
شریعة هللا: محبة أم ناموسیة؟
خروج 19: 1-9 ؛ 20: 1-3 ؛ 21-18

عظة 20 فبرایر 2022

مقدمة 

ننظر الیوم إلى السؤال 8 من التعلیم المسیحي للمدینة الجدیدة. 

سأقرأ السؤال، ثم لنقرأ اإلجابة معًا. 

السؤال الثامن: ما هي ��يعة هللا المنصوص عليها في الوصايا
الع��؟

بُّ إِلُھَك. الَ یَُكْن لََك آِلَھةٌ أُْخَرى أََماِمي.  أَنَا الرَّ

 . ا فِي السََّماِء ِمْن فَْوُق، َوَما فِي األَْرِض ِمْن تَْحُت، َوَما فِي اْلَماِء ِمْن تَْحِت األَْرِض. الَ تَْسُجْد لَُھنَّ َوالَ تَْعبُْدُھنَّ الَ تَْصنَْع لََك تِْمثَاًال َمْنُحوتًا، َوالَ ُصوَرةً َما ِممَّ

ّبِ إِلِھَك بَاِطًال.  الَ تَْنِطْق بِاْسِم الرَّ

َسھُ.  اُْذُكْر یَْوَم السَّْبِت ِلتُقَدِّ

َك.  أَْكِرْم أَبَاَك َوأُمَّ

الَ تَْقتُْل. 

الَ تَْزِن. 

الَ تَْسِرْق. 

الَ تَْشَھْد َعلَى قَِریبَِك َشَھادَةَ ُزوٍر. 

الَ تَْشتَِھ. 

نحن نبحث في الوصایا العشر لبضعة أسابیع. األحد القادم سیعظ كلیمان عن الوصایا الثالث األولى. الیوم، أرید أن أقضي بعض الوقت في النظر في

السیاق التاریخي للوصایا العشر. دعونا نلقي نظرة على قراءة الكتاب المقدس الیوم. 

خروج 19: 9-1 



یَِّة ِسینَاَء.  1 فِي الشَّْھِر الثَّاِلِث بَْعدَ ُخُروجِ بَنِي إِْسَرائِیَل ِمْن أَْرِض ِمْصَر، فِي ذِلَك اْلیَْوِم َجاُءوا إِلَى بَّرِ

یَِّة. ُھنَاَك نََزَل إِْسَرائِیُل ُمقَابَِل اْلَجبَِل.  یَِّة ِسینَاَء فَنََزلُوا فِي اْلبَّرِ 2 اْرتََحلُوا ِمْن َرفِیِدیَم َوَجاُءوا إِلَى بَّرِ

بُّ ِمَن اْلَجبَِل قَائًِال: «ھَكذَا تَقُوُل ِلبَْیِت یَْعقُوَب، َوتُْخبُِر بَنِي إِْسَرائِیَل:  ا ُموَسى فََصِعدَ إِلَى هللاِ. فَنَادَاهُ الرَّ 3 َوأَمَّ

 . 4 أَْنتُْم َرأَْیتُْم َما َصنَْعُت بِاْلِمْصِریِّیَن. َوأَنَا َحَمْلتُُكْم َعلَى أَْجنَِحِة النُُّسوِر َوِجئُْت بُِكْم إِلَيَّ

ةً ِمْن بَْیِن َجِمیعِ الشُّعُوِب. فَإِنَّ ِلي ُكلَّ األَْرِض.  5 فَاآلَن إِْن َسِمْعتُْم ِلَصْوتِي، َوَحِفْظتُْم َعْھِدي تَُكونُوَن ِلي َخاصَّ

ُم بَِھا بَنِي إِْسَرائِیَل».  ةً ُمقَدََّسةً. ھِذِه ِھَي اْلَكِلَماُت الَّتِي تَُكلِّ 6 َوأَْنتُْم تَُكونُوَن ِلي َمْملََكةَ َكَھنٍَة َوأُمَّ

