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 الفصل األول
 والطاعة احملبة

ل األشهر لو أنك سّلمت حياتك للمسيح خال. ابملسيح فيه مبا ما زلت تذكر اليوم الذي آمنتر 
 قبل أن تصبح مؤمًنا. الكأن تتذكر بسهولة ما كانت عليه ح القليلة املاضية، الستطعت

، بل إنه عبارة عن نرفعها إىل هللا إن اختبار اإلميان ابملسيح هو أكثر من جمّرد صالة بسيطة
 ا أعداء له. بعد أن كنّ  ،زينالدخول يف عالقة جديدة ابهلل. فنصبح أصدقاء هللا املمي

 ترمجة مسيث وفاندايك 22-21: 1كولوسي 

ّرِيَرِة، َقْد َصاَحلَُكمُ  ُتْم قـَْبالً اْجَنِبيَِّني َوَأْعَداًء ِيف اْلِفْكِر، ِيف اَألْعَماِل الشِّ ُتُم الَِّذيَن ُكنـْ  َوأَنـْ
يِسَني َوِبالَ َلْوٍم َوالَ َشْكَوى اَماَمهُ ِيف ِجْسِم َبَشرِيَِّتِه اِبْلَمْوِت، لُِيْحِضرَُكْم  اآلنَ   .ِقدِّ

 .أبناء لها� لكي نصبح هللا أن ندرك حمبته العظيمة لنا وتوقه إىل أن يتبنّ يريد 

 ترمجة مسيث وفاندايك 26: 3غالطية 

َناُء ِهللا اِبِإلميَاِن اِبْلَمِسيِح َيُسوَع. يعاً أَبـْ   ألَنَُّكْم مجَِ
 التعليمي، خصَّص وقًتا لتطرح على نفسك ثالثة أسئلة.بينما تدرس هذا املقّرر 

 ما معىن أن تكون ابًنا أو أن تكوين ابنًة هلل؟

 ؟ميكن أن نبين عالقة بشخص ال ميكن أن نراهكيف 

 ربطين ابهلل؟ة اليت تنوع العالق ما
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 احلاجة إىل عالقات جديدة .أ

 اليوم؟ يف حياتك ما هي العالقات اليت تقّدرها أكثر من غريها .1
  الدخول إىل السماء. أن اإلميان ابملسيح هو أكثر من جمّرد بطاقة جتيز لنا يريد هللا أن نرى

يريد أن تربطنا به عالقة شخصية اليوم. وعندما نصبح مؤمنني، يريد هللا أن نلقي نظرة فاحصة  هوف
 على العالقات يف حياتنا وأن نبدأ بتغيريها إذا لزم األمر.

 : تشمل عبارات مثل الرسائل الثقافّيةيمة كبرية لالستقاللّية. فق تعطي ثقافتنا
إذا كنت مراهًقا، جيب أن حتارب ‘‘، ’’ُكن سّيد حياتك اخلاصة‘‘، ’’ال تدع أحدًّا يتحّكم فيك‘‘

 ’’.لتكون مستقالًّ 

 وم. ويريد أن تنيف حياتنا عالقتنا به أهم من العالقات األخرى كافة لكن هللا يريد منا أن نعترب
الطفولة، أو إذا كنت قد أجنبت  سن عالقتنا به لكي تبلغ النضوج. إذا كان لديك أخ أو أخت يف

أو  -بينما يكرب هذا الطفل، تتغّري عالقتكمافطفًال، فأنت تعرف جيًدا ما تبدو عليه العالقة بطفل. 
تعاطي ال يعود ال أقّله هذا ما ترجو حدوثه! وإذا ظّل يتصّرف كابن سنتني بعد بلوغه سّن العشرين،

 ممتًعا، بل يتحول إىل مشكلة. معه

  النضوج.ري و يتغتكون قابلة للبه ة لطريقة نفسها، يريد هللا أن نكرب وأن نبين عالقاب
 عائلته.من أفراد �ضًجا فرًدا  كما أنّه يريد منك أن تصبح

 كيف نبين عالقات جديدة؟ .2
ى األشخاص الذين يشّكلون جزًءا من دائرة عندما تصبح مؤمًنا، جيب أن تلقي نظرة فاحصة عل

ًدا معرفة  أصدقائك. هل يساعدك هؤالء على يف هللا بشكل أفضل؟ أم إّ�م يدفعونك إىل الوقوع جمدَّ
 ة اليت كنت تسلك فيها قبل أن تصبح مؤمًنا.حياة اخلطيّ 
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 لتصبح كّل ما خلقك هللا لتكونه. يريد هللا أن يكون لديك أصدقاء يساعدونك على النمو 
 ني، قائك املؤمناليت تعيق عالقتك به. وحىت مع أصدصداقات قد تضطر إىل وضع حّد لبعض ال

 ’’على االقرتاب إىل هللا؟ا الصديق ساعدين هذهل ي‘‘جيب أن تسأل نفسك: 

إليك قائمة  إًذا، كيف ميكن أن تزداد عالقتك ابهلل عمًقا؟ ما هو الطريق املؤدي إىل النضوج؟
بنواٍح مهمَّة عدَّة يف حياتك تساعدك على النمو لتصبح اإلنسان الناضج الذي يريد منك هللا أن 

 تكونه.

 احملبة -
 15: 14الطاعة  يوحنا  -
 2-1: 12جتديد ذهنك رومية  -
 8-7: 4يعقوب  والوقوع يف اخلطّية م مقاومة التجاربتعلُّ  -
 السلوك بصدق يف عالقتك ابهلل وابآلخرين -
 الصدقم تعلُّ  -
 حبياتك تعلُّم االستمتاع  -
حرية حقيقية بدون أن تكون عبًدا للمخدرات أو الطعام أو  -حبريةعيش تعلُّم ال -

 املال أو العالقات أو أي شيء آخر.

 يريد هللا أن يكون أابك .3
أن تصبح مؤمًنا يعين أن تطلب من هللا أن يكون قائد حياتك. لكّن هللا ال يريد أن يكون 

بل إنّه يريد أن تربطك به عالقة أكثر محيميَّة. ’’. احلاكم الذي يدير حياتك‘‘أو ’’ رئيسك‘‘
 يستعني هللا بصورة العائلة ليصف العالقة الوثيقة اليت يريد أن تربطه بك.

 ترمجة مسيث وفاندايك 18: 6كورنثوس   2

ُتْم َتُكونُوَن ِيل بَِنَني َوبَـ ‘‘ يـَُقوُل الرَّبُّ اْلَقاِدُر َعَلى ُكلِّ » َناتٍ َوَأُكوَن َلُكْم َأابً َوأَنـْ
 ’’َشْيءٍ 
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يريد هللا أن يكون أاًب حمبًّا يف حياتك. إذا نشأت يف بيت مع أب لطيف وحمّب، قد ال جتد 
 صعوبة يف أن تفهم كيف أن هللا يشبه أابك األرضي بل إنَّه أفضل منه بكثري.

هذا. فتشبيه هللا اآلب أببيهم ’’ مفهوم األبوة‘‘ مشكلة يف الكثري من املؤمنني اجلدد جيدلكن 
األرضي يوقظ يف داخلهم الكثري من الذكر�ت املؤملة. فمنهم َمن يعترب أابه غريًبا عنه، أو َمن نشأ مع 

 أب غائب أو قاٍس أو منفصل عنه عاطفيًّا أو أ�ين أو عدائي.

تزّوجت أمي اثنيًة وظّل زوجها أيب فيما كنت ال أزال طفلة صغرية. ف رحل’’: ‘‘جيسي‘‘قالت 
، أُلقي القبض عليه. وكان علي اإلدالء أخريًا وملا ُكشف أمرهيتحّرش يب جنسيًّا لسنوات عّدة. 

 ’’.بشهاديت يف احملكمة. وحضرت أمي اجللسة أيًضا، لكنها مل تقف إىل جانيب بل إىل جانب زوجها

’’. أنت لسَت �فًعا لشيء‘‘له دائًما:  مع أب مل يرَض عنه يوًما، بل كان يقول’’ إيريك‘‘نشأ 
تسّبب كالمه جبرح كبري يف قليب. واآلن، بعد مرور سنوات عّدة، ما زلت أشعر ’’: ‘‘إيريك‘‘وقال 

 ’’.ابألمل يف كّل مرَّة أتذّكره

فتشّوه مفهوم نشأوا مع أب مؤٍذ. أبناء الشبيبة ممّن  الكثري من’’ جيسي‘‘و’’ إيريك‘‘ميّثل 
ضوا لالعتداء اجلنسي أو اجلسدي. وبدًال من أن يوقظ األب صورًا سواء تعرّ أذها�م، يف ’’ األب‘‘

 إجيابية يف أذها�م، ابت يوحي هلم ابخليانة واإلساءة واألمل.

عن األب وأن يبين عالقة شخصّية ’’ املؤملة‘‘إًذا، كيف ميكن للمرء أن يتخّطى هذه الصور 
 .نا املاضيةنتمّسك ابحلق وأن نسلك فيه على الرغم من مشاكل ، وجيب علينا أنعميقة ابهلل؟ هللا حقّ 

إذا كنت من أولئك األشخاص الذين كانت هلم عالقة سلبية أببيهم، فاهلل يريد أن ختترب ما يعنيه 
 مل حتَظ به يوًما. واعلم أنّه هو هذا األب يف حياتك. أن يكون لك أب حمبّ 

تربط الشعب ابهلل. ويتضّمن  كانت  الشخصية اليتوالكتاب املقدس مليء آب�ت تصف العالقة 
صورة مجيلة هلل راعينا، وقد كتبه داود الذي كان راعًيا قبل أن يصبح ملًكا. وإليك بعض  23املزمور 

 الصفات األخرى اليت يريد هللا أن تّتسم هبا عالقته بك. وميكن للقائمة أن تطول وتطول.

