجديد نَ . في العهد ،في الخطية التي عاشها اإلنسان فبسببِ القرونِ الطويلة شَ س الناس اِهللا ي رائع 

 أعطـى اُهللا وصـاياه ، لهذا . الشريرة توافقُ مع أهدافهم رفوها بما ي ح تَجاهلوها، أو أو ، األخالقيةَ
األخالقية إلى ب ني إسرائيل في ص غَ ي م ة كتوبة . حضالقديمِ تُو فالشريعةُ األخالقيةُ في العهد القواعد 

 هذه الشريعة األخالقيـة مـن ن ونقرُأ ع . بعالقة اإلنسانِ باِهللا وبأخيه اإلنسان والتعليمات المتعلقةَ
رِ شْ خالِل الوصايا الع الم د حاحِ ة في نَ وشْرين األصالع نم ـحاح فـي أيضاً و ، روجِ رِ الخُ فْ ساألص 

 . ة ي ن ثْ التَّ رِ فْ س ن م الخامسِ

وم ن هِ الم جِ م د نُ اً أن اَهللا أعطى هذه الوصايا األخالقيةَ ظ الح أن في إطارِ ن ع م الغَ ت ه ـ ني ة . 
نقرُأ في س ٢ : ٢٠ روج رِ الخُ فْ فنحن " ـتيب ـنم ـرصضِ مَأر نم كجي َأخْرالَّذ كِإله بَأنَا الر 

ةيودبالْع " . و ب ع أن د قام اُهللا بتخليصِ الع ب ران ي نم ال ين ع بودي في م القاسية ة ص أعطاه ،م الوصـايا ر 
 اِهللا ب ع َأن يكـون شَـ فيجـب . كوا في هذا العالمِ لُ س ي يريهم كيفَ ينبغي أن ر لكي شْ الع األخالقيةَ

م الشُّ نِ ختلفاً ع عوبِ الم به قِّ حيطةالح رِفَةعوم ةف . في القَداس قْ اُهللا لم ي ص د أب ت د وصـايا اً َأن كـون 
ر ر بـ تَ د ي ا من أحـ س يعلِّم بوضوحٍ أنه م د قَ فالكتاب الم . لتبريرِ اليهود وسيلَةً د القديمِ ه الع ع راِئ وشَ



 الشـرائع ع هـذه ض ن اَهللا و ك لَ . ؛ بل إن التبرير هو بِنعمة اِهللا عِ والقوانين راِئ طبيق الشَّ من خالِل تَ
 عيشوا كشعبٍ مكَرسٍ ٍهللا، وكيفَ يرضـوا ي أن كوا و لُ س ن لشعبه كيف ينبغي َأن ي ي ب لكي ي ةَ قي األخال
اَهللا وي م ج في حيات م هِ دوه . 

 التي أعطاهـا رِ شْ الوصايا الع حيثُ أنَّنا نتحدثُ عن وصايا اِهللا، فال بد أن نتطرقَ إلى و
 وكما قُلنا قبَل قليٍل، ما تزال هـذه الوصـايا األخالقيـةُ واجِبـةَ . مها لشَعبِه لكي يعلِّ اُهللا لموسى

 : التطبيق في حياتنا

ى ة الوصـي نَجِد في . " ي ام م ى َأ ر خْ ةٌ ُأ ه آِل ك ن لَ كُ ال ي " : ةُ األولى ي ص الو قوُل تَ  نَهيـاً األوـل
 الـذي والوحيـد الواحـد الحقيقي ي فاُهللا هو اإلله الح . صنامِ األ ة باد وع ة ه اآلِل د عد تَ عن واضحاً
 رِ فْ سِ نقـرُأ فـي سـ د قَ وتأكيداً لوحدانية اِهللا في الكتابِ الم . ه نا لَ ياتَ نا وح فوس أن نُكَرس نُ يستَحقُّ

 سـالة نقرُأ فـي رِ . " ، والَ ِإله غَيرِي َأنَا اَألوُل وَأنَا اآلخر : ... كَذَا يقُوُل الرب ه " ٦ : ٤٤ ياء ع إشَ
ياء، ونَحـن لَـه : لكن لَنَا ِإله واحد " ٦ : ٨ األولى ورنثوس كُ  ورب . اآلب الَّذي منْه جميع اَألشـْ

داحو : بِه ننَحو ،اءاَألشْي يعمج ي بِهالَّذ ،يحسالْم وعسإذاً . " ي علينا أن جِبي دباإللَ نَع ه الح قيقـي 
 . سِ د قَ الم الكتابِ الواحد الذي أعلَن عن ذاته لَنا من خالِل

الم الكتاب قَ كما َأن د بوضوحٍ عن ر لِّمعي فْ س ض للس ه رِ والشَّ ح ع ذَ و وم ا شَ ة ذَ اب ِل ه ك . فـنحن 
 متَى دخَلْتَ اَألرض الَّتي يعطيك الرب ِإلهك، الَ تَتَعلَّم َأن تَفْعـَل " ١٣ - ٩ : ١٨ ة ي ن ثْ التَّ رِ فْ رُأ في س قْ نَ