 . بُّ 7 فََجاَء ُموَسى َودََعا ُشیُوَخ الشَّْعِب َوَوَضَع قُدَّاَمُھْم ُكلَّ ھِذِه اْلَكِلَماِت الَّتِي أَْوَصاهُ بَِھا الرَّ

ّبِ.  بُّ نَْفعَُل». فََردَّ ُموَسى َكالََم الشَّْعِب إِلَى الرَّ 8 فَأََجاَب َجِمیُع الشَّْعِب َمعًا َوقَالُوا: «ُكلُّ َما تََكلََّم بِِھ الرَّ

بَّ بَِكالَِم بُّ ِلُموَسى: «َھا أَنَا آٍت إِلَْیَك فِي َظالَِم السََّحاِب ِلَكْي یَْسَمَع الشَّْعُب ِحینََما أَتََكلَُّم َمعََك، فَیُْؤِمنُوا بَِك أَْیًضا إِلَى األَبَِد». َوأَْخبََر ُموَسى الرَّ 9 فَقَاَل الرَّ

الشَّْعِب.

خروج 20: 3-1 

1 ثُمَّ تََكلََّم هللاُ بَِجِمیعِ ھِذِه اْلَكِلَماِت قَائًِال: 

بُّ إِلُھَك الَِّذي أَْخَرَجَك ِمْن أَْرِض ِمْصَر ِمْن بَْیِت اْلعُبُوِدیَِّة.  2 «أَنَا الرَّ

3 الَ یَُكْن لََك آِلَھةٌ أُْخَرى أََماِمي. 

(اآلیة 3 ھي الوصیة رقم واحد. لن أقرأ الوصایا التسع األخرى اآلن. لقد قرأناھا للتو في السؤال 8 عن التعلیم المسیحي. استمع إلى ما یحدث بعد أن

أعطى هللا الوصایا العشر للشعب في اآلیات 21-18). 

خروج 20: 18- 21 

ا َرأَى الشَّْعُب اْرتَعَدُوا َوَوقَفُوا ِمْن بَِعیٍد،  ُن. َولَمَّ ُعودَ َواْلبُُروَق َوَصْوَت اْلبُوِق، َواْلَجبََل یُدَّخِ 18 َوَكاَن َجِمیُع الشَّْعِب یََرْوَن الرُّ

19 َوقَالُوا ِلُموَسى: «تََكلَّْم أَْنَت َمعَنَا فَنَْسَمَع. َوالَ یَتََكلَّْم َمعَنَا هللاُ ِلئَالَّ نَُموَت». 

20 فَقَاَل ُموَسى ِللشَّْعِب: «الَ تََخافُوا. ألَنَّ هللاَ إِنََّما َجاَء ِلَكْي یَْمتَِحنَُكْم، َوِلَكْي تَُكوَن َمَخافَتُھُ أََماَم ُوُجوِھُكْم َحتَّى الَ تُْخِطئُوا». 

بَاِب َحْیُث َكاَن هللاُ..  ا ُموَسى فَاْقتََرَب إِلَى الضَّ 21 فََوقََف الشَّْعُب ِمْن بَِعیٍد، َوأَمَّ

نقرأ مًعا إشعیاء 40: 8

ا َكلَِمُة إِلِھَنا َفَتْثُبُت إِلَى األَبَِد». "يَبَِس اْلُعْشُب، َذُبَل الزَّْھُر. َوأَمَّ

لنصلي معا. 

أیھا اآلب، من فضلك أرسل الروح القدس لیمنحني الحكمة والحق كما أعظ. من فضلك افتح قلوبنا وعقولنا على حقیقتك، حتى نتمكن من تمجیدك في كل ما

نقوم بھ. نسأل ھذا باسم یسوع ربنا. 

آمین. 