 16: 3هللا حيّبين. يوحنا 
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 34-25: 6جّيًدا. مىت هللا يعرفين 

 28-22: 12هللا يهتّم ألمري. لوقا 

 3: 33هللا يصغي إّيل. إرميا 

 هللا يعاملين مبحبة واحرتام.

 هللا ال يرغمين على طاعته.

 26: 14هللا يرشدين. يوحنا 

 13: 4هللا مينحين القّوة ألطيعه. فيليب 

 13: 10كورنثوس   1هللا يساعدين عندما أواجه املشاكل. 

 15: 86. مزمور رؤوف هللا

 9: 1يوحنا  1هللا يغفر يل عندما أخطئ. 

 9: 3بطرس  2هللا طويل األ�ة. 

 11-5: 12أعصى أوامره. عربانيني هللا يؤدبين عندما 

 إذا أرد� أن تكون لنا عالقة شخصية ابهلل، جيب أن نسعى إىل بناء عالقة وثيقة ومحيمة به. 
 ؛ بل إنه هو القائد وحنن أتباعه.وهي ليست عالقة بني شخصني متساويني

 ابهلل؟ و دور الطاعة يف عالقيتهما  .ب
ما معىن أن تربطك عالقة شخصية ابهلل، أو أبشخاص آخرين؟ يف عاملنا اليوم، تبدو العالقات 

خلفيتك صحية. وقد تبدو الفوضى اليت تشوب من العالقات الانتشارًا اليت يشوهبا اخللل أكثر 
 ابلنسبة إليك. ’’ يعيًّاطب‘‘العائليَّة أمرًا 
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ماضيك  اليت كانت تشوب’’ الطبيعية‘‘ل من حالة الفوضى إًذا، ما الذي يساعدك على االنتقا
اليت وضعها هللا  تفهم بشكل أساسي احلدود والشرائععالقة شخصية وثيقة ابهلل؟ عليك أن بناء إىل 

 ملساعدتنا. 

وإذا أراد أن يلعب يف  .دوًدا حلمايتهحإذا كان لديك طفل بعمر السنتني، عليك أن تضع له 
 ، حّىت إذا أجهش ابلبكاء. فأنت تعرف اخلطر حىت إذا مل يدركه الطفل.’’ال‘‘ستقول له:  ،الشارع

بل تضع لنا حدوًدا آمنة ال تسلب مّنا احلرية شرائعه وضع هللا حدوًدا حلمايتنا. ف هكذا أيًضا،
 هللا لنا.تساعد� على اختبار احلرية اليت أعّدها 

 ووصا�ه هللا شرائع .1
نسلك فيها. كي اليت منحنا إ�ها ل الشرائع والوصا� عرفمبا أن هللا هو قائد حياتنا، جيب أن ن

ب بشأن ما يريده ملؤمنني اجلدد مبا أن كثريين بينهم مل يلقوا أي تدريابلنسبة إىل ا هذا األمر مهّم جدًّا
 ا أن نطيعها مدّونة بوضوح يف الكتاب املقدس.يريد هللا منّ ليت هللا منهم.  والشرائع والوصا� ا

 من سفر اخلروج. 20يف األصحاح الواردة الوصا� العشر  وأشهر هذه الشرائع والوصا� هي
ا ال تزال عملّية يف يومنا هذا.  ،منذ آالف السننياليت ّمت تدوينها  ا تتأمل يف هذه الشرائععندم جتد أ�َّ

ليستا للمؤمنني فحسب، بل إ�ما قانو�ن مفروضان على ’’ ال تقتل‘‘و’’ سرقال ت‘‘إن الوصيتني 
 صعيد البلد أيًضا.

 تتأّمل يف الوصا� الثالث األوىل، جتد أّ�ا تتمحور حول عالقتك الشخصية ابهلل.عندما 

 . 600ووصا�ه، ووجد أن عددها يفوق الالكتاب املقدس  شرائعقام أحدهم بتعداد 
 وليس على العالقة الشخصّية ابهلل. شرائع من األشخاص يف العهد القدمي على الرّكز الكثري و 

إنه يريد عالقة شخصية بك. . ’’حافظني للشريعة‘‘بحث عن أشخاص يكونون أكثر من لكن هللا ي
 أّنك تريد عالقة شخصّية ابهلل هي طاعتك له. من خالهلا وإحدى الطرق اليت تربهن
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 هللا العظمى وصا� .2
 لعهد القدمي وسأله عن أعظم شريعتني أو وصيتنيا ، جاء إىل يسوع رجل خبري يف شريعةيومذات 

 يف الكتاب املقدس.

 ترمجة مسيث وفاندايك 40-35: 22مىت 

ُهْم َوُهَو َ�ُموِسيٌّ لُِيَجّرِبَُه: َ� ُمَعلُِّم أَيَُّة َوِصيٍَّة ِهَي اْلُعْظَمى ِيف « َوَسأََلُه َواِحٌد ِمنـْ
حتُِبُّ الرَّبَّ ِإَهلََك ِمْن ُكلِّ قـَْلِبَك َوِمْن ُكلِّ نـَْفِسَك «فـََقاَل َلُه َيُسوُع:   »وِس؟النَّامُ 

َوالثَّانَِيُة ِمثْـُلَها: حتُِبُّ َقرِيَبَك  َهِذِه ِهَي اْلَوِصيَُّة اُألوَىل َواْلُعْظَمى. َوِمْن ُكلِّ ِفْكِرَك.
 ».تَـَعلَُّق النَّاُموُس ُكلُُّه َواألَْنِبَياءُ هِبَاَتْنيِ اْلَوِصيـََّتْنيِ يَـ  َكنَـْفِسَك.

الكتاب املقدس.  ع بوضوح فكر هللا من �حية الشرائع والوصا� الواردة يفيبنيِّ لنا جواب يسو 
وذك . وال عالقة لنجاحك كمؤمن بثروتك أو نفتتمحور الوصية العظمى حول العالقة الشخصية ابهلل

 وجهة نظر هللا عرب طاعته الوصا�أن يكون �جًحا من  قادر نكل مؤم  أو عالقاتك العائلية. بل إن
تعّلق ابحملبة ت ا، بل إ�ّ ذه الشريعةالعظمى يف الكتاب املقدس. وال عالقة لعمرك أو ذكائك هب

 فحسب. 

 عالقة الوثيقة بني حمبة هللا وطاعته. وتبّني هذه الوصية العظمى يف الكتاب املقدس ال

 ملاذا جيب أن نطيع هللا .ت
كبري على األخرى. إذا أردت أن تطيع   تان ارتباطًا وثيًقا. ولكّل واحدة أتثري الطاعة واحملبة مرتبط

هللا إال من خالل عالقة شخصية شرائع  طاعةن تتمتع ابلرغبة والقوة لولهللا، جيب أن تتعّلم أن حتّبه. 
 ن تطيعه. ابهلل مبنية على أساس حمبة هللا. وكّلما ازددت حمّبة هلل، صعب عليك أ

 هللاشرائع طاعة ف’’. أحبك:‘‘إننا بذلك نقول له ، فووصا�ه هللاويف كل مرّة نطيع إحدى شرائع 
 واحملّبة بدون طاعة تصبح زائفة، وأ�نية، وهّدامة.  هي ما يبقي حمبتنا له نقّية ومجيلة. ووصا�ه

 وتتحّول إىل شهوة عندما ختالف وصا� هللا.
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 هللا حمبة .1
ت كثرية يف الكتاب املقدس عن حمبة هللا. هذا اإلله احملّب يهتّم جدًّا ألمر كل إنسان، تتحدَّث آ�

 صغريًا كان أو كبريًا.

وعندما خنتار أن نطيع هللا، فإننا خنتار أن نطيع إهلًا حمبًّا، وال ميكن أن نّتخذ قرارًا أكثر أماً� من 
 إلله احملّب أن نطيعه.طاعة هللا. فهو إله طاهر وكامل. وقد طلب مّنا هذا ا

 ترمجة مسيث وفاندايك 16: 3يوحنا  1

َبِغي لََنا َأْن َنَضَع  َنْحُن يـَنـْ َنا اْلَمَحبََّة: َأنَّ َذاَك َوَضَع نـَْفَسُه َألْجِلَنا، فـَ هِبََذا َقْد َعَرفـْ
 نـُُفوَسَنا َألْجِل اِإلْخَوِة.

 ترمجة مسيث وفاندايك11: 13كورنثوس   2

 َأِخرياً أَيـَُّها اِإلْخَوُة افْـَرُحوا. اْكَمُلوا. تـََعزَّْوا. اْهَتمُّوا اْهِتَماماً َواِحدًا. 
  اِبلسََّالِم، َوِإَلُه اْلَمَحبَِّة َوالسََّالِم َسَيُكوُن َمَعُكْم. ِعيُشوا

 هللا حيبك .2
فحسب. وهو حيّبك أن هللا حيب العامل كّله وليس بعض األشخاص  16: 3نقرأ يف إجنيل يوحنا 

ال متنعه عن حمّبتك. فأنت ممّيز جدًّا    حمّبة عميقة. وحياة اخلطية اليت كنت منغمًسا فيها يف املاضي
 ابلنسبة إليه. 

 ترمجة مسيث وفاندايك 16: 3يوحنا 

َنُه اْلَوِحيَد ِلَكْي الَ يـَْهِلكَ  ُ اْلَعاَملَ َحىتَّ َبَذَل ابـْ ِبِه  ُكلُّ َمْن يـُْؤِمنُ   ألَنَُّه َهَكَذا َأَحبَّ اهللَّ
  َبْل َتُكوُن َلُه اْحلََياُة األََبِديَُّة.
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 هللا أوصاك مبحّبته .3
تتمّثل الوصّية األهّم يف الكتاب املقّدس كّله أبن حتّب هللا من كّل قلبك وعقلك ونفسك وقّوتك 

 ما  فينا.  لّ هللا بك ). بتعبري آخر، حنن أُمر� أبن حنبّ 30: 12ومرقس  37: 22(راِجع مىت 
 علينا أن حنب هللا أكثر من أي شخص آخر.

