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إذا أراد أحدهم أن يحصل على رخصة قيادة سيارة، ينبغي أن يجتاز 
للفحص  المتـقدم  يقرأ  المرور.  وقواعد  بإشارات  معرفته  يثبت  فحصًا 
كتيبًا عنوانه ”قواعد المرور.“ إنها قواعد جيدة، فإذا عرفناها واتبعناها 
نتجنب الكثير من حوادث السير، ولن نواجه مشاكل مع الشرطة الذين من 
واجبهم أن يراقبوا تطبيق القانون. ربما نرغب أحيانًا أن نتجاوز السرعة 
تكبح رغبتنا  الزائدة  بالسرعة  المتعلقة  واألنظمة  القوانين  لكن  المحددة، 
القوانين  هذه  عون  المشرِّ أوجد  لقد  الخطرة.  تجاوزاتـنا  من  وتحد  هذه، 

إلبعادنا عن المشاكل ومنعنا من إيذاء اآلخرين.

أن  لألطفال  يجوز  ال  مثًال،  أيضًا.  ومبادئها  قواعدها  العائلية  وللحياة 
وقواعد.  ضوابط  إلى  يحتاجون  فاألطفال  البيت،  داخل  بالكرة  يلعبوا 
ويشعر الطفل بمزيٍد من األمان إذا عرف ما ينبغي أن يعمله وما ينبغي 
أن ال يعمله. فإذا تجاوز قاعدًة ما، يؤدَّب. ويكون التأديب جيدًا إذا مارسناه 
بالمحبة، وهكذا يتعلم الطفل أنَّ الجميع يكونون أكثر سعادًة إذا روعيت 

القواعد.

وقد وضع اهللا أيضًا، خالق البشر جميعًا، قواعَد ومبادئ ، وهو يريد 
اهللا  أعلن  ذلك،  أجل  من  يتبعوها.  وأن  القواعد  هذه  يعرفوا  أن  ألوالده 

قواعده من خالل موسى أوًال ثم بيسوع المسيح ابنه.
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في هذا الدرس:
قوانين البشر  

وصايا اهللا على يد موسى  
تعاليم يسوع  

توجيهات الرسل  

يساعدك هذا الدرس على:
ف على القواعد اإللهية التي أعلنها اهللا في الكتاب المقدس.  التعرُّ

 إدراك حقيقة أنَّ القواعد التي يقدمها يسوع ُتظهر ما ينبغي أن نكون 
الناموس  بالمقارنة مع  ينبغي أن ال نكون عـليه. وذلك  عليه، ال ما 

الذي يركز على إظهار الجوانب الخاطئة والنهي عنها.
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قوانين البشر

يف  والقوانني  القادة  حنو  من  تشعر  أن  اهلل  لك  يريد  كيف  اشــرح  الهدف 1. 
بلدك.

أن  اهللا  يريد  المجتمع.  في  والترتيب  بالنظام  عالقة  اإللهية  للمبادئ 
يحيا الناس معًا في سالم وانسجام، وقد سمح اهللا لإلنسان بوضع أنظمته 
يقودها  مملكة  أو  يقودها زعيم،  قبيلٍة  في  اإلنسان  يعيش  كأن  السياسية، 
عون يضعون  ملك، أو جمهورية يرأسها رئيس. وفي كل نظام قادة ومشرِّ
القوانين واألنظمة التي تسود على المجتمع. وال يعني هذا أنَّ جميع القوانين 

سليمة وكل القادة صالحون في نظر اهللا، لكن اهللا يطالبنا باحترامهم.

هذا ما يقوله بولس في رومية 13: 3-1:

اهلل،  من  إالَّ  سلطان  ليس  ألنــه  الفائقة،  للسالطني  نفس  كل  لتخضع 
والسالطني الكائنة هي مرتبة من اهلل، حتى إنَّ َمن يقاوم السلطان يقاوم 
ليسوا  ترتيب اهلل، واملقاومون سيأخذون ألنفسهم دينونة. فإنَّ احلّكام 

خوفًا لألعمال الصاحلة بل للشريرة.
لقد ُوِجدت السلطات لكي تسيطر على الشر وتعاقب من يكسر القانون، 
الشر. وينبغي  القانون يعاقب  القادة هم خدَّام هللا ما دام  ويقول بولس إنَّ 
أن نخضع للسالطين الفائقة (القادة في الدولة) ال خوفًا منهم بل "بسبب 
الضمير." حيث يتحدث بولس عن االلتزام بدفع الضرائب بسبب الضمير:

بسبب  أيضًا  بل  فقط،  الغضب  بسبب  ليس  له،  ُيخَضع  أن  يلزم  لذلك 
ام اهلل مواظبون  الضمري. فإنكم ألجل هذا ُتوُفون اجلزية أيضًا، إذ هم خدَّ
على ذلك بعينه. فأعطوا اجلميع حقوقهـم: اجلزية ملن له اجلزية. اجلباية 
ملن له اجلباية. واخلوف ملن له اخلوف. واإلكرام ملن له اإلكرام. (رومية 

(7-5 :13
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والمؤمنون مديونون أوًال لملكوت اهللا. وكمواطنين أحرار في ملكوت 
السماء، ينبغي أن نكون أمثلة لغير المؤمنين، وذلك بأن نطيع السلطات 

وندفع ضرائبنا. ويشجعنا بطرس إذا يقول: 

فاخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب. (1 بطرس 2: 13)
كان يسوع مثاًال رائعًا على طاعة السلطات. فمع أنه ملك الملوك، كان 
 .(27-24:17 متى  (انظر  الناس  إلزعاج  تجنبًا  الضرائب  يدفع  يسوع 
وعندما حاول أعداؤه اإليقاع به بسؤالهم له عن دفع الضريبة، قدَّم لهم 

يسوع هذه النصيحة الصالحة:

أعطوا ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل. (متى 22: 21)

ÂÌãÄÄ∏

ضع دائرة حول رمز كل عبارة صحيحة فيما يخص موقف المؤمن   .1
من الحكومة:

يمتنع عن دفع الضرائب ألنه ابن هللا. أ.   
يرغب بطاعة قوانين بالده. ب.   

يدفع الضرائب بدافع من ضميره. ج.   
يحترم السلطات البشرية. د.   

يضع قانون اهللا فوق قوانين البشر. هـ.   
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تعطي  أن  تستطيع  هل  مالحظاتك.  دفتر  في   21:22 متى  اكتب   .2
بعض األمثلة عن ما هو للحكومة وما هو هللا؟ ربما تكون بعض 
فكَّرت  التي  األمثلة  بجميع  قائمة  اكتب  معًا.  للحكومة وهللا  أمثلتك 

فيها.

وصايا اهللا على يد موسى

بّين معرفتك بالشرائع اإلهلية، ووضح أمهية معونة الروح القدس  الهدف 2. 
لتطبيق هذه الشرائع.

قد تكون قوانين البشر صالحة أو سيئة، وهي تقتصر على مجتمٍع معيَّن 
عت من أجله. أمَّا وصايا اهللا فهي صالحة تمامًا وتناسب كل الناس في 

ِ
ُوض

كل مكان. يقول صاحب المزمور:

بارٌّ أنت يا رب وأحكامك مستقيمة. عدًال أمرت بشهادتك وحقًا إىل 
الغاية. (مزمور 119: 138-137)

الكثيرون  كان  موسى.  خادمه  من خالل  شعبه وصايا  اهللا  أعطى  لقد 
يؤمنون باهللا ويفهمون شيئًا من طرقه، لكن معظم الناس لم يعرفوا قوانينه 
وشرائعه. لذلك، أعلن اهللا ناموسه الكامل للعبرانيين الذين اختارهم، وذلك 
عندما أعطى موسى الوصايا على جبل سيناء. يمكنك قراءة القصة وكل 
ما قاله اهللا لموسى في خروج 19-31. وكانت أول وأهم الوصايا هي ما 

يسمى بـ "الوصايا العشر."

في سفر التثنية واألصحاح 5، يقرأ موسى هذه الوصايا على الشعب 
لكي يتعلموها ويحفظوها (ع 1). كان يريد لهم أن يعرفوا أنَّ هذه الوصايا 
وصاياه  أطاعوا  هم  إن  سيباركهم  اهللا  وأنَّ  معهم،  اهللا  عهد  قاعدة  هي 

(ع 33-32).
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ينبغي أن  المسيح،  لنا بموت  الذي صار  الجديد  العهد  أننا شعُب  ومع 
وال  الناس،  لكل  فهي  العشر،  الوصايا  نطيع)  (أي  نحفظ  وأن  نعرف 
نستطيع أن نتمتع بمجتمٍع صالح صحي مزدهر من دون هذه الوصايا. 

