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  الوصایا العشر روح
 
  ١٤الفصل 

  ١٤الدرس " مسح شامل للعھد القدیم : "الدرس الصوتي
  

  .أن نفھم الوصایا العشر: الھدف

بُّ إِلھَُك الَِّذي أَْخَرَجَك ِمْن أَْرِض ِمْصَر ِمْن بَْیِت «٢: ثُمَّ تََكلََّم هللاُ بَِجِمیعِ ھِذِه اْلَكلَِماِت قَائِالً  أَنَا الرَّ
َماِء ِمْن ٤. ةٌ أُْخَرى أََماِميالَ یَُكْن لََك آلِھَ ٣. اْلُعبُوِدیَّةِ  ا فِي السَّ الَ تَْصنَْع لََك تِْمثَاالً َمْنُحوتًا، َوالَ ُصوَرةً َما ِممَّ

  .فَْوُق، َوَما فِي األَْرضِ ِمْن تَْحُت، َوَما فِي اْلَماِء ِمْن تَْحِت األَْرضِ 
بَّ ٧  بِّ إِلِھَك بَاِطالً، ألَنَّ الرَّ َسھُ ٨. الَ یُْبِرُئ َمْن نَطََق بِاْسِمِھ بَاِطالً الَ تَْنِطْق بِاْسِم الرَّ ْبِت لِتُقَدِّ   اُْذُكْر یَْوَم السَّ

بُّ إِلھُكَ ١٢ َك لَِكْي تَطُوَل أَیَّاُمَك َعلَى األَْرِض الَّتِي یُْعِطیَك الرَّ الَ ١٥. الَ تَْزنِ ١٤. الَ تَْقتُلْ ١٣. أَْكِرْم أَبَاَك َوأُمَّ
الَ تَْشتَِھ اْمَرأَةَ قَِریبَِك، َوالَ َعْبَدهُ، َوالَ . الَ تَْشتَِھ بَْیَت قَِریبِكَ ١٧. ى قَِریبَِك َشھَاَدةَ ُزورٍ الَ تَْشھَْد َعلَ ١٦. تَْسِرقْ 

ا لِقَِریبِكَ    .»أََمتَھُ، َوالَ ثَْوَرهُ، َوالَ ِحَماَرهُ، َوالَ َشْیئًا ِممَّ
  )١٤-١٢؛ ٨- ٧؛ ٤- ١:٢٠خروج (          

 
أربعة منھم تحكم عالقتنا مع هللا، وستة  تحكم عالقاتنا مع . وبة على لوحینالوصایا العشر كانت مكت

  .ونحن نطیع الوصایا، یجب أن نكون حریصین على إطاعتھا روحیا وحرفیا. الناس

 
  ما ھو غرض الناموس؟: لمزید من الدراسة

ُر أََمامَ ٢٠  )٢٠:٣رومیة.(ألَنَّ بِالنَّاُموِس َمْعِرفَةَ اْلَخِطیَّةِ . ھُ ألَنَّھُ بِأَْعَماِل النَّاُموِس ُكلُّ ِذي َجسٍَد الَ یَتَبَرَّ
ھَْوةَ لَْو لَْم . بَْل لَْم أَْعِرِف اْلَخِطیَّةَ إِالَّ بِالنَّاُموسِ ! فََماَذا نَقُوُل؟ ھَِل النَّاُموُس َخِطیَّةٌ؟ َحاَشا٧ فَإِنَّنِي لَْم أَْعِرِف الشَّ

  )٧:٧ةرومی.(»الَ تَْشتَھِ «:یَقُِل النَّاُموسُ 
  

ُر بِاِإلیَماِن بُِدوِن أَْعَماِل النَّاُموسِ ٢٨   )٢٨:٣رومیة . (إًِذا نَْحِسُب أَنَّ اِإلْنَساَن یَتَبَرَّ
 

ُر بِأَْعَماِل النَّاُموِس، بَْل بِإِیَماِن یَُسوَع اْلَمِسیِح، آَمنَّا نَْحُن أَیًْضا بِیَُسوَع اْلَمِسیحِ،  إِْذ نَْعلَُم أَنَّ اِإلْنَساَن الَ ١٦ یَتَبَرَّ
َر بِإِیَماِن یَُسوَع الَ بِأَْعَماِل النَّاُموسِ  ُر َجَسٌد َما. لِنَتَبَرَّ   )١٦:٢غالطیة . (ألَنَّھُ بِأَْعَماِل النَّاُموِس الَ یَتَبَرَّ
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 )٤:١٠رومیة . (اْلَمِسیُح لِْلبِرِّ لُِكلِّ َمْن یُْؤِمنُ :ألَنَّ َغایَةَ النَّاُموِس ِھيَ ٤

الِِكیَن لَْیَس َحَسَب اْلَجَسدِ ١ ْینُونَِة اآلَن َعلَى الَِّذیَن ھُْم فِي اْلَمِسیِح یَُسوَع، السَّ بَْل َحَسَب إًِذا الَ َشْيَء ِمَن الدَّ
وحِ  ألَنَّھُ َما َكاَن ٣.وَع قَْد أَْعتَقَنِي ِمْن نَاُموِس اْلَخِطیَِّة َواْلَمْوتِ ألَنَّ نَاُموَس ُروحِ اْلَحیَاِة فِي الَْمِسیِح یَسُ ٢.الرُّ