 ويتحدث يسوع عن هذا الرابط بني احملبة والطاعة. 

 ترمجة مسيث وفاندايك 15: 14يوحنا 

ُتْم حتُِبُّوَنِين فَاْحَفظُوا َوَصاَ�يَ   .ِإْن ُكنـْ

أوصا� يسوع أبن حنفظ وصا�ه إن كنا حنّبه. وابلتايل، إن مل حتفظ وصا� هللا، فهذا يبّني أّنك ال 
 حتّبه. وإن مل تكن حتب هللا، من املستحيل أن تطيع وصا�ه. 

 ؟العظمى هللاوصية  طيعكيف ميكن أن أ .ث

 أبدأ مبحبة هللا؟كيف  .1
أن تفعل لتبّني هلل أّنك حتبُّه؟ مثّة طرق ؟ ماذا ميكن العظمى كيف ميكنك أن تطيع وصية هللا

ا عملّية عّدة  إلظهار حمّبتك هلل. إليك البعض منها. وقد ترغب يف إضافة أفكارك اخلاصة.  جدًّ
املزيد من الطرق للتعبري عن حمّبتك الفعلّية  لالّطالع على 13كورنثوس األوىل األصحاح إقرأ رسالة  

يوم، إحبث عن شخصّيات كتابّية أظهرت حمبّتها هلل من خالل  هلل. وبينما تقرأ الكتاب املقدس كلّ 
 طاعتها.

 ووصا�ه هللا أِطع شرائع .1
 ووصا�ه هللاِطع املبادئ الكامنة وراء شرائع أ .2
 هلل حقوقك الشخصية سّلم .3
 إفعل ما يريد هللا منك فعله .4
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5. _______________ 
6. _______________ 
7. _______________ 
8. _______________ 

 ة. بسيطة إلظهار حمبتنا هلل بينما منارس أنشطتنا اليوميّ و طرق عملية  نبحث عن جيب أن
تناول الطعام، يف العمل، يف الصف، يف وقت الرتفيه ووقت الفراغ،  احبث عن هذه الفرص يف وقت
 ويف أثناء تواجدك يف الكنيسة.

حمبّتنا هلل. قد ترغب  عملّية إلظهارالطرق بّني التقائمة أخرى  38-27: 6ن إجنيل لوقا ويتضمّ 
يف مناقشة كيفية البدء بتجربة بعض هذه الطرق يف حياتك. إليك بعض األمور األخرى اليت عّددها 

 .يضّم أ�ًسا حديثي اإلميان صفّ 

 أطلب مشورة هللا .1
 أشكره على مساعدته .2
 أعبده .3
 فّكر يف أن هللا حاضر معك .4
 قدسلتكن مواقفك واجتاه قلبك متوافقة مع مبادئ الكتاب امل .5
 أعِط هللا من أموالك  .6

األهم هنا هو أن جتد طريقتك اخلاصة لتعلُّم حمّبة هللا. قد تستغرق وقًتا طويًال لبناء عالقة 
 استمّر يف السعي.شخصية عميقة ابهلل، لكن 
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 ماذا لو مل أكن أملك القّوة ألطيع هللا؟ .2
ا ال أملك القّوة ألحّب هللا أو أطيع وصا�ه. فأ�‘‘قد تقول:  يعرف هللا نقاط ’’. ضعيف جدًّ

 ضعفك أكثر مما تعرفها أنت. ومع ذلك، هو ال يزال حيّبك. وهو قطع لك وعَدين ممّيزين.

 ترمجة مسيث وفاندايك 7: 1تيمواثوس  2

ِة َواْلَمَحبَِّة َوالنُّْصِح.   َألنَّ َهللا َملْ يـُْعِطَنا ُروَح اْلَفَشِل، َبْل رُوَح اْلُقوَّ
 ترمجة مسيث وفاندايك 9: 12كورنثوس   2

فَِبُكلِّ ُسُروٍر ». َتْكِفيَك نِْعَمِيت، َألنَّ قـُوَِّيت ِيف الضُّْعِف ُتْكَملُ «ِيل:  (هللا) فـََقالَ 
ُة اْلَمِسيِح. َتِخُر اِبْحلَِريِّ ِيف َضَعَفاِيت، ِلَكْي حتَِلَّ َعَليَّ قـُوَّ  َأفـْ

ال ميكنين أن ‘‘أو ’’ نين أن أحب فال�ً ال ميك‘‘هذان الوعدان رجاًء كبريًا. إذا قلت:  مينحك
اآلخرين. يف الواقع، تذكر أن حتّب لكي تقدر أن حتّبه و ، ال تقلق. فاهلل سيمنحك حمّبة ’’أحب هللا

 لقد سبق هلل أن منحنا هذه املواهب.  -هذا األمر بصيغة املاضي 7: 1رسالة تيمواثوس الثانية 

 -يواجهون املشاكلالذين شخاص ألموّجه ل 9: 12والوعد الوارد يف رسالة كورنثوس الثانية 
�حية من نواحي  قّوة للمحبة، وقوة يف كلّ  -هللا إبعطائنا كّل القوة اليت حنتاج إليها دُ عِ للضعفاء. يَ 

 حياتنا. لكن ابإلضافة إىل القوة، جيب أن تتمّتع ابلرغبة الشخصّية يف الطاعة، وهي رغبة �بعة من
 ، من أعماق قلبك. أحشائك

 ؟هللا جتاه أشعر أبي حمّبة ماذا لو مل .3
شعور. رّمبا مسعت أحد املؤمنني يقول: عبارة عن  ّ�اوصف احملّبة أبغالًبا ما يتم يف عاملنا اليوم، 

هل تشعر أبن حالك تشبه حال ’’ أشعر أبين أحّب يسوع كثريًا. أشعر أبن قليب يكاد أن ينفجر!‘‘
 ’’!إنّه غريب األطوار‘‘تنظر إليه وتقول يف قلبك س متاًما؟ فأنت هذا الشخص؟ أم العك

أو رّمبا كنت تشعر يف املاضي أبّنك قريب جدًّا إىل هللا لكن هذه املشاعر فارقتك اآلن. 
 ووجدت أّنك فقدت احلماسة للرب. فاستيقظت يف أحد األّ�م
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بة أكثر من جمّرد ن نشعر شعورًا معيًنا. فاحملأبالعظمى يف الكتاب املقدس الوصية  فرض عليناال ت
فهي تظهر من خالل أعمال بة احلقيقَّة مبشاعرك بل أبفعالك. شعور؛ إ�ا التزام وخيار. وال ُحتدَّد احمل

 قلب صادق.النابعة من  احملّبة

. لكن إذا أردت أن يستطيعون أن يروه يصعب على الكثري من املؤمنني اجلدد أن حيّبوا إهلًا ال
م أن تطيعه أّوًال. ومن خالل أعمال طاعة بسيطة، تبدأ ترى تغيريًا يف قلبك، حتّب هللا، عليك أن تتعلّ 

مشاعر تنتابك  مث تبدأ تشعر أبّنك حتّب هللا. قد حيدث األمر سريًعا ضمن إطار عالقتك ابهلل، أو قد
 .بشكل تدرجييّ  احملبة جتاه هللا

 توّرط لنفسك املشاكل. أنت وإذا مل تكن تطيع هللا إال عندما تشعر أبنك ترغب يف ذلك، ف
قرار طاعة هللا من القلب، من التزام يف أعماق قلبك أبن تطيع هللا مهما كان فال بد من أن ينبع 

 شعورك.

ثت مع هللا يوميًّا، استطعت أن ما حتدّ شخًصا ما، سرتغب يف التحدُّث معه. وكلّ  وعندما حتبّ 
 تعرفه أكثر وأن ختترب مشاعر حمّبة جتاهه.

 الدوافع يف طاعة هللا؟ما دور  .ج
الدوافع نظرًا لصغر سّنه.  كنه استيعاب مسألةالطاعة، ال ميعن تعلُّم لصغري ابالطفل العندما يبدأ 

عمًال أبوامر والديه. فاألهل يضعون القوانني ويطبقو�ا هبدف فيطيع  ببساطة. الطاعةيتم تلقينه  بل
 محاية الطفل.

  ،ه السلوك مبستوى جديد من الطاعةهقة، يتعّني عليلكن عندما يكرب الطفل ويبلغ سن املرا
 . يف هذه املرحلة، إزاءها القوانني وردود فعلهوضع هذه فهم األسباب الكامنة وراء  حيّتم عليه

 . كامنة يف قلبهاختاذ قرارات �بعة من دوافع  القيام خبيارات و  يرتّتب عليه

رغمك على طاعته. للقيام بذلك. لكّنه لن ي يريد هللا أن تطيعه، وهو وعد مبنحك القوة الالزمة
 ا دافعك.. وما الذي يساعدك على اختاذ قرارات صائبة؟ إ�ّ بل إن اخليار يعود إليك
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 ما هو الدافع؟ .1
تُردَّد من حولنا. لكن ماذا تعين هذه الكلمة؟ إليك بعض األجوبة ’’ دافع‘‘غالًبا ما نسمع كلمة  

 ترغب يف إضافة أفكارك إىل هذه القائمة. الشخصّية اليت أعطاها آخرون. وقد

 هدف .أ
 قيامي أبمر ماوراء  سبب رئيسي .ب
 رغبة .ت
 قّوة أو فكرة حتثين على القيام أبمر ما .ث
 ما عملكامن وراء فكر   .ج

اليت يقومون  عمالاألوراء  قد يكون لدى األشخاص دوافع خمتلفة، غري �بعة من قلب مطيع،
الشعور ابلذنب، أو الشعور ابلواجب وضرورة رّد اجلميل،  . وقد تتمّثل هذه الدوافع ابخلوف، أوهبا

ب أو ف أو الرغبة يف االهتمام أو الواجأو التالعب. وقد تكون لديهم دوافع إجيابّية جدًّا، مثل اللط
 احملبة أو الرأفة أو التقدير أو جمّرد فرح العطاء.