وإليك قائمة مختصرة بها:

ال تعبد سوى الرب إلهك.  .1
ال تصنع تمثاًال أو صورًة للعبادة.  .2

ال تستخدم اسم اهللا بالباطل.  .3
احفظ يوم الرب.  .4
أكرم أباك وأمك.  .5

ال تقتل.  .6

ال تزِن.  .7
ال تسرق.  .8

ال تشهد بالزور.  .9
ال تشته امرأة رجٍل آخر أو ممتلكاته.  .10

وازدهار.  بسالٍم  العيش  على  تساعدنا  لكي  الوصايا  هذه  اهللا  أعطانا 
أعطانا إياها ألنه أٌب محب وعطوف.

بك الرب إهلك. واحفظ  فاعلم يف قلبك أنه كما يؤّدب اإلنسان ابنه قد أدَّ
وصايا الرب إهلك لكي تسلك يف طرقه وتتقيه. تثنية 8: 6-5

وهذا  اهللا.  فعاقبهم  الوقت،  كل  الوصايا  هذه  إسرائيل  بنو  يحفظ  ولم 
ينطبق أيضًا على كل إنسان أخطأ الى اهللا بكسر ولو وصيٍة واحدة من 
من  وقٍت  في  اهللا  وصايا  كسروا  الذين  المتدينون  ذلك  في  بما  وصاياه، 

األوقات.

جاء شاٌب متديِّن إلى يسوع يومًا (مرقس 10: 17-22)، وكان يريد 
أن يعرف ماذا يفعل ليرث الحياة األبدية. سأله يسوع عن الوصايا وذكر 
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أمامه الوصايا الخمس األخيرة، فما كان من الشاب إالَّ أن قال بافتخار 
أنه حفظ الوصايا كلها. عند ذلك تحداه يسوع بمحبٍة في أن يتخلى عن كل 
ثروته ويتبعه. ويقول الكتاب إنَّ الشاب مضى حزينًا ألنه كان ذا أموال 
كثيرة. لقد أحبَّ الغنى أكثر من محبته لطاعة ابن اهللا. كان المال هو إلهه!  

ومن دون أن يدرك، كسر الشاب الوصية األولى!

إن معايير اهللا للسلوك عالية جدًا بال شك، وال يمكن ألحٍد منَّا أن يحفظها 
رومية  في  الرسول  بولس  عنه  ُيعبِّر  ما  هذا  الذاتية.  بقوته  يطبِّقها  وأن 
21:7-25، حيث يبين أننا نعرف أنَّ وصايا اهللا صالحة ونرغب بأن نعمل 
أمورًا صالحة كما توصينا، لكننا ال نستطيع التغلُّب على طبيعتنا البشرية. 

والخبر السار هو أنَّ اهللا يقدِّم الحل لهذه المشكلة:

فاهلل  باجلسد،  ضعيفًا  كان  ما  يف  عنه،  عاجزًا  الناموس  كان  ما  ألنه 
اخلطية، دان اخلطية يف  اخلطية، وألجل  ابنه يف شبه جسد  أرسل  إذ 
اجلسد، لكي يتم حكم الناموس فينا، حنن السالكني ليس حسب اجلسد 

بل حسب الروح. (رومية 8: 4-3)
لقد حقق يسوع، ابن اإلنسان وابن اهللا، جميع وصايا اهللا (متى 17:5). 

وبموته ُغفرت خطايانا، وبروحه نتعلم كيف نطيع وصايا اهللا.
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كلماته  تعلَّم  مالحظاتك.  دفتر  في   35-33:119 المزمور  اكتب   .3
واجعلها صالتك الخاصة.

دّربني في سبيل وصاياك ألني به سررت. أِمْل قلبي إلى شهاداتك   
في طريقك  الباطل.  إلى  النظر  ل عينّي عن  المكسب. حوِّ إلى  ال 

أحيني. مزمور 119: 37-35

ضع دائرة حول رمز كل عبارة تصف وصايا وقواعد اهللا:  .4
وصايا اهللا كاملة. أ.   

هي  موسى  خــالل  من  اهللا  أعطاها  التي  الوصايا  جميع  ب.   
للعبرانيين فقط.