یدرك الناس حول العالم قوة وحقیقة الوصایا العشر. حتى األشخاص الذین ال یؤمنون با� سیقولون لك أنھ من الخطأ القتل أو السرقة أو الكذب أو الزنا.

یعتقد جمیع الیھود والمسلمین والمسیحیین أن ھذه الوصایا العشر قد أعطاھا هللا لجمیع الناس. ومع ذلك، ھناك الكثیر من االختالفات في كیفیة فھمنا

للغرض منھا وتطبیقھا. حتى داخل المسیحیة، یمكن إساءة فھم الوصایا العشر وإساءة استخدامھا. 

ھل تعلم لماذا یعطینا هللا القوانین؟ لماذا ال یسمح لنا أن نفعل ما نرید؟ ألنھ یحبنا. الوصایا العشر أعطیت لنا من أجل الحریة، یا أصدقائي. 

انظر إلى جیمس 1:25 معي.

یَِّة - َوثَبََت، َوَصاَر لَْیَس َساِمعًا نَاِسیًا بَْل َعاِمًال بِاْلَكِلَمِة، فَھذَا یَُكوُن َمْغبُوًطا فِي َعَمِلِھ. 25 "َولِكْن َمِن اطَّلََع َعلَى النَّاُموِس اْلَكاِمِل - نَاُموِس اْلُحّرِ

فالطاعة تؤدي إلى البركة. ھذا ما یقولھ جیمس ھنا. سأطلب من نعومي أن تأتي وتشارك قصة قصیرة حول ھذا الموضوع. 

نعومي: عندما كنت فتاة تعیش في جزیرة صغیرة في المحیط الھادئ، كانت ھناك فتاة مشھورة في صفي تدعى جوان. كانت جوان تسخر مني بقدر ما

تستطیع. بدأ ھذا عندما كنا في العاشرة من العمر. لقد أخفت دراجتي ذات مرة لذا لم أتمكن من العثور علیھا، واضطررت إلى العودة إلى المنزل من

المدرسة. ابتكرت جوان األكاذیب عني إلبعاد األصدقاء عني. أتذكر أنني بكیت بعد المدرسة عدة أیام. عندما كنا في السادسة عشرة من العمر، بدأت جوان

تتسامح معي قلیالً. ذات لیلة عندما كنا في الثامنة عشرة من العمر كنا في حفلة. كانت جوان في حالة سكر ومریضة للغایة. حاول العدید من زمالئھا

مساعدتھا، لكنھا صرخت في وجھ الجمیع لتركھا وشأنھا. ثم طلبت منھم أن یذھبوا ویجدونني. كنت الشخص الوحید الذي تسمح لي بمساعدتھا. سألتني

جوان، ”ھل تعلمین لماذا كرھتك كثیًرا؟ ألنك فعلت كل شيء بشكل صحیح. أحبك أھلك وأحبك هللا. سمح لي والداي بأخذ الكحول من المنزل، بینما كانوا

یسكرون مع أصدقائھم. قالوا لي فقط أن أحظى بوقت ممتع. لم یھتموا بما حدث لي. لكن والدیك لم یسمحا لك بفعل ما تریدین - ألنھما كانا یھتمان بك”.

كان قلبي حزینًا جدًا لجوان في تلك اللحظة. تذكرت كلمات والدتي لي عندما كنت أبكي بعد المدرسة. قالت أمي ذات مرة، ”ھؤالءالفتیات لئیمات معك

ألنھن یشعرن بالغیرة منك.” لم أكن أعتقد أن أمي تعرف ما كانت تتحدث عنھ! ألنني لم أستطع أن أتخیل أن جوان قد تعتقد أن حیاتي كانت أفضل من

حیاتھا. لكن أمي كانت على حق. 

ھل سمعت ما قالتھ صدیقة نعمي؟ ”لم یسمح لك والداك بفعل ما تریدین - ألنھما كانا یھتمان بك.” یا أبناء هللا، أریدكم أن تتذكروا أن والدكم یھتم بكم. حبھ

لكم ھو السبب وراء الوصایا العشر. 