 ما هو الدافع الذي حيثين على طاعة هللا؟ .2
طاعة هللا؟ هل هو اخلوف من الذهاب إىل اجلحيم؟ قد يكون هذا الدافع ما الذي يدفعك إىل 

من اخلوف من الذهاب إىل اجلحيم لكي تكون مفيًدا لبعض الوقت. لكنك حتتاج إىل دافع أفضل 
 حمّبتك ليسوع. اثبًتا يف

ع حيّثك احملبة هي أفضل دافإّ�ا احملّبة. ف ’’أريد أن أطيع هللا؟‘‘ما الذي قد يدفعك إىل القول: 
 على طاعة هللا.

لكن كيف تعلم ما إذا كانت أعمال أحدهم �بعة من قلب حمّب أو متالعب؟ اجلواب هو 
 فعمل احملّبة ينبع دائًما من الرغبة يف إظهار احملّبة.’’. دوافعال‘‘
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وميكن لشخصني أن يقوما ابلعمل نفسه وإّمنا بدوافع خمتلفة. وميكن لعمل ما أن يكون عمل حمّبة 
 ن الفرق يف دوافع الشخص الذي يقوم به.مكوعمًال أ�نيًّا يف حالة أخرى. يحالة ما،  يف

اآلن، خيتار كلٌّ منا دوافعه. رّمبا أنت قمت يف املاضي بعمل ما ألسباب خاطئة. لكن ميكنك 
 بفضل مساعدة هللا، أن تبادر إىل طاعة هللا بدافع رغبتك يف إظهار حمّبتك له.

 ترمجة مسيث وفاندايك 2: 21أمثال 

نَـْيِه َوالرَّبُّ َواِزُن اْلُقُلوِب.    ُكلُّ طُُرِق اِإلْنَساِن ُمْسَتِقيَمٌة ِيف َعيـْ

 ترمجة مسيث وفاندايك 27: 20 أمثال 

 نـَْفُس اِإلْنَساِن ِسَراُج الرَّبِّ يـَُفتُِّش ُكلَّ َخمَادِِع اْلَبْطِن. 

ف دوافعنا دوًما. قد خنفي دوافعنا عن الناس لكّننا ال تبّني لنا هااتن اآليتان بوضوح أن هللا يعر 
عالقتنا اجلديدة  شعارنستطيع أن خنفيها عن هللا. أّما التحدي الذي نواجهه اليوم فيتمّثل بتحديد 

 هل سنتوق يف قلوبنا إىل طاعة هللا؟ دافع؟ هي ال ابهلل. هل ستكون احملبة

شّكل نقطة االنطالق الرئيسية لبناء عالقة ال تقتصر معرفة هللا على طاعته. لكن الطاعة ت
هو املوضوع الذي سنتناوله يف  اقدرتنا على طاعة هللا؟ هذشخصّية ابهلل. كيف تؤثّر مواقفنا على 

 الفصل التايل. 
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 الفصل الثاين
 املواقف والطاعة

العظمى  سبق أن حتدثنا عن األسباب اليت جيب أن تدفعنا إىل طاعة هللا. ورأينا أن وصية هللا
 تتمحور حول احملّبة. واآلن، فلنلِق نظرة فاحصة على كيفية أتثري مواقفنا على سلوكياتنا.

 مواقف طاعة جتاه هللا إذا أرد� أن نطيعه يف هذا الفصل بضرورة اعتماد�تتعلق النقطة الرئيسية 
 ابستمرار. إًذا، كيف تعلم ما إذا كانت لديك مواقف طاعة جتاه هللا؟

قد يكون من األسهل عليك أن تالحظ هذه املواقف إذا راقبت أوًَّال طريقة تفاعلك مع اآلخرين 
يف حياتك اليوم، وخصوًصا القادة أو األشخاص الذين يشغلون مراكز سلطة. وإذا اكتشفت أّنك 

ى كنت تتمّرد عل  تتمّرد على اآلخرين، فرمبا عليك أن تلقي نظرة فاحصة على حياتك لرتى ما إذا 
 .هللا أيًضا

على  ميكن بسهولة تعميم هذا الدرس على القادة كافة يف حياتنا، أي على هللا والقادة األرضيني
ووصا�ه على طاعتنا  هللا كيفية أتثري مواقفنا جتاه شرائع  لكن سنركز بشكل أساسي على. حد سواء

 .هلا

 ؟علك تعصى هللا بسهولةجت يف حياتك مواقف هل توجد .أ
 قة تفكري، أو رأي، أو منط تفكري.املوقف هو طري

 أحد األسباب اليت جتعل الناس جيدون صعوبة يف طاعة هللا هو اختاذهم مواقف خاطئة جتاهه. 



 19  طاعة هللا

تلعب مواقفك دورًا كبريًا يف هذا اجملال. ’’ ما عالقة مواقفي يف متّكين من طاعة هللا؟‘‘قد تسأل: 
  إ�ه. ر إىل حد كبري على طاعتكؤثّ يهللا  ففكرك من �حية

 الِحظ ما إذا كان لديك أي من هذه املواقف جتاه هللا.

 _______ انتقاد
 _______ مترُّد

 _______ نكران مجيل/ عدم امتنان
 _______ كسل
 _______ استياء
 _______ عناد

املذكورة أعاله يف عالقته املواقف ما إذا كان لدى أحدهم موقًفا واحًدا أو أكثر من كيف نتبّني 
من خالل كالمه وأعماله ورّد فعله عندما يطلب هللا منه القيام أبمر ما،  ميكن معرفة ذلك؟ ابهلل

 إخل...

 . ووصا�ه هللا ندما نواجه موقًفا مرتبطًا إبحدى شرائعتظهر هذه املواقف يف سلوكياتنا ع
دِّد ما إذا ُجرِّبت بسرقة شيء ما، فإن مواقفك جتاه الوضع الذي تواجهه حتفعلى سبيل املثال، 

 ستبديه من ردود فعل.

. والدتك عندما طلبت منه املساعدة للبحث عن سلعة معينة فلنفِرض أنَّ مدير املتجر أزعج
معاملته إّ�ها. وبعد بضع دقائق، ترى حبات درّاق  طريقةفاعرتاك غضب شديد جتاهه بسبب 

 ’’ من هذا املدير السيء؟حبَّتني من الدرّاق ألنتقم  ِملَ ال آخذ‘‘�ضجة وشهية فتقول لنفسك: 

أّما املوقف إذا مسحت ملوقفك السيء بتحديد رّد فعلك، فقد حتاول سرقة حبات الدرّاق. 
فه السيء املعاكس فيتمّثل بقيامك ابلغفران هلذا املدير ورفض فكرة السرقة كوسيلة لالنتقام نتيجة تصرّ 

 مع والدتك.
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 هدمترّ شاول و امللك 
عكست وئيل األول قّصة امللك شاول وموقفه املتمّرد. كيف من سفر صم 15األصحاح  يروي

 يف قلبه؟ لقد حتّدث هللا بوضوح عن فكره جتاه مواقف التمرُّد. الكامن فاته وكالمه التمرُّدتصرّ 

 ترمجة مسيث وفاندايك 23-22: 15صموئيل  1

َوالذَّاَبِئِح َكَما اِبْسِتَماِع َصْوِت َهْل َمَسرَُّة الرَّبِّ اِبْلُمْحَرقَاِت «فـََقاَل َصُموئِيُل: 
ْصَغاُء َأْفَضُل ِمْن َشْحِم اْلِكَباِش. بِيَحِة َواْإلِ ؟ ُهَوَذا اِالْسِتَماُع َأْفَضُل ِمَن الذَّ  الرَّبِّ

َاِفيِم. ألَنََّك رََفْضَت كَ  َالَم الرَّبِّ َألنَّ التََّمرَُّد َكَخِطيَِّة اْلِعَراَفِة, َواْلِعَناُد َكاْلَوَثِن َوالرتَّ
  ».رََفَضَك ِمَن اْلُمْلِك!

يعترب هللا التمّرد وخطّية العرافة على القدر نفسه من السوء، والعناد وعبادة الوثن على القدر نفسه 
 من اخلطورة. 

اجلواب واضح لكّنه ليس سهًال. ’’ كيف ميكنين التخلُّص من هذه املواقف؟‘‘قد تسأل نفسك: 
 مبواقف طاعة.  ةاخلاطئل املواقف استبدِ 

إذا أردت احلصول على املزيد من املعلومات حول كيفّية التخلُّص من املواقف اخلاطئة أو كيفية 
 . دراسات اجملموعة حلياة جديدةضمن  املواقفاعتماد مواقف جديدة، راِجع درس 

 الطاعة يف حياتك ّمن مواقف .ب
 الطاعة يف حياتك. تدعو رسالة  طاعة هللا بتنمية روح كيفّية  يتمّثل أحد أهم جوانب تعلُّم

إىل أن يكون فينا الفكر الذي يف املسيح يسوع أيًضا. فهو أطاع حّىت املوت، موت  5: 2فيليب 
الصليب. وعندما تقرأ األسفار األربعة األوىل من العهد اجلديد، تالحظ أن يسوع سلك يف الطاعة، 

 األهم يف حياته. هي بته يف طاعة هللاروح الطاعة يف قلبه. فلقد كانت رغيشّكل انعكاًسا لما 

 



 21  طاعة هللا

 ترمجة مسيث وفاندايك 20-19: 5يوحنا 

اْحلَقَّ اْحلَقَّ َأُقوُل َلُكْم: الَ يـَْقِدُر اِالْبُن َأْن يـَْعَمَل ِمْن نـَْفِسِه َشْيئاً «فـََقاَل َيُسوُع َهلُُم: 
َألنَّ  فـََهَذا يـَْعَمُلُه اِالْبُن َكَذِلَك.ِإالَّ َما يـَْنظُُر اآلَب يـَْعَمُل. َألْن َمْهَما َعِمَل َذاَك 

يَع َما ُهَو يـَْعَمُلهُ   .اآلَب حيُِبُّ اِالْبَن َويُرِيِه مجَِ

هللا ووصا�ه. قد نستغرق  شرائع عندما نتمّتع بروح الطاعة، يصبح من األسهل علينا أن نطيع
اليت تساعد� على تنمية روح الطاعة رّمبا تتمّثل إحدى أهم الطرق . و قًتا لتنمية روح الطاعة يف قلوبناو 

  . فظ آ�ت من الكتاب املقدس متعلقة ابلطاعةيف حياتنا حب

ما هي مواقف الطاعة اليت أظهرها يسوع يف حياته؟ هذه هي املواقف نفسها اليت يريد مّنا تنميتها 
 يف حياتنا اليوم.