يستطيع الناس أن يحفظوا الوصايا العشر وأن يطبِّقوها بكل  ج.   
سهولة.

قدَّم اهللا وصاياه لمساعدة اإلنسان كي يحيا حياًة صالحة. د.   
الوصايا العشر ال تناسب عصرنا الحديث. هـ.   

أطاع يسوع كل نواميس اهللا. و.   
يساعدنا على إطاعة وصايا  لكي  القدس  الروح  إلى  نحتاج  ز.   

اهللا.

احفظها  ثم  اكتبها  بعد،  العشر  الوصايا  تعرف  ال  كنت  إذا   .5
أن  القدس  الروح  من  اطلب  تتعلمها،  أنت  وبينما  (استذكرها). 

يساعدك في طاعتها.
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تعاليم يسوع

ى ناموس املسيح بـ ”ناموس احملبة.“ اشرح ملاذا ُيسمَّ الهدف 3. 

سؤاًال صعبًا حول شريعة  وسأله  يسوع  إلى  يومًا  المعلِّمين  أحد  جاء 
اهللا. قال له: 

أية وصية هي العظمى يف الناموس؟ (متى 22: 36)
فلم يختر يسوع إحدى الوصايا العشر، بل اقتبس وصيًة من العهد القديم 

تشمل الوصايا األربع األولى من الوصايا العشر هي:

حتب الرب إهلك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قّوتك. (تثنية  
(5 :6

فإذا أحببت اهللا لن تعبد سواه، ولن تستخدم اسمه باطًال، وستعمل ما 
يمكن إلرضائه. وهكذا تكون المحبة هي دافع طاعتك للوصايا. ولذلك، 
أضاف يسوع في إجابته وصيًة عظيمة أخرى اقتبسها من العهد القديم. 

هذه الوصية تشمل الوصايا الست األخيرة.

حتب قريبك كنفسك. (الويني 19: 18)
أو  تقتله ولن تشتهي زوجته  لن  فإذا أحببت قريبك،  المحبة،  هذه هي 
وإكرامهما).  الوالدين  محبة  هذا  (ويتضمن  األفضل  له  تتمنى  بل  ماله، 
من خالل  تظهر  المحبة  أن  حيث  القدس.  الروح  ثمر  من  هي  والمحبة 

أعمال المؤمن الممتلئ من الروح.

يعطيهم  أن  على  حريصًا  كان  تالميذه،  يترك  أن  يسوع  أراد  عندما 
وصايا قبل رحيله. لقد أحبهم وأحبوه، فقال لهم: 

إن كنتم حتبونين فاحفظوا وصاياي. (يوحنا 14: 15)
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الذي سيساعدهم على  القدس،  الروح  ي"  "المعزِّ يرسل  بأن  ووعدهم 
حفظ وصاياه (يوحنا 16:14-17،26). ثم قال لهم:

هذه هي وصييت: أن حتبوا بعضكم بعضًا كما أحببتكم. ليس ألحٍد 
(يوحنا  أحبائه.  ألجــل  نفسه  ــٌد  أح يضع  أن  هــذا  مــن  أعظم  حــٌب 

(13-12 :15

وتتميَّز محبة يسوع بأنها محبة عملية. لقد بذل حياته من أجل خالصنا. 
وبهذا يضع يسوع قاعدًة لتالميذه وهي أن يحبوا هم أيضًا بطريقة عملية. 

وال بدَّ أنَّ بولس الرسول كان قد أدرك ذلك عندما قال:

امحلوا بعضكم أثقال بعض وهكذا متموا ناموس املسيح. (غالطية 6: 2)
ينبغي أن ُنظهر محبتنا للرب بأن نعمل الخير لآلخرين. تتذكر أننا قلنا 
في الدرس 1 إنَّ من إرادة اهللا ألوالده أن يعملوا أعماًال صالحة، وها نحن 

نجد هذا في وصية يسوع.

أنَّ  نعلم  لكننا  اهللا،  ملكوت  في  المركزية  القاعدة  هي  العملية  المحبة 
جوهرها ليس المحبة فقط، بل البّر أيضًا. فالمحبة العملية ينبغي أن ترتبط 
المحبة  الحديث عن  الصالحة. وقد كثر  الطرق  الذي يوجهها نحو  بالبّر 
والبرِّ في تعاليم يسوع. العظة على الجبل في متى 5-7 تكشف لنا بعض 

هذه التعاليم.