 الَ يوجد فيك من يجِيز ابنَه َأوِ ابنَتَه في النَّارِ، والَ من يعرفُ عرافَـةً، . مثَْل رِجسِ ُأولِئك اُألممِ
تَفَاِئٌل والَ ماِئفٌ والَ عو ـنالَ مـةً، وتَابِع ا َأوانَأُل جسي نالَ مةً، وقْيي رقري نالَ مو ،راحالَ س 

 ". َألن كُلَّ من يفْعُل ذِلك مكْروه عنْد الرب . يستَشير الْموتَى

في الع القضائي القانون وكان القَ ه د نُ ديمِ ي ص عاقَ على م ب أم ة حيثُ نَ ثاِل هؤالء رِ فْ قرُأ في س 
 . " الَ تَدع ساحرةً تَعيش " ١٨ : ٢٢ روج الخُ

ه وكان ذا الع ي الكَ بِ طَ نْ قاب ذَ قُ أيضاً على األنبياء ب الذين ي ة ح على ع الشعب ونض بادةَ آلهة 
: ٥ - ١ : ١٣ ة ي ن ثْ التَّ رِ فْ رُأ في س قْ فنحن نَ . سِ د قَ تابِ الم الك ه لَ إ ر ي أخرى غَ



" ثَتدح لَوةً، ووبجُأع ةً َأوآي طَاكَأعا، ولْمح اِلمح َأو نَبِي كطسي وف ِإذَا قَام 
 ِلنَذْهب وراء آِلهة ُأخْرى لَم تَعرِفْها : اآليةُ َأوِ اُألعجوبةُ الَّتي كَلَّمك عنْها قَاِئالً

 ، فَالَ تَسمع ِلكَالَمِ ذِلك النَّبِي َأوِ الْحاِلمِ ذِلك الْحلْم، َألن الـرب ِإلهكُـم ونَعبدها
ـكُمكُلِّ َأنْفُس نمو كُلِّ قُلُوبِكُم نم كُمِإله بالر ونبْل تُحه لَمعي ِلكَي نُكُمتَحمي . 

ونيرتَس ِإلهِكُم بالر اءرو تَهـوصو ،فَظُـونتَح اهـايصوو ،تَتَّقُون اهِإيو ، 
قُونتَلْتَص بِهو ،وندبتَع اهِإيو ،ونعمتَس . لْـمالْح ذِلـك اِلمَأوِ الْح النَّبِي ذِلكو 

 رجكُم من َأرضِ مصر، يقْتَُل، َألنَّه تَكَلَّم بِالزيغِ من وراء الرب ِإلهِكُم الَّذي َأخْ
كُمِإله بالر كُمري َأمالَّت نِ الطَّرِيقع كُمحطَوي ِلكَي ،ةيودبالْع تيب نم اكُمفَدو 

 . " فَتَنْزِعون الشَّر من بينكُم . َأن تَسلُكُوا فيها

وكان صيرم أي تَ دينَ م تَ نْ ة ش فيها ع ر ةُ آِل باد ه رى غي خْ ُأ ة إلَ ر الك ه قَ تابِ الم سِ د وه د  مار اـل
لَ . الك واله ك ن جِ ي نَ ب َأن نَ لَ ع الجديد العهد َأن م هانا ع تْ قَ ن القَ فالنِّ . سٍ فْ نَ ِل أي ظام ضائي الذي كـان 

س ائداً في الع القَ ه ديمٍ د – ةإلَهِي ةكْملَ – ِلح ي م ع د اِئ س د اً في الع ه الج د ديد . 

 الَ تَصنَع لَك تمثَاالً منْحوتًا، والَ صورةً ما " : قوُل تَ فَ رِ شْ صايا الع الو من الثانيةُ ةُ ي ص الو أما
تتَح نم اءي الْما فمتُ، وتَح نضِ مي اَألرا فمقُ، وفَو نم اءمي السا فمضِ ماَألر . دـجالَ تَس 

نهدبالَ تَعو نلَه " . 

الو وهكذا فإن ص الثَّ ةَ ي ان ةَ ي نم نْ رِ تَ شْ الوصايا الع هانا ع نْ نص عِ أي ت ـ مثاٍل أو ص ِهللا ور ة . 
 دون التماثيـَل ب ع ي دماء ريونَ القُ ص ثُ كان المَ ي ر ح ص راني القديم في أرضِ م ب الع ب ع فقد عاشَ الشَّ

 . ة ي رِ ح ضِ والكائنات الب األر دوابِ ماء و يورِ الس ة طُ َئ ي نعتْ على ه ص التي صنام األ و

 والـذين ؛ ح و فاُهللا ر . عِ أيدينا من صنْ ي شَيء ة أ باد ع ن ع تَنْهانا ةَ الثانيةَ ي ص فإن الو لهذا،
نَ يدعب ي جِ ه ب ي َأن ع ب بالر دوه مـوا . قِّ وحِ والحالتَز أشخاصٍ كَثيرين ناً مدا واحيوشي كلالم رتبعوي 