 التوقريروح مواقف تعكس  .1

 ما هو التوقري؟ .أ

 التوقري هو االحرتام املقرتن ابحملبة. جيب أن يقرتن احرتامي هلل مبحبيت له.  )1
 18: 2بطرس  1

 أن أقّدر هللا. أنظر إليه ابحرتام وأكرمه. -تقدير )2

 روح التوقري يف حيايت؟ مواقف تعكس كيف أمنّي .ب

 .أن هللا يعمل يف حيايت من خالل قاديتدرك أُ  )1

 ترمجة مسيث وفاندايك 17: 13عربانيني 

ُْم َيْسَهُروَن َألْجِل نـُُفوِسُكْم  َأِطيُعوا ُمْرِشِديُكْم َواْخَضُعوا، َأل�َّ
ُْم َسْوَف يـُْعطُونَ  ِحَساابً، ِلَكْي يـَْفَعُلوا َذِلَك ِبَفَرٍح، الَ آنَِّني،  َكَأ�َّ

  َألنَّ َهَذا َغْريُ َ�ِفٍع َلُكْم.
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ك الشخص الذي أدرك أن هللا يعمل من خالل قاديت ليشّكلين وجيعلين ذل )2
 يريد (هللا) مين أن أكونه.

 ترمجة مسيث وفاندايك  1: 21أمثال 

ُثَما َشاَء ُميِيُلُه.   قـَْلُب اْلَمِلِك ِيف َيِد الرَّبِّ َكَجَداِوِل ِمَياٍه َحيـْ
 اليت ترشدين وتقودين.’’ يد هللا‘‘م على أ�ّ  القادة يف حيايتأنظر إىل  )3

 روح اخلادممواقف تعكس  .2

 ح اخلادم؟ما هو رو  .أ

  أدرك أّين لست سّيد نفسي. )1

 .قاديت عملي حلسابأخدم هللا من خالل  أدرك أين )2

 ترمجة مسيث وفاندايك 23: 3كولوسي 

َعْلُتْم فَاْعَمُلوا ِمَن اْلَقْلِب، َكَما لِلرَّبِّ لَْيَس لِلنَّاسِ    .وَُكلُّ َما فـَ

وخصوًصا عرب أن أعمل لكسب استحسان هللا يف كّل ما أفعله هذا يعين  )3
 طاعة هللا وقاديت.

 روح اخلادم يف حيايت مواقف تعكس كيف أمنّي .ب

 قاديت وأطيعهم.لأخضع طوًعا هلل و  )1

 ترمجة مسيث وفاندايك 18: 2بطرس  1

َبٍة لِلسَّاَدِة، لَْيَس لِلصَّاِحلَِني  اُم، ُكونُوا َخاِضِعَني ِبُكلِّ َهيـْ أَيـَُّها اْخلُدَّ
  ْل لِْلُعنَـَفاِء أَْيضاً.اْلُمَرتَفِِّقَني فـََقْط، بَ 



 23  طاعة هللا

 أضع نفسي حتت محاية هللا )2

إلجناح شخص آخر، وخصوًصا قاديت. وأحتّمس لألمر أحبث عن طرق  )3
 وأجد سعادة حقيقّية يف القيام به.

 .على عاتقي مسؤولّياتهأخذ  ال أحاول القيام بعمل هللا. وال أحاول )4

 روح االمتنان (روح الشكر)مواقف تعكس  .3

 متنان؟ما هو روح اال .أ

 أشعر ابالمتنان ألن هللا هو قائدي. )1

أشعر بسعادة حقيقيَّة وأقّدر ما يفعله هللا ليشّكلين وجيعلين اإلنسان الذي  )2
 يريد مين أن أكونه.

 روح االمتنان يف حيايت؟ مواقف تعكس كيف أمنّي .ب

 جيب أن أتعّلم أن أفرح ألن هللا هو سّيد حيايت.  )1
 أشكر هللا كل يوم ألين ابنه.

 ترمجة مسيث وفاندايك 18: 5تسالونيكي  1

اْشُكُروا ِيف ُكلِّ َشْيٍء، َألنَّ َهِذِه ِهَي َمِشيَئُة ِهللا ِيف اْلَمِسيِح 
  َيُسوَع ِمْن ِجَهِتُكْم.

يعمل من خالل أُظهر تقديرًا حقيقيًّا هلل كّل يوم. أشكره عندما جيب أن  )2
 أشخاص آخرين لينصحين أو يقّومين.

هلل. أعّد قائمة ابألمور اليت أتوّقع منه أن  إىل ايت كّلهاجيب أن أرفع توقع )3
 .إىل هللا يفعلها. مثّ أصّلي وأرفع توقّعايت كّلها
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 روح اهلدوءمواقف تعكس  .4

 ما هو روح اهلدوء؟ .أ

ا )1  أتعّلم أن أكون هاداًئ. أتعّلم أن أتكّلم هبدوء  -األمر بسيط جدًّ
النربة اليت أعتمدها  )2و( مات اليت أتفوه هباالكل ) من حيث عدد1(

 .الدى قوهل

 أتعّلم أن أكون هاداًئ قلًبا وقالًبا. )2

 أتعّلم أن أكون يف سالم مع هللا. )3

 ترمجة مسيث وفاندايك 4: 3بطرس  1

 َبْل ِإنَساَن اْلَقْلِب اْخلَِفيَّ ِيف اْلَعِدميَِة اْلَفَساِد، 
اَم ِهللا   زِيَنَة الرُّوِح اْلَوِديِع اْهلَاِدِئ، الَِّذي ُهَو ُقدَّ

  َكِثُري الثََّمِن.

 ُكتبت هذه اآلية للنساء يف ما يتعلق مبواقفهم جتاه أزواجهن. 
 أن ينّموا  الناس يعمجلكن املبدأ ينطبق على اجلميع. جيب على 

 هللا.روًحا هاداًئ يف داخلهم. فاألمر كثري الثمن يف نظر 

 ؟مواقف تعكس روح اهلدوء يف حيايت أمنّي كيف .ب

اليت جتعله يطلب مين  أتعّلم أن أطيع هللا بدون أن أطلب معرفة األسباب )1
. وجيب أن أتعّلم أن أكون مستعدًّا لطاعته جملّرد أنّه طلب مين أن أطيعه

 ذلك.



 25  طاعة هللا

ثق ابهلل مصدِّقًا أنّه قادر على العمل من خالل القادة لكي يفعل ما � )2
يريده يف حيايت. كما وجيب أن أثق أبن هللا سيتمم مشيئته يف حيايت حّىت 

 إذا ارتكب القادة األخطاء وأخفقوا. فهذا حتديًدا ما فعله يسوع.

 ترمجة مسيث وفاندايك 23: 2بطرس  1

ُد َبْل كَ  اَن الَِّذي ِإْذ ُشِتَم َملْ َيُكْن َيْشِتُم ِعَوضاً َوِإْذ أتََملََّ َملْ َيُكْن يـَُهدِّ
  ُيَسلُِّم ِلَمْن يـَْقِضي ِبَعْدٍل.

 ال أجادل هللا. )3

لكي ال أطلب منه تفسريًا للسبب الذي جيب أن يدفعين إىل القيام أبمر ما  )4
 أطيعه.

بينما تتأّمل يف حياة يسوع، تكتشف أنّه عمد إىل تنمية روح الطاعة يف حياته. وقد جتّسدت 
 . ه القائمةكما وميكن إدراج مواقف طاعة كثرية يف هذطاعته يف عالقته ابهلل وابلقادة األرضّيني.  

طيع وبينما تعمل على تنمية مواقف الطاعة األربعة هذه، ستكتشف أنّه من األسهل جدًّا أن ت
اتك، أن إبمكانك البدء بطرد هللا. كما وستكتشف بينما تعمل على تنمية مواقف الطاعة هذه يف حي

تتّم بشكل طاعة مبواقف  استبدال مواقف العصيان  عملية أن من حياتك. وُيشار إىل روح العصيان
ًال، فهو ما هو اجتاه قلبك؟ هل تريد أن تطيعه؟ إذا أردت أن تطيعه فع‘‘تدرجيي. السؤال هو: 

 سيساعدك حتًما.