علَّم يسوع تالميذه في العظة على الجبل معايير البرِّ السامية التي ينبغي 
عن  االبتعاد  د  مجرَّ منهم  المطلوب  يكن  فلم  ومرادهم.  هدفهم  تكون  أن 
األعمال الشريرة بل كان ينبغي ألفكارهم أيضًا أن ال تكون شريرة! فليس 
كافيًا أن ال تزني حسب الوصية، بل ينبغي أن ال تراعي في ذهنك أفكارًا 
خاطئة (متى 27:5-28). وال يرضى يسوع بأن نعمل صالحًا ألصدقائنا 
فقط، بل يطالبنا بأن نحب أعداءنا أيضًا ونصلي من أجلهم لكي نكون أبناء 

أبينا الذي في السماوات (متى 45-43:5).
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تتضمن وصايا يسوع أسلوب حياة جديدة، يكون فيه عطاؤنا وصالتنا 
عبارة عن مواقف داخلية ال نقصد بها التظاهر أو التفاخر أو طلب مدح 
نفعل،  ما  في  مرائين  نكون  أالَّ  ينبغي  فقط.  اهللا  لمجد  بل هي  اآلخرين، 
كان   - األخرى  تلو  مرًة   - يسوع  لكن  ظاهريًا.  صالحًا  إالَّ  ذلك  فليس 
يهتم باألعمال  الداخلية كما  بالدوافع والمواقف  يهتم  يعلِّم تالميذه أنَّ اهللا 

الخارجية النابعة من الداخل.

بالمحرمات  قائمًة  لنا  يضع  ال  فهو  إيجابية،  بأنها  يسوع  تعاليم  تتميز 
فـقط، لكنه يخبرنا ما هو أبعد من مجرد ناموس ال يتضمن سوى النواهي. 
يقول  نحبه.  ألننا  للقريب  خيرًا  نعمل  وأن  اهللا  ُنحب  أن  إلى  يدعونا  إنه 

يسوع:

ه... (متى 6: 33) اطلبوا أوًال ملكوت اهلل وبرَّ

ÂÌãÄÄ∏

قد تتناقض وصايا يسوع أحيانًا مع رغبات طبيعتنا البشرية. ضع   .6
الروح  مساعدة  إلى  فيها  تحتاج  التي  الوصية  رمز  حول  دائرة 

القدس:
افرح وقت االضطهاد. أ.   

ال تنتقم لنفسك ممن يخطئون إليك.  ب.   
أحبب أعداءك. ج.   

ال تتظاهر أمام اآلخرين بما تقدمه من صدقة، بل ليكن ذلك  د.   
في الخفاء.

اغفر لمن يسيئون إليك. هـ.   
ال تدين اآلخرين. و.   
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في  اكتبها  تواجهها؟  مشكلًة  اعتبارها  يمكن  الوصايا  هذه  من  أي   .7
دفتر مالحظاتك وصلِّ طالبًا عونًا إلهيًا لطاعة وصية يسوع. اترك 
بعض السطور الفارغة لتكتب فيما بعد كيف ساعدك الروح القدس 

في تطبيق هذه الوصية هذا األسبوع.

توجيهات الرسل

حدد من خالل تعاليم الرسل - الطرق اليت تستطيع من خالهلا  الهدف 4. 
تطبيق ناموس املسيح، ناموس احملبة العملية اليومية.

صعد يسوع إلى اآلب، أمَّا رسله فقد انطلقوا إلى العالم أجمع كارزين 
ببشارة اإلنجيل. كان بعض الناس آنذاك من اليهود الذين كانوا يعرفون 
أنَّ اهللا قدوس وأنَّ ناموسه صالح لكشف الخطية وتجنبها، فكانوا قادرين 
ا اآلخرون الذين كانوا من خلفيات ال  على تعلُّم ناموس المحبة بسهولة. أمَّ
تفهم جوهر اهللا، فقد وجدوا صعوبًة في ذلك، مما دفع الرسل إلى إعطائهم 
تعاليم أساسية أكثر. كان لمثل أولئك الناس أديانهم الخاصة، فكان عليهم 
أن يتعلموا أسلوبًا جديدًا للحياة. فقد كانت طرقهم األولى شريرة، و على 

الرسل أن يعلموهم وصايا يسوع.