یمكن أن نرتكب خطأین في الوصایا العشر. ال یمكن أن یكون لدینا أي خوف أو خوف في غیر محلھ. لقد رفض الكثیر من الناس الیوم اإلیمان با� وكلمتھ.

یریدون العیش بدون قواعد، مثل عائلة جوان. لیس لدیھم خوف من عصیان هللا ألنھم ال یؤمنون بوجوده أو أن لھ سلطة على حیاتھم. ھذا ھو أحد

المخاطر. 

الناموسیة ھي الخطر اآلخر. یمكن أن یقع المتدینون بسھولة في خطأ النزعة الناموسیة. إن تعریف الناموسیة ھو محاولة كسب رضا هللا أو بركتھ من

خالل طاعتنا. تبدو الناموسیة مثل الطاعة، لكنھا مدفوعة بالخوف. ھناك بالطبع مكان مناسب للخوف في عالقتنا مع هللا. انظر مرة أخرى إلى خروج 20:

 .20 -18

19 َوقَالُوا ِلُموَسى: «تََكلَّْم أَْنَت َمعَنَا فَنَْسَمَع. َوالَ یَتََكلَّْم َمعَنَا هللاُ ِلئَالَّ نَُموَت». 

20 فَقَاَل ُموَسى ِللشَّْعِب: «الَ تََخافُوا. ألَنَّ هللاَ إِنََّما َجاَء ِلَكْي یَْمتَِحنَُكْم، َوِلَكْي تَُكوَن َمَخافَتُھُ أََماَم ُوُجوِھُكْم َحتَّى الَ تُْخِطئُوا». 



ھل الحظت أن هللا كلم الناس مباشرة؟ ھذا مذھل. كانت الوصایا العشر مھمة جدًا لدرجة أن هللا لم یتكلم من خالل موسى ھذه المرة. بدالً من ذلك، سمع

الناس صوت هللا، تماًما كما سمع آدم وحواء وإبراھیم وموسى. لكن صوت هللا كان مخیفاً للناس. كأشخاص خطاة، یجب أن یكون لدینا خوف صحي من

قوة هللا وقداستھ. شریعة هللا ھي تعبیر عن شخصیة هللا. خوفنا من هللا وطاعتنا للقانون مرتبطان. ھذا ما قصده موسى في اآلیة 20. أعطى هللا القانون

األول آلدم وحواء لحمایتھما، حتى یتمكنا من التمتع بكل بركات الخلیقة األخرى بحریة. لكن آدم وحواء لم یثقوا با� وال یخافوه بما فیھ الكفایة، لذا فقد

انتھكا تلك الشریعة. أعطى هللا الوصایا العشر للسبب نفسھ، لیحمینا حتى نتمتع بكل بركات الخلیقة األخرى بحریة. 

بُّ إِلُھَك الَِّذي أَْخَرَجَك ِمْن أَْرِض ِمْصَر ِمْن بَْیِت اْلعُبُوِدیَِّة.”  لكن النزعة الناموسیة تحول تلك الحریة إلى عبودیة. خروج 20: 2 قال، ”أَنَا الرَّ

أنقذنا هللا من العبودیة من أجل الحریة. لكن الناموسیة تستخدم القانون لفرض قیود علینا العبودیة مرة أخرى. إن النزعة الناموسیة غیر صحیة ألنھا تبدأ

بالقانون، وال تبدأ بالحب. 