فاحلياة الروحية السليمة ال تستلزم وتتعّلق مواقف الطاعة هذه مبسألة أخرى، وهي الطاعة الذكية. 
 . وشرائعه وصا�هو طاعة بدون تفكري. فلقد كان يسوع مطيًعا متاًما هلل أو طاعة عمياء، 

 ة. واإلنسان احلكيم يقتدي بيسوع.وهو اختار ذلك مبلء إرادته. إًذا، تتمّيز حياته ابلطاعة الذكي
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 الفصل الثالث
 أطيعها؟ جيب أن اليت ما هي الوصا� والشرائع

 جاءت ردود جدال حمتدم، إطرح األسئلة الثالثة الواردة أد�ه. وال تتفاجأ إذا  إذا أردت إاثرة
 شاسًعا.اختالفًا  ةخمتلفعليها  نياملؤمن

 هللا كافة الواردة يف العهد اجلديد؟ ب على املؤمنني أن يطيعوا وصا�هل جي .1

 هللا كافة الواردة يف العهد القدمي؟ ب على املؤمنني أن يطيعوا شرائعهل جي .2

كتاب املقدس، كافة الواردة يف ال  ملؤمنني أن يطيعوا وصا� هللا وشرائعهإذا مل يكن على ا .3
 اليت جيب عليك طاعتها وتلك اليت ميكنك جتاهلها؟ كيف حتدِّد تلك

هذا السؤال األخري بعض املسائل املهمة. هل ميكننا فعًال أن خنتار القوانني اليت سنطيعها؟  يثري
 أين يقول هللا إن إبمكاننا جتاهل بعض القوانني يف الكتاب املقدس؟

العهد القدمي  ووصا�ه كافة، إقرأ شرائع هللا دون أنه جيب علينا أن نطيع شرائعإذا كنت ممّن يعتق
 ؟ إذا كان اجلواب ال، فما السبب؟ هل أنت تطيع هذه الشرائع أد�ه. الواردة

 ترمجة مسيث وفاندايك 27-26: 11الويني 

يُع اْلبَـَهائِِم الَِّيت َهلَا ِظْلٌف َوَلِكْن ال َتُشقُُّه َشّقا اْو ال َجتَْرتُّ َفِهَي جنََِسٌة َلُكْم.   َومجَِ
يِع اْحلَيَـَواَ�ِت  وَُكلُّ َما  ُكلُّ َمْن َمسََّها َيُكوُن جنَِسا. َميِْشي َعَلى ُكُفوِفِه ِمْن مجَِ

 اْلَماِشَيِة َعَلى اْرَبٍع فـَُهَو جنٌَِس َلُكْم. ُكلُّ َمْن َمسَّ ُجثـَثـََها َيُكوُن جنَِسا اَىل اْلَمَساِء.

 (ويشمل ذلك حيوا�ت عدة، مبا فيها اهلررة والكالب واألرانب)
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 ترمجة مسيث وفاندايك 10-9: 20الويني 

  ُكلُّ اْنَساٍن َسبَّ ااَبُه اْو امَُّه فَانَُّه يـُْقَتُل. َقْد َسبَّ ااَبُه اْو امَُّه. َدُمُه َعَلْيِه.

  َواَذا َزَىن رَُجٌل َمَع اْمَراٍة فَاَذا َزَىن َمَع اْمَراِة َقرِيِبِه فَانَُّه يـُْقَتُل الزَّاِين َوالزَّانَِيُة.
 

 يكترمجة مسيث وفاندا 13-12: 23تثنية 

  َوَيُكوُن لَك َمْوِضٌع َخارَِج املََحلِة لَِتْخُرَج ِإلْيِه َخارِجاً.
  َوَيُكوُن لَك َوَتٌد َمَع ُعدَِّتَك لَِتْحُفَر ِبِه ِعْنَدَما َجتِْلُس َخارِجاً َوتـَْرِجُع َوتـَُغطِّي بـَُراَزَك.

  هللا شرائع فئات .أ
 بسهولة إىل أربع شرائعهذه ال كن تقسيمومي. شرائعخمتلفة من ال أنواًعا يتضّمن الكتاب املقدس

  . ةواحد فئةيندرج ضمن أكثر من  نهالكن البعض مخمتلفة.  فئات

 متعلقة ابلصحة شرائع .1

 احلكم املدين يف أمة إسرائيلنظام متعلقة ب شرائع .2

 دينّية شرائع .3

 أخالقية شرائع .4

تبدو هذه اجملموعات األربع بسيطة نسبيًّا، لكن يف الواقع، ميكن إدراج بعض الشرائع بسهولة 
 ضمن فئتني. كما أن اجملموعة األخرية املتعلقة ابلشرائع األخالقية هي أيًضا مشكلة. يف الواقع، 

 نسان. كل شريعة يف الكتاب املقدس مرتبطة بقضية أخالقّية. وهذه الفئات األربع هي من صنع إ
 وال ميكن إجياد آية يف الكتاب املقدس تقسم هذه الشرائع إىل هذه الفئات األربع.

ضمنها  الرئيسية اليت تندرج هذه الشرائعلكن قد يكون من املفيد االطالع على بعض اجملموعات 
 بينما نلقي نظرة فاحصة عليها.
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 متعلقة ابلصحة شرائع .1
خمتلفة مرتبطة ارتباطًا شرائع لتثنية يف العهد القدمي مليئة بإن أسفار اخلروج والالويني والعدد وا

 مباشرًا ابحلفاظ على صحة جيدة. ويشّكل املرجع الوارد أعاله واملقتبس من سفر 
يعطي  من هذه الشرائعمثاًال جيًِّدا على ذلك. وُيشار إىل أن عدًدا كبريًا  13-12: 23التثنية 

ي ماك ميلن كتااًب من األمراض. وقد كتب الطبيب أس آ خمتلفة أحكاًما مفّصلة متعّلقة بعالج أنواع
’’ أ�ًّ من هذه األمراض‘‘ما ترمجته ’’ None of  These Diseases‘‘رائًعا حتت عنوان 

)Flemming  H. Revell Publ. Co.(   العهد القدمي من  شرائعيفّسر فيه مدى دّقة
 الطبية اليوم. شرائعالناحية الطبية. ميكنك أن تقرأ هذا الكتاب لرتى مدى صّحة هذه ال

 متعّلقة بنظام احلكم املدين يف أّمة اسرائيل شرائع .2
يف األسفار املمتدة من سفر اخلروج حىت سفر التثنية الواردة  من الشرائع اكبريً   اعددً تسّلم اليهود 

خاصة أبمَّة إسرائيل. من احملتمل أّن ما بني مليون وثالثة ماليني يهودي تركوا قوانني  نةلوضع مدوِّ 
يضعوا أرض مصر بقيادة موسى، وأصبح يتوّجب على هذا احلشد الكبري من العبيد السابقني أن 
 شرائعنظام حكم يضمن متاسك أّمتهم اجلديدة وينظّم القيادة واخلدمات الالزمة. وكانت هذه ال

ابليتامى،  عتناءالابالفوائد، و فرض بببيع األراضي وأتجريها، و و تعلَّق بكيفّية حّل النزاعات، مها تمبعظ
 إخل...

 دينّية شرائع .3
بعض القضا� و العهد القدمي مرتبط ابملمارسات الدينية اليهوديّة.  كان عدد كبري من شرائع

يني وحتديد واجباهتم فضًال عن األنواع هي تدريب الكهنة والالو شرائع الرئيسية اليت مشلتها هذه ال
 املختلفة من الذابئح احليوانّية واألعياد الدينية. 
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 أخالقّية شرائع .4
اخلالدة اليت تنظم العالقات بني الناس. الشرائع ّ�ا تلك غالًبا ما يتم وصف شرائع هللا األخالقية أب

 والوصيتان العظميان يف الكتاب املقدس  )17-1: 20خروج وتشّكل الوصا� العشر (
هللا األخالقية  شرائعُميكن أن ُتطاع يُشار إىل أن هللا األخالقية. و لى شرائع ) أمثلة ع27: 10(لوقا 

 خلفيته  أواملايل وضعه  شخص أن يطيعها مهما كانة وفرتة زمنية، وميكن أليّ يف أي ثقافة وأمّ 
 علمّية.ال

 اندايكترمجة مسيث وف 25: 1يعقوب 

َوثـََبَت، َوَصاَر لَْيَس  -َ�ُموِس اْحلُّرِيَِّة  -َوَلِكْن َمِن اطََّلَع َعَلى النَّاُموِس اْلَكاِمِل 
(فكلمة هللا حتّرر  َساِمعاً َ�ِسياً َبْل َعاِمالً اِبْلَكِلَمِة، فـََهَذا َيُكوُن َمْغُبوطاً ِيف َعَمِلِه.

 اإلنسان)

هي شرائع هللا اليت جيب على املؤمنني اليوم أن يطيعوها؟ وما هي ما ‘‘نعود إىل السؤال الرئيسي: 
 الشرائع اليت ال يتوجب علينا طاعتها اليوم؟

اليت ينبغي طاعتها  والوصا� الشرائع حتديدحول جدال  .ب
 اليوم

اليت جيب طاعتها ليس جديًدا. وحّىت يف أ�م يسوع،  ال املتعلق بتحديد الشرائع والوصا�اجلد إن
 . يف هذا الشأن ويف كنيسة العهد اجلديد بعد صعود يسوع إىل السماء، كانت هناك آراء خمتلفة

ذلك بفرتة طويلة. يف الواقع، بدأت املعركة  لكّننا نالحظ أن هذا التضارب يف اآلراء كان قائًما قبل
ندما صّدقت حواء كذبة الشيطان حني قال هلا إّ�ا تصبح إنسانة مع آدم وحواء يف جّنة عدن، ع

 أفضل إذا جتاهلت كالم هللا.
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 ترمجة مسيث وفاندايك  5-1: 3تكوين 

يِع َحيَـَواَ�ِت اْلَربِّيَِّة الَِّيت َعِمَلَها الرَّبُّ االَلُه فـََقاَلْت لِْلَمْراِة:  وََكاَنِت اْحلَيَُّة اْحَيَل مجَِ
ِمْن َمثَِر «فـََقاَلِت اْلَمْراُة لِْلَحيَِّة:  »هللاُ ال اَتُكال ِمْن ُكلِّ َشَجِر اْجلَنَِّة؟ اَحّقا قَالَ «

َوامَّا َمثَُر الشََّجَرِة الَِّيت ِيف َوَسِط اْجلَنَِّة فـََقاَل هللاُ: ال اَتُكال ِمْنُه  َشَجِر اْجلَنَِّة َ�ُكلُ 
َبِل هللاُ َعاِملٌ انَُّه يـَْوَم  َلْن َمتُواَت!«ِت اْحلَيَُّة لِْلَمْراِة: فـََقالَ   ».َوال َمتَسَّاُه لَِئالَّ َمتُواتَ 

ُنُكَما َوَتُكوَ�ِن َكاهلِل َعارَِفْنيِ اْخلَْريَ َوالشَّرَّ  َفِتُح اْعيـُ   ».اَتُكالِن ِمْنُه تـَنـْ
نرى من خالل هذه القّصة أّن الشيطان خدع حواء وجعلها تصّدق كذبة. ونتيجة ذلك، تغريَّ 

هو أمهية طاعة من اختبار آدم وحواء خلصها العامل إىل األبد. أحد أهم الدروس اليت جيب أن نست
 هللا، وعدم الوقوع يف فخ خداع الشيطان أو أي شخص آخر.