يسوع،  علَّم  كما  علَّموا  فقد  المقدس،  الكتاب  في  الرسل  تعاليم  ونجد 
على  الوصايا  هذه  تساعدهم  وكيف  الرب  وصايا  عن  الناس  وأخبروا 
مواجهة مشاكلهم. فها هو يوحنا الرسول يعلِّم بضرورة اإليمان في يسوع 

ومحبة المؤمنين بعضهم لبعٍض فيقول:

يا أوالدي، ال حنب بالكالم وال باللسان، بل بالعمل واحلق. (1 يوحنا 3: 18)
(يعقوب  الشتات"  في  الذين  سبطًا  عشر  االثني  "إلى  يعقوب  ويكتب 
بإطاعة "الناموس  إياهم على عمل ما هو صالح، وذلك  1:1)، مشجعًا 
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القريب. "ولكن إن  الملوكي" (يعقوب 8:2) الذي يتضمن وصية محبة 
بين  والتمييز  فالمحاباة   .(9:2 (يعقوب  خطيًة..."  تفعلون  تحابون  كنتم 
ناموس  هو ضد  االجتماعي  المركز  أو  الجنس  أو  العرق  بسبب  الناس 
ا المسيحية فإنها تغيِّر مواقفنا من نحو الناس، كما تغير طريقتـنا  المحبة. أمَّ

في معاملتهم. يقول يعقوب:

الديانة الطاهرة النقية عند اهلل اآلب هي هذه: افتقاد اليتامى واألرامل يف 
ضيقتهم، وحفظ اإلنسان نفسه بال دنٍس من العامل. (يعقوب 1: 27)

ا الرسول بولس فقد كان هو نفسه عبدًا لنواميس البشر قبل أن يؤمن  أمَّ
في المسيح. وقد أدرك أنَّ تلك النواميس ما كانت لتضمن له الخالص، 
فالخالص ليس نتيجًة ألي مجهوٍد بشري (اقرأ أفسس 8:2-9). وبعد أن 
نقبل عطية الخالص بقبولنا شخص يسوع المسيح، تبدأ مسؤوليتنا في أن 

نحيا حياة جديدة. إذ يحذرنا بولس قائًال:

فأقول هذا وأشهد يف الرب، أن ال تسلكوا يف ما بعد كما يسلك سائر 
األمم أيضًا ببطل ذهنهم، إذ هم مظلمو الفكر ومتجنبون عن حياة اهلل 
بروح  …وتتجددوا  قلوهبم  غالظة  بسبب  فيهم  الــذي  اجلهل  لسبب 
ذهنكم، وتلبسوا اإلنسان اجلديد املخلوق حبسب اهلل يف الّرب وقداسة 

احلق. (أفسس 4: 18-17 ،24-23)
يقدِّم بولس الكثير من النصائح في رسالته إلى مؤمني أفسس. فيما يلي 
بعض توجيهاته التي تساعدنا لكي نحيا حياًة روحية بقوة الروح القدس. 

تجد هذه التوجيهات في أفسس 4،5،6:

تحلُّوا بالتواضع والوداعة وطول األناة.   .1
أظهروا المحبة بأن يحتمل بعضكم بعضًا.  .2

اطرحوا الكذب وتكلموا بالصدق.  .3
توقفوا عن السرقة وابدأوا بالعمل.  .4
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أعطوا من له احتياج.  .5
ال تنطقوا بكالٍم ردئ، بل تكلموا بما هو صالٌح.  .6

لُترفع من بينكم المرارة والغضب، وكونوا لطفاء.  .7
8.  كونوا متسامحين.

ترفَّعوا عن الزنى والنجاسة والطمع.  .9
حاولوا أن تتعلموا ما ُيرضي اهللا.  .10

ال تسكروا بالخمر بل امتلئوا بالروح.  .11
اشكروا اهللا دائمًا وعلى كل شيء.  .12

اخضعوا بعضكم لبعض.  .13
لتخضع الزوجات ألزواجهنَّ كما للرب.  .14

ليحب األزواج زوجاتهم كما أحب المسيح الكنيسة.  .15
ليطع األوالد والديهم.  .16

ليعامل اآلباء واألمهات أوالدهم بما ال يثير غيظهم، بل بتأديب   .17
الرب وإنذاره.