ربما تكون ھذه طریقة جیدة لتوضیح كیف أن النزعة الناموسیة تضللنا. تبدأ الناموسیة معنا وتتطلب من هللا أن یستجیب لنا. تؤمن الناموسیة أنني أستطیع

أن أفوز بنعمة هللا أو أفقدھا ألنھ یستجیب لسلوكي. ھذا لیس اإلنجیل. یعلمنا اإلنجیل شیئًا أكثر جماًال وأمل. یضع اإلنجیل هللا في المركز األول ویضعنا في

موضع التجاوب. یدعو هللا نفسھ أبانا لسبب وجیھ. الوالد الجید ال یقول للطفل، ”أریدك أن تغسل الصحون وتكنس األرض، وبعد ذلك سأحبك”. بدالً من

ذلك، یقول الوالد الجید للطفل، ”أنا أحبك وأرید أن أعلمك أن تكون شخًصا بالغًا مسؤوالً. لذلك، أریدك أن تغسل األطباق وتكنس األرض ”. ال یقوم الطفل

باألعمال المنزلیة من أجل الحصول على مكانة الطفل. بدالً من ذلك، یجب أن یطیع الطفل ألنھ أحد أفراد األسرة، ویستجیب لحب والدیھ. 

یذكرنا هللا مرتین في ھذا المقطع أنھ في المركز األول، وعلینا أن نتجاوب مع ما فعلھ هللا من أجلنا. قبل أن یخبر هللا شعبھ بما یریدھم أن یفعلوه، یذكرھم

أوالً بما فعلھ. 

انظر إلى خروج 19: 4-5 مرة أخرى معي. 

 . 4 "أَْنتُْم َرأَْیتُْم َما َصنَْعُت بِاْلِمْصِریِّیَن. َوأَنَا َحَمْلتُُكْم َعلَى أَْجنَِحِة النُُّسوِر َوِجئُْت بُِكْم إِلَيَّ

ةً ِمْن بَْیِن َجِمیعِ الشُّعُوِب. فَإِنَّ ِلي ُكلَّ األَْرِض. ”.  5 فَاآلَن إِْن َسِمْعتُْم ِلَصْوتِي، َوَحِفْظتُْم َعْھِدي تَُكونُوَن ِلي َخاصَّ

في اآلیة 4 یذكر هللا شعبھ بأنھ منقذھم وحامیھم. لم یتمكنوا من تحریر أنفسھم من العبودیة، لذلك فعل هللا ذلك من أجلھم. ربما الحظت أن هللا قال في اآلیة

ةً”. ربما یبدو ھذا مثل النزعة الناموسیة؟ ھل یقول هللا أنھ سیتوقف عن محبة شعبھ إذا عصوا؟ 5 ”إِْن َسِمْعتُْم ِلَصْوتِي، َوَحِفْظتُْم َعْھِدي تَُكونُوَن ِلي َخاصَّ

كال. 

الكتاب المقدس بأكملھ مليء باألدلة على أن الناموسیة لیست ھدف شریعة هللا. هللا لدیھ توقعات لشعبھ. لقد حذرھم من خالل موسى من عواقب ولعنات

العصیان. لكن عندما عصى الناس، (وعصوا كثیًرا كما نفعل نحن)، كان ھناك دائًما میثاق نعمة یتدفق من تحت السطح. یمكنك أن تقرأ عنھا في تكوین

15، لكن لیس لدینا الوقت للنظر فیھا اآلن. 

أریدك أن تسمع ما قالھ هللا عن النعمة من خالل النبي ھوشع، حوالي 750 قبل المیالد. في ذلك الوقت ترك شعب إسرائیل هللا وعبدوا آلھة باطلة مثل

البعل. كانوا یرتكبون الزنا الروحي. خاطب هللا الناس كزوج لزوجتھ الخائنة. 

استمع إلى ما قالھ هللا في ھوشع 2:13. 

 . بُّ ُر لَُھْم َوتَتََزیَُّن بَِخَزائِِمَھا َوُحِلیَھا َوتَْذَھُب َوَراَء ُمِحبِّیَھا َوتَْنَسانِي أَنَا، یَقُوُل الرَّ 13 ”َوأَُعاقِبَُھا َعلَى أَیَّاِم بَْعِلیَم الَّتِي فِیَھا َكانَْت تُبَّخِ



ھذا ھو القانون في العمل. قال هللا أنھ یجب أن یعاقب شعبھ لكسر الوصیتین األولى والثانیة. وعاقبھم هللا. تم غزو إسرائیل من قبل أشور وتشتت الشعب

بعیدًا. لكن قلب هللا الرحیم یوفر دائًما طریقًا للعودة إلى العالقة معھ. 