بري يف اآلراء، ك  اليوم؟ هناك اختالف الكتاب املقدس اليت جيب علينا طاعتها شرائعإًذا، ما هي 
حملة  . يف ما يليطاعتها اليوم اليت جيب على املؤمنني بشأن الشرائعحىت لدى املؤمنني الصادقني، 
 موجزة عن بعض هذه اآلراء. 

 املوقف األّول
 العهد القدمي كافة أن يطيعوا شرائعجيب على املؤمنني اليوم 

ال يلقى هذا الرأي أتييًدا واسًعا، لكن بعض املؤمنني يستشهدون بكالم يسوع عندما قال إنّه مل 
 العهد القدمي بل ليكّملها.  شرائع لينقض�ِت 

 ترمجة مسيث وفاندايك 19-17: 5مىت 

  الَ َتظُنُّوا َأّينِ ِجْئُت ألَنـُْقَض النَّاُموَس َأِو األَْنِبَياَء. َما ِجْئُت ألَنـُْقَض َبْل ِألَُكمَِّل.«
 الَ يـَُزوُل َحْرٌف َواِحٌد َأْو فَِإّينِ اْحلَقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإَىل َأْن تـَُزوَل السََّماُء َواَألْرضُ 

َفَمْن نـََقَض ِإْحَدى َهِذِه اْلَوَصاَ�   نـُْقطٌَة َواِحَدٌة ِمَن النَّاُموِس َحىتَّ َيُكوَن اْلُكلُّ.
الصُّْغَرى َوَعلََّم النَّاَس َهَكَذا يُْدَعى َأْصَغَر ِيف َمَلُكوِت السََّماَواِت. َوَأمَّا َمْن َعِمَل 

  َذا يُْدَعى َعِظيماً ِيف َمَلُكوِت السََّماَواِت.َوَعلََّم فـَهَ 



 31  طاعة هللا

ديد يتجادلون بشأن هذه املسألة، يف العهد اجل رجال الدينيف سفر أعمال الرسل، نرى 
غري مرغمني   يف النهاية أمجعوا على كون األمموخصوًصا بعد أن آمن غري اليهود (األمم) ابملسيح. 

إلطالعهم على قوانني  تبوا رسالة إىل هؤالء املؤمنني اجلددالعهد القدمي. وك على العيش وفق شرائع
من سفر أعمال  15العهد القدمي اليت جيدر هبم طاعتها. وقد مت تدوين هذا اجلدال يف األصحاح 

 الرسل.

 ترمجة مسيث وفاندايك 29-28: 15أعمال الرسل 

َلْيُكْم ثِْقالً َأْكثـََر َغْريَ َهِذِه اَألْشَياِء ألَنَُّه َقْد رََأى الرُّوُح اْلُقُدُس َوَحنُْن َأْن الَ َنَضَع عَ 
ِم َواْلَمْخُنوِق َوالزَِّ� الَِّيت ِإْن َحِفْظُتْم  اْلَواِجَبِة: َأْن َمتَْتِنُعوا َعمَّا ُذِبَح ِلَألْصَناِم َوَعِن الدَّ

َها فَِنِعمَّا تـَْفَعُلوَن. ُكونُوا ُمَعاَفْنيَ  ُفَسُكْم ِمنـْ   ».أَنـْ
العهد  أن يطيعوا شرائععلى املؤمنني اليوم  املتعلقة هبذا املوقف الذي حيّتم التعقيدات األخرىومن 

 إطار ضمن ث عن املمارسات الدينية املفروضةيتحدّ  أن عدًدا كبريًا من هذه الشرائع القدمي كافة،
صول األرض خالل أخرى جين حم ابئح احليوانّية، فيما تفرض شرائعالعبادة يف اهليكل، مبا يف ذلك الذ

أشهر معينة من السنة؛ األمر الذي ال ميكن تطبيقه يف أحناء أخرى من العامل ألن مواسم احلصاد فيها 
 خمتلفة متاًما.

العهد  رورة أن يطيع املؤمنون بعض شرائعضبهذا املوقف  ّمت إجراؤه علىالتعديل الذي  ويتمّثل
ية حتديد الشرائع اليت جيب أن نطيعها وتلك اليت ؛ األمر الذي يصّعب علينا عملالقدمي وليس كّلها

 جتاهلها. ناميكن

 املوقف الثاين
 هللا يف العهد اجلديد وصا�جيب على املؤمنني أن يطيعوا 

العهد  ب على املؤمنني أن يطيعوا الوصا� والشرائع الواردة يفيتبّىن البعض موقًفا آخر يفيد أبنه جي
العهد القدمي ليست مفروضة على املؤمنني اليوم. فعندما جاء شرائع اجلديد فحسب. يعتقد هؤالء أن 

�موس العهد القدمي، ودخل يف عالقة عهد جديد يسوع ومات على الصليب ألجل خطا��، متّم 
 منني.مع املؤ  متاًما
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ُه. َوَوَصاَ�ُه لَْيَسْت فَِإنَّ َهِذِه ِهَي َحمَبَُّة ِهللا: َأْن َحنَْفَظ َوَصا�َ ‘‘ 3: 5جاء يف رسالة يوحنا األوىل 
ما ينهينا عن فعله. ، و فعلهيريد هللا منّا  عّدة تفّسر ما ، أعطا� هللا وصا�العهد اجلديدويف ’’. ثَِقيَلةً 
يف ، و 34: 13، ويوحنا 31-30: 12، ومرقس 7و 6و 5مّىت ما جاء يف األ�جيل اآلتية:  أنظُر

 .3-1: 6، وأفسس 2-1: 13رومية رسالَيت 

 ف الثالثاملوق
 نقطة انطالق للمؤمنني اجلدد

 ، اتركني ما هو أهم. حول الشرائع والوصا�جيب أن حنرص على عدم اال�ماك جبداالت 
 بناء عالقة شخصّية بيسوع، اجعله على رأس أولوّ�تك. هذا ما توصينا إذا كنت مهتمًّا فعًال يف

ِلِه َيُسوعَ َ�ِظرِيَن ِإَىل ‘‘ ،بفعله 2: 12الرسالة إىل العربانيني   ’’. َرئِيِس اِإلميَاِن َوُمَكمِّ

 توقون إىلي اأشخاصً إنه يريد  بل فحسب والوصا� طلب يسوع أشخاًصا حيفظون الشرائعال ي
 طاعته ألّ�م حيبُّونه.

 هي إحدى الطرق اليت تبّني من خالهلا أّنك حتبُّه. ووصا�ه هللاشرائع طاعة و 

زوَجني كّرسا شهر العسل ب ما متحااّبن. هل سبق أن مسعتَ أ�ّ هذا يعين عندما يتزّوج شخصان، ف
 بعد أن تزّوجا.  ا أن يطيعاهاكّله لتدوين قائمة مفّصلة ابلقوانني اليت جيدر هبم

أن يضع حدوًدا يف حياته تعبريًا عن حمّبته كلٌّ منهما متحابني فعًال، فسيختار   لكن إذا كا�
 لآلخر. 

 هللا شرائعأِطع املبادئ الكامنة وراء  .ت
اليت جيب الشرائع والوصا� الكتابّية أخرى حلسم هذا اجلدال الكبري بشأن حتديد هناك طريقة 

 هذا اجلدال إىل مناظرة قانونّية، اجعله حبثًا عن احملّبة احلقيقّية.  طاعتها. بدًال من حماولة حتويل 
األمور اليت قد تؤذيه أو هتدم ب ى إىل إرضائه، وتفّهمه، وجتنُّ إذا كنت حتّب شخًصا ما فعًال، فستسع

 عالقتك به.
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 يف الكتاب املقّدس والسؤال: ةواردأن ختتار دراسة كل شريعة أو وصية ميكنك 

 عن هللا؟ختربين هذه الشريعة أو الوصية ماذا 

 لشعبه؟الشريعة أو الوصية  ملاذا أعطى هللا هذ

 ؟ةه الشريعة أو الوصياول أن يعّلمهم من خالل هذكان حيماذا  

عالقيت ابهلل  يف الذي ميكنين تطبيقهوراء هذه الشريعة أو الوصية و ما هو الدرس أو املبدأ الكامن 
 اليوم؟

 شريعة 600لقد تسّلم هؤالء أكثر من ف العهد القدمي ألّمة إسرائيل (اليهود).  ُكتبت شرائع
املمارسات الدينية  لتوجيههم يف أتسيس نظام احلكم لديهم ووضع أنظمة متعلقة بصّحتهم وحتديد

ملساعدهتم يف أنشطتهم وعالقاهتم اليومّية لكي شرائع اليت جيدر هبم اتّباعها. وقد أُعطيت هذه ال
 يتمّكنوا من عيش حياة كرمية وصاحلة.