البسوا سالح اهللا الكامل.  .18
صلُّوا دائمًا في قيادة الروح.  .19

بأوامر ونواهي،  قائمة  ليست مجرد  إنها  توجيهاٍت رائعة!  لها من  يا 
ممارستها.  نستطيع  التي  الصالحة  باألعمال  مألى  إيجابية  قائمة  لكنها 
ولكي نبدأ بممارسة ما هو صالح، ينبغي أن نتوقف عن ممارسة ما هو 
سيئ! ولن يعمل تطبيق هذه التوجيهات على إسعادنا فقط، لكننا سنتغير 
لنشابه أبانا السماوي. وهذا هو هدف مسعانا العيش حسب ناموس المحبة 

كما يقول بولس:

فكونوا متمثلني باهلل كأوالٍد أحباء، واسلكوا يف احملبة كما أحبنا املسيح 
أيضًا وأسلم نفسه ألجلنا قربانًا وذبيحًة هلل رائحة طّيبة. (أفسس 5: 2-1)
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ضع دائرة حول رمز كل عبارة تشير إلى عمٍل ينسجم مع إطاعة   .8
ناموس المحبة:

أن تضرب طفلك ألنه يسير ببطء. أ.   
أن تقدِّم طعامًا لعائلٍة فقيرة. ب.   

أن تساعد أحدهم للحصول على عمل. ج.   
أن تشتم سائقًا كاد أن يصدمك بسيارته. د.   

أن تصلِّي من أجل الخدَّام. هـ.   
أن تحترم الكبار في المجتمع الذي تعيش فيه. و.   

المحبة. صلِّ  ناموس  فيها  نطيع  ال  معيَّنة  نواٍح  منَّا  كلٍّ  حياة  في   .9
النواحي،  هذه  مثل  لك عن  يكشف  أن  القدس  الروح  من  واطلب 

ويساعدك على أن تتغير.

في  العناوين  اكتب  مالحظاتك.  دفتر  إلى  التالي  الجدول  انقل   .10
"الحياة  نفسي،"  مع  "الحياة  مبيَّن:  كما هو  الجدول  خانات  أعلى 
ولمدة  كنيستي."  مع  الحياة  مجتمعي،"  مع  "الحياة  عائلتي،"  مع 
أسبوعين امأل الجدول باألشياء التي تطيع فيها ناموس المحبة في 
كلٍّ من النواحي األربع المذكورة. ستالحظ أنَّ هذه العملية ستكون 

أسهل في األسبوع الثاني منها في األسبوع األول.

الحـياة مع كنيستي الحـياة مع مجتمعي الحـياة مع عائلتي الحـياة مع نفسي
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اآلن وقد أكملت الدروس األربعة األولى، أجب عن أسئلة القسم األول 
من تقرير الطالب. راجع الدروس من 1-4، ثم اتبع التعليمات كما هي 

مبيَّنٌة في تقرير الطالب.
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الروح  معونة  الطبيعية،وتتطلب  قدراتنا  تفوق  الوصايا  هذه  جميع   .6
القدس من أجل تطبيقها.

خطأ أ.   .1
صواب ب.   
صواب ج.   
صواب  د.   
صواب  هـ.   

ربما تختلف قائمتك عن اقتراحنا، لكن إليك بعض األمثلة:  .2
ما للحكومة: الضرائب، الخدمة العسكرية.  

ما هللا: العشور، الخدمة في الكنيسة.  

أن تقدِّم طعامًا لعائلٍة فقيرة. ب.   .8
أن تساعد أحدهم للحصول على عمل. ج.   

أن تصلِّي من أجل الخدَّام. هـ.   
أن تحترم الكبار في المجتمع الذي تعيش فيه. و.   

وصايا اهللا كاملة. أ.   .4
قدَّم اهللا وصاياه لمساعدة اإلنسان كي يحيا حياًة صالحة. د.   

أطاع يسوع كل نواميس اهللا. و.   
وصايا  إطاعة  على  يساعدنا  لكي  القدس  الروح  إلى  نحتاج  ز.   

اهللا.

كلما  لمحبة،  ناموس  طاعة  على  ثابرت  وكلما  الخاصة.  إجابتك   .10
أعطاك اهللا مزيدًا من الفرح.
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