استمع إلى ما یقولھ هللا بعد ذلك في ھوشع ٢: ١٤-١٦. 

یَِّة َوأُالَِطفَُھا،  14 «لِكْن ھأَنَذَا أَتََملَّقَُھا َوأَْذَھُب بَِھا إِلَى اْلبَّرِ

َجاِء.  15 َوأُْعِطیَھا ُكُروَمَھا ِمْن ُھنَاَك،َوَواِدي َعُخوَر بَابًا ِللرَّ

َوِھَي تُغَنِّي ُھنَاَك َكأَیَّاِم ِصبَاَھا، َوَكیَْوِم ُصعُوِدَھا ِمْن أَْرِض ِمْصَر. 

، أَنَِّك تَْدِعینَنِي: َرُجِلي، َوالَ تَْدِعینَنِي بَْعدُ بَْعِلي."  بُّ 16 َویَُكوُن فِي ذِلَك اْلیَْوِم، یَقُوُل الرَّ

ھل تسمع قلب هللا في تلك اآلیات؟ استمع إلى رغبتھ العمیقة في إعادة أناس أشرار مثلنا إلى نفسھ. أرجو أن تفھم ما أعنیھ عندما أقول أن شریعة هللا تتعلق

بالحب ولیس الناموسیة. إن رحمة هللا لیست نتیجة نسیانھ تطبیق القانون. إن هللا ال یتجاھل ببساطة عصیاننا. 

یأخذ هللا طاعة القانون بجدیة بالغة. إذا ما جربنا االعتقاد بأن هللا ال یھتم بالطاعة، فعلینا أن ننظر إلى الصلیب. یجب أن یعاقب هللا العصیان بسبب عدلھ.

ولكن بسبب رحمتھ عاقب هللا ابنھ بدال منا. لقد تم التضحیة بابن هللا الكامل القدوس من أجل خطایانا. لذلك رحمة هللا وغفرانھ متاحان لنا بسبب طاعة یسوع

المسیح. ال یستطیع هللا أن یتجاھل القانون، ولھذا أرسل یسوع لیكمل الناموس من أجلنا. 

تقول غالطیة 4: 4-7 األمر على ھذا النحو: 

َماِن، أَْرَسَل هللاُ اْبنَھُ َمْولُودًا ِمِن اْمَرأَةٍ، َمْولُودًا تَْحَت النَّاُموِس،  ا َجاَء ِمْلُء الزَّ 4 َولِكْن لَمَّ

5 ِلیَْفتَِدَي الَِّذیَن تَْحَت النَّاُموِس، ِلنَنَاَل التَّبَنَِّي. 

6 ثُمَّ بَِما أَنَُّكْم أَْبنَاٌء، أَْرَسَل هللاُ ُروَح اْبنِِھ إِلَى قُلُوبُِكْم َصاِرًخا: «یَا أَبَا اآلُب». 

7 إِذًا لَْسَت بَْعدُ َعْبدًا بَِل اْبنًا، َوإِْن ُكْنَت اْبنًا فََواِرٌث �ِ بِاْلَمِسیحِ. 

في الخالص، یعمل هللا دائًما أوالً. أرسل هللا ابنھ الذي ولد تحت الناموس. ھذا یعني أن یسوع كان علیھ نفس االلتزام بطاعة الوصایا العشر مثل أي شخص

آخر. لكن یسوع تمم الناموس ومات لیفدینا. ھذا ما فعلھ هللا لنا. بعد ذلك، یستجیب أبناء هللا لخالصھم. لیس كعبید، بل كأبناء وبنات، كما نرى في غالطیة

 .7 :4

ربما تساعدك ھذه الشریحة على رؤیة نمط عمل هللا الكریم في حیاتنا. 