 لـوك الم رِ فْ س نقرُأ في األصحاحِ الثالث والعشْرين من . بتطبيق هذه الوصية في حياتهِم إطاعةً ِهللا
 وكان من أهـم تلْـك . ة حين تَربع على عرشِ يهوذا قام بإصالحات كثير اني َأن الملك يوشيا الثَّ

هوفراِئض صاياهفَظَ وحي وأن هعتْبي أن الرب داً أمامهع قَطَع أنَّه اإلصالحات . ـا أنـه قَ ر أحـ كم



للبعِل ولعشت ج ةالمصنوع اآلنية كَ ، روتَ ا ميع وأباد ةَ األصنامِ نَ ه ، طَّ وح صـنامِ األ و تماثيـِل ال لَّ كُ م 
ةذابِحِ الوثنيوالم ةالموجود هناك . 

 وكَان كَثيرون من الَّذين يستَعملُون السـحر " ١٩ : ١٩ ِل س رِ أعماِل الر فْ رُأ في س قْ كما نَ
 . " ها فَوجدوها خَمسين َألْفًا من الْفضـة وحسبوا َأثْمانَ . يجمعون الْكُتُب ويحرقُونَها َأمام الْجميعِ

إذاً، فقد كان ُأناس ناكه نَةيعباستخدامِ كُتُبٍ م مارِسونَهرِ ويحبالس نونيؤم . هِمـد إيمـانعب مـنَّهلك 
 . النَّاسِ إطاعةً لوصايا اِهللا ميعِ ام ج قوها أم ر وأح الكُتُب تلك بيسوع جمعوا

 كمـا يجـب . نـا نامٍ في حيات أص من أي نَتَخَلَّص ين َأن سيحي م ينا كمؤمنين ب عل جِ ي ، لذلك
أن رِكنُد علينا أن نَمالص هحياتو رِهمشاعكْرِ اإلنسانِ ولى فوِذُ عتَحسي شيء أي وفمـثالً، إذا . ه 

اإلنسان اً ل كانبحلماِل م بالَغٍ فيها بصورةم ، هياتنَماً في حص حبالماَل أص ني أنعفهذا ي . وإن كان 
 لهذا، إذا . فهذا يعني أن النُّفوذَ أصبح صنَماً في حياته وجبروت، يصبِح ذا نُفوذ اإلنسان يحيا لكي

جِباِهللا، في عم ةليمس بعالقَة تَّعنَتَم نا أندأر نتخلَّص نامِ وأنميعِ أنْواعِ األصج نم ذَرنَح علينا أن 
 . منْها

نأتي إلى ثُم الو ص ي الثالثة ة نم قوُل رِ والتي تَ شْ الوصايا الع : " ِإلهِـك بمِ الرقْ بِاسالَ تَنْط 
 ؟ الً اط ب ب م الر س ا طقَ ب نَ عنى َأن نَ أو ما م ؟ ما المقصود بهذه الوصية : نا ُل ه اء س تَ ما تَ ب ور . " باطالً

جِبي أن رِكنُد ال اَهللا علينا أن ننْهانا عي كْ ذ رِ اس م ياً قاطعاً؛ هنَه نَّ لك ي كْـرِ هانـا نْ هذ ـنع 
نعباً، وكَذ همباس لْفنِ الحالً، وعباط هماس س ب أو تْ شَ ه أوِ م التَّ ه ج ديف نَ . عليه ـ في قرُأ فنحنرِ فْ س 

 وَأما النَّبِي الَّذي يطْغي، فَيتَكَلَّم بِاسمي كَالَما لَم ُأوصه َأن يتَكَلَّم بِـه، َأوِ الَّـذي " ٢٠ : ١٨ ة ي ن ثْ التَّ
النَّبِي وتُ ذِلكمى، فَيُأخْر ةمِ آِلهبِاس تَكَلَّمـ و . " يـ لال ا رِ فْ نقرُأ في سفُـوا " ١٢ : ١٩ ين ويلالَ تَحو 

ِإلهِك ماس نِّسبِ، فَتُدي ِللْكَذمذا ك ه و . " بِاس ، ي م ك للمؤم ن ي أن نين ستخد موا اس م صي أو اِهللا حين لُّون 
ي لَّ كَ تَ حين ع إجالٍل وتوقيرٍ ما أنهم الَ اِهللا طَ نِ مون نم قُّهتَحسما ي طونَهعي . 

 على كيفية عمِل اِهللا من خالِل شَريعته األخالقيـة والطَّقْسـية في هذا الدرس عرفْنا لقد تَ
ةدنيشْرِ . والمالوصايا الع ناألولى م الوصايا الثالث نثْنا عدكما أنَّنا تَح . ،ـةمالقاد لْقَـةفـي الح



 والتي ما زِلْنا مطالَبين لعشْرِ التي أعطاها اُهللا لنَبِيه موسى سوفَ نُكْمُل حديثَنا عن باقي الوصايا ا
 . بتطبيقها في حياتنا

جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم ـات ، " تلمذة " وإلى أنوالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم . 
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