ُ إِْذ أَْرَسَل اْبنَھُ فِي ِشْبِھ َجَسِد اْلَخِطیَّةِ  ، َوألَْجِل اْلَخِطیَِّة، النَّاُموُس َعاِجًزا َعْنھُ، فِي َما َكاَن َضِعیفًا بِاْلَجَسِد، فَا
وحِ ٤ْلَجَسِد، َداَن اْلَخِطیَّةَ فِي ا الِِكیَن لَْیَس َحَسَب الَْجَسِد بَْل َحَسَب الرُّ .لَِكْي یَتِمَّ ُحْكُم النَّاُموِس فِینَا، نَْحُن السَّ

 )٤-١:٨رومیة (

 .بة واحدة ما لم یتم إرشادك خالف ذلكاختر أفضل إجا

 .صواب أم خطأ ؟ الوصایا العشر واحدة من أفضل أفكار لموسى -١
 .صواب أم خطأ؟ الوصایا العشر ھي ملخص لمئات الوصایا األخرى التي أعطاھا هللا للناس -٢

التي تحكم عالقتنا مع لتلك "الناس"لتلك التي تحكم عالقتنا مع هللا، و"هللا"بجوار كل وصیة، اكتب  -٣
 .الناس

.ال تعبد آلھة أخرى -أ
.ال تزن -ب
.تذكر یوم السبت -ج
.ال تسرق -د
.ال تشتھ-ه
.أكرم أباك وأمك -و
.ال تعبد األصنام -ز
.ال تقتل -ح
.ال تكذب -ط
 .ال تنطق باسم الرب إلھك باطال -ي

 .اكتب الرقم الصحیح بعد كل الوصیة.ھذه المرة، ضع ھذه الوصایا بالترتیب -٤
.ال تعبد آلھة أخرى -أ

.ال تزن -ب
.تذكر یوم السبت -ج
.ال تسرق -د
.ال تشتھ-ه
.أكرم أباك وأمك -و
.ال تعبد األصنام -ز
.ال تقتل -ح
.ال تكذب -ط
.اسم الرب إلھك باطالال تنطق ب -ي

أي مما یلي ھو موجز جید للوصایا األربع األولى؟ -٥
 .نعترف با -أ

 .نؤمن با -ب
 .نضع هللا أوالً في حیاتنا -ج
 .تعبد هللا عندما تشعر أن ذلك أفضل لك -د
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  لماذا من الخطأ أن تصنع صورة  وتعبدھا؟ -٦
  .فقط باإلیمان هللا روح وال یُرى، ونحن نقترب منھ -أ

  .هللا ال یرید الناس أن یروا كیف یبدو -ب
  . هللا یخاف أن نجعل منظره غیر جذاب -ج
  .هللا یمثل جمیع األصنام، وھو ال یریدنا تضییق نطاقھ فیصبح واحدا منھم -د
 
  ما ھي الوصیة الوحیدة المصحوبة بوعد؟ -٧
  .ال تكذب -أ

  .أكرم أباك وأمك -ب
  .ال تزن -ج
  .م السبتأذكر یو -د
 
  ؟"حقوق الطفل"أیضا ما ھي الوصیة التي یمكن أن یشار إلیھا باسم  -٨
  .أكرم أباك وأمك -أ

  .ال تسرق -ب
  .ال تعبد األصنام -ج
  .ال تزن -د
 
  والوصیة ال تكذب؟ –" الَ تَْشھَْد َعلَى قَِریبَِك َشھَاَدةَ ُزورٍ "ما ھو روح الوصیة  -٩
  .ن أن تكذبتعلم كیف تعطي انطباعا خاطئا دو -أ

  .تجنب الكذبة الكبیرة -ب
  .ال تعطي أي انطباع خاطئ -ج
  .قل على األقل جزءا من الحقیقة، حتى لو كانت خارج السیاق -د
 

  ماذا یكشف الحسد والطمع عنا؟ - ١٠
  .هللا یرید أن نمتلك أكثر -أ

  .هللا یریدنا أن نكون تماما مثل سائر الناس -ب
  .نحن أقل شأنا من اآلخرین -ج
  .نحن غیر راضین عن إرادة هللا لحیاتنا -د
 

  ؟"ناموس هللا"ما ھو الغرض من  - ١١
  .هللا یرید منا أن نعیش حیاة الكمال -أ

  .هللا یرید منا أن نشعر باستیاء عندما ال نتمكن من طاعة شریعتھ -ب
  .هللا یرید أن یظھر لنا الخطیئة ونحن بحاجة لمخلص -ج
  .نا نكسر شریعتھهللا كامل وھو ال یبالي إذا ك -د
  
  
 

  ما ھي أصعب وصیة بالنسبة لك التي ال تستطیع أن تطیعھا تماما، حتى بالروح؟ لماذا؟            
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
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اسأل هللا أن یساعدك على إطاعة . أشكر  على كلمتھ وشریعتھ التي تحمیك وتعززك
أشكر    من أجل السید المسیح الذي جاء لتتمیم الناموس وتقدیم رحمھ . من قلبك" ناموسھ"

   .بھ، ویتبعونھونعمة لجمیع الذین یؤمنون 
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  . اشرح الغرض األساسي من شریعة هللا -١

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  . وضح الفرق بین حرف وروح القانون -٢

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
. لخص أدناه والتزم بحفظ روح كل من الوصایا العشر -٣

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  ما ھو روح الوصایا األربع األولى التي كانت في اللوح األول؟ -٤

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  ما ھو روح الوصایا الست في اللوح الثاني؟  -٥

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  )١٢:٧متى (؟  "القاعدة الذھبیة"كیف لخص یسوع روح اللوح الثاني في  -٦

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
ھل تعیش بنص القانون أم بروح القانون؟ كیف؟ لماذا؟  -٧

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
 
 

  مقالذھاب إلى الع