1. عمل هللا أوال. لقد خلق البشر في المحبة وأعطانا القوانین الصالحة لیباركنا بالحریة عندما نعیش وفقًا لتصمیم هللا. 

2. لكن كل البشر ال یطیعون ھذه القوانین. حتى أفضل األمثلة على البشریة، مثل الملك داود، ارتكبوا خطایا فظیعة. لم یحفظ أحد شریعة هللا تماًما. ماعدا

شخص واحد، یسوع. 

3. استجاب هللا لفشلنا بإرسال ابنھ لیخلصنا من خالل موتھ الفدائي. 

4. عندما نثق بیسوع، یباركنا اآلب بسجل المسیح الكامل، ویحررنا من ثقل الناموس. ونستجیب بطاعة رغم أننا نستجیب دائًما بشكل ناقص وغیر متسق. 

5. ومع ذلك، یستمر هللا في العمل في حیاتنا. إنھ یصحح ویوجھنا ویعاقبنا ویشجعنا ویوجھنا إلى األمام على طریق أن نصبح أكثر شبھاً بیسوع. 

6. وفي یوم من األیام في الجنة لن یكون ھناك ألم وال دموع بعد اآلن، ألنھ لن یكون ھناك المزید من الخطیئة. 



ھا ھي تلك النقاط الست مرة أخرى: 

1. خلق هللا الناس في المحبة وأعطانا الشريعة لخیرنا. 

2. كل الناس يخالفون شريعة هللا. 

3. أطاع يسوع الناموس ومات عوضاً عنا لیدفع أجرة الخطیئة. 

4. نحن نثق بالمسیح، ونتلقى سجله الكامل، ونستجیب بطاعة ناقصة. 

5. يستمر هللا في الغفران والتصحیح واإلرشاد. 

6. في السماء، لن نخطئ مرة أخرى. 

ھذه ھي الرحلة المسیحیة یا أصدقائي. أین أنت في تلك الرحلة؟ أتمنى أن تكون قد وصلت إلى الخطوة 4، حیث تثق بالمسیح وتبدأ في اتباعھ. تذكر أن

طاعة الوصایا العشر لن تأتي بك إلى هللا، ألننا جمیعًا نكسر الوصایا بانتظام. بدالً من ذلك، الوصایا العشر ھي بوصلة أخالقیة تقود شعب هللا خالل ھذا

العالم المكسور. یوفرون حواجز حمایة على جانبي الطریق إلرشادنا أثناء سیرنا على طول الطریق. نحن ال نسیر بمفردنا، ولكن لدینا بعضنا البعض،

والروح القدس یشجعنا ویقوینا. 

دعونا نصلي معًا اآلن بنفس الروح: یا یسوع، لقد أنقذتنا من العبودیة لرغباتنا وعاداتنا الخاطئة. لقد أخرجتنا من الظلمة إلى نور حبك وحقیقتك. لكننا كثیًرا

مثل شعب هللا في الصحراء منذ 4000 عام. نرید أحیانًا العودة إلى الطرق القدیمة. نحن بحاجة إلى سیاج من الحب إلبقائنا على الطریق الصحیح. ایھا

اآلب، أشكرك على الوصایا العشر. شكًرا ألنك تحبنا بما یكفي لتزویدنا بقواعد الحیاة الصالحة. أیھا الروح القدس، ساعدنا لنحب الناموس ونطیعھ. نرید أن

نحب هللا من كل قلوبنا ومن كل أرواحنا ومن كل أذھاننا ومن كل قوتنا؛ ونحب جیراننا كنفسنا. ساعدنا یا یسوع لنفعل ھذا. نسأل باسمك. 

آمین. 

One Voice Fellowship