العهدين القدمي  الشرائع والوصا� الواردة يفملبادئ الكامنة وراء نا استخالص الدروس من اوميكن
 املواقف املختلفة اليت نواجهها يف حياتنا اليومّية. يفلكي نطّبقها واجلديد 

 تعاليم يسوع
، أعطى يسوع أمثلة عّدة تبّني كيف أن اليهود 7-5يف املوعظة على اجلبل الواردة يف إجنيل مىت 

 . شرائعه هللا يريد مّنا أن نفهمشرح أن . مثّ العهد القدمي شرائعيف أّ�مه أساءوا استخدام 
جمال تطبيق أوسع بكثري من  الشريعةاليت قّدمها يسوع أن للمبدأ الكامن وراء وتبّني التفسريات 
 . اليت تنطوي عليها شريعة معينة التعليمات احملّددة

 ترمجة مسيث وفاندايك 22-21: 5مىت 

َتَل َيُكوُن ُمْستَـْوِجَب اْحلُكْ « ْعُتْم أَنَُّه ِقيَل لِْلُقَدَماِء: الَ تـَْقُتْل َوَمْن قـَ  ِم.َقْد مسَِ
َوَأمَّا َأَ� فََأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ُكلَّ َمْن يـَْغَضُب َعَلى َأِخيِه اَبِطالً َيُكوُن ُمْستَـْوِجَب  
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اْحلُْكِم َوَمْن قَاَل َألِخيِه: رَقَا َيُكوُن ُمْستَـْوِجَب اْلَمْجَمِع َوَمْن قَاَل: َ� َأْمحَُق َيُكوُن 
 ُمْستَـْوِجَب َ�ِر َجَهنََّم.

عرب التحدُّث  اتلو اآلخر، ويوّسع نطاق تطبيقه ة، الواحدالفصل، يفّسر يسوع الشرائعيف هذا 
 .كّل شريعة  عن املبدأ الكامن وراء

 أجًرا اخلّدامضرورة تقاضي و  املواشيإطعام 
نصيحة لتيمواثوس والكنيسة اليت كان يرعاها مشدًِّدا على ضرورة تقاضي الرعاة أعطى بولس 

 املواشي، إبطعام  ةتعّلقاملالعهد القدمي  ير ذلك، استشهد بولس بشريعةترب أجرًا مناسًبا. ول
 ق بضرورة تقاضي العامل أجره.تعلّ املوبكالم يسوع 

 ترمجة مسيث وفاندايك  18-17: 5تيمواثوس  1

َما الَِّذيَن َأمَّا الشُُّيوُخ اْلُمَدبُِّروَن َحَسناً فـَْلُيْحَسُبوا َأْهالً ِلَكَراَمٍة ُمَضاَعَفٍة، َوالَ ِسيَّ 
َعُبوَن ِيف اْلَكِلَمِة َوالتـَّْعِليِم،  الَ َتُكمَّ ثـَْوراً َداِرساً، «َألنَّ اْلِكَتاَب يـَُقوُل:  يـَتـْ

 ».َواْلَفاِعُل ُمْسَتِحقٌّ ُأْجَرَتهُ 

 7: 10. لوقا 2،    4: 25. تثنية 1احلاشية: 

العهدين القدمي  الواردة يف وبولس عرب تقدمي أمثلة أن للشرائع والوصا�أظهر كلٌّ من يسوع 
هللا  كّل شريعة ووصية أعطاها  املبادئ الكامنة وراء  ألنّ  ،يف نظر الناس اليومقيمة كبرية  واجلديد

 بقضا� نواجهها يوميًّا.رتبطة م

 حدود السرعة القصوى
موقف تواجهه.  يف كلّ حمدَّدة متلي عليك ما جيدر بك فعله  ال يتضمن الكتاب املقدس شرائع

عندما تقود سيارتك، ال تتجاوز حدود ‘‘: شريعة تقول فعلى سبيل املثال، ال جند يف الكتاب املقدس
لكن الكتاب املقدس يزّود� مببادئ ’’. اهلريوينيناول ال تت‘‘، أو ’’املسموح هبا القصوى السرعة

 ميكننا تطبيقها يف كّل موقف من هذه املواقف.
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ام األرضيني. كّ سالطني أو احلإىل اخلضوع لل 2-1: 13س يف رسالة رومية يدعو� الكتاب املقد
وضع حّكام أمتنا ودولتنا قوانني حتّدد السرعة القصوى اليت جيب االلتزام هبا. وابلتايل، من واجبنا وقد 

 . 2-1: 13التقيُّد هبذه القوانني عمًال ابملبدأ الوارد يف رسالة رومية 

 إكرام احلياة
جسدكم هو هيكل للروح ‘‘إن  20-19: 6ب املقدس يف رسالة كورنثوس األوىل يقول الكتا

دوا هللا يف أجسادكم جسدك عرب تناول ِلك تطيع مبدأ هللا هذا، ال هتُ  إذا أردت أن’’. القدس... فمجِّ
 قوانني البالد تنهينا عن تناول املخدرات. كما أن املخدرات.  

كورنثوس األوىل عن مبدأ إكرام احلياة. ويقّدم سبًبا   الوارد يف رسالةكما ويتحدث هذا املقطع 
 أيًضا، ينهي هذا املبدأ عن اإلجهاض.واضًحا لعدم االنتحار. 

لتكتشف مبادئ هللا احلياتّية. وعندما تبدأ بتطبيق هذه من املهم جدًّا أن تدرس الكتاب املقدس 
 .23:23مىت  إجنيلما جاء يف  املبادئ يف سلوكك تتمكن من إظهار حمّبتك هلل. أنظر

كما أنه سيقودك .  ووصا�ه هللا فهم املبادئ الكامنة وراء شرائع وسيساعدك الروح القدس على
يف  عندما تواجه مشكلةو الكتشاف الطرق املناسبة لتطبيق هذه املبادئ يف كل موقف تواجهه. 

يقّدم املشورة حول كيفية التعامل مع هذه  يف الكتاب املقدس أي مرجع‘‘حياتك، اسأل نفسك: 
 ’’ابلطريقة اليت ترضي هللا؟ املشكلة

 ما هي مشيئة هللا؟ .ث
. هاوالعمل ابملبادئ الكامنة وراءشرائعه ووصا�ه لقد استعرضنا طرق إظهار حمبتنا هلل عرب طاعة 

نا الشخصّية. إذا أردت أما الطريقة األخرى اليت ميكن أن نظهر هبا حمّبتنا هلل فتتمّثل بتسليمه حقوق
 ’’الغضب واحلقوق الشخصّية‘‘راِجع درس احلصول على املزيد من املعلومات حول هذا املوضوع، 

 ’’.دراسات اجملموعة حلياة جديدة‘‘ضمن 
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طريقة أخرى إلظهار حمّبتنا هلل. ميكنين أن أُعّرب عن حمّبيت هلل عرب فعل ما  لِق نظرة علىواآلن، فلن
هذا يعين أن أفعل ما يريد هللا مّين ’’. تتميم مشيئة هللا‘‘يُعرف ذلك بأحياً� كثرية، يريد مّين فعله. 

 . وهو يرشدين يف الطريقفعله 

 سنلقي نظرة على بعض األمور اليت يريد هللا أن تبدأ بفعلها اآلن!

 لقد أعّد هللا خطّة حلياتك، وهي خطّة صاحلة.

 سّلم حياتك للمسيح .1
 9: 10رومية 

 9: 3بطرس  2

 عن ارتكاب اخلطّية توّقف .2
  11: 2بطرس  1
 22: 5تسالونيكي  1

 إبدأ بفعل الصواب .3
 9، 2، 1: 12رومية 

 ل اخلدمةمخّصص وقًتا لع .4
 21-19: 6مىت 

 تعامل مع املشاكل واالمتحا�ت ابلطريقة اليت يريدها هللا .5
 4-2: 1يعقوب 

 تعّلم أن تقتدي ابهلل .6
 29: 8رومية 

 الحتياجات اآلخرينتعّلم أن تكون حّساًسا  .7
 8-4: 13كورنثوس   1

 شارِك اآلخرين مبا صنعه املسيح معك .8
 15: 3بطرس  1
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ليس عليك هذه هي األمور اليت يريد هللا منك فعلها. فميكنك أن تبدأ بفعل هذه األمور اآلن. 
 عالمة من السماء قبل القيام هبذه األمور.  االنتظار حىت تنال

تحتاج خالهلا إىل احلصول على أتكيد واضح وس يف حياتك لكن مثة قرارات أخرى ستواجهها
بشأن ما يريد هللا منك فعله. يف هذه احلاالت، ميكنك أن تطلب قيادة هللا عرب قراءة الكتاب املقدس 

 والصالة وطلب مشورة أ�س أتقياء.

 قناعات شخصّية يضعها هللا يف حيايت
 ملساعدتك ومحايتك.  يف حياتك عبارة عن حدود شخصية يضعها هللا ةالشخصيّ  القناعة

هم فعلها. فعلى سبيل املثال، يريد منال  معّينة أحياً� كثرية، يكّلم الروح القدس الناس بشأن أمور
أسلوب شرب اخلمر أو الذهاب إىل السينما أو قناعات شخصّية متعلقة ببعض األشخاص  لدى

 .مهمًّا من مشيئة هللا حلياهتم جزًءا ةالشخصيّ أمواهلم. وتشّكل هذه القناعات اق إنف أو كيفّية اللباس

’’ حدود شخصّية‘‘أو ’’ قانون شخصي‘‘عبارة عن  ا�أب ةالشخصيّ  كما وميكن وصف القناعة
 ه لكي يطيعها. كتابّية أعطاها هللا للعامل كلّ شرائع  وهي ليست ابلضرورة  ،ها من هللاتسّلمت

الواردة يف شرائع ا من التتسّلمها من هللا عبارة عن حدود أكثر تشدُّدً ة شخصيّ  قناعةوأتّكد أن كّل 
 الكتاب املقدس.

خارج إطار اجلنس علك تشعر أبنه ال أبس يف ممارسة ضع هللا يف قلبك قناعة شخصّية جتلن ي
مع كالم هللا يف الكتاب  متاًما يتناىف هذا األمرلية. فة فعحمبّ  الزواج ما دمت حتب الشخص اآلخر

 . املقدس

 -هللا شرائع من  شريعة كما ننظر إىل كلّ من هللا  نتسّلمها ة شخصيّ  وجيب أن ننظر إىل كّل قناعة
والذي يساعدين على فهم هللا. وملاذا يريد مين أن أتفاعل هبذه  و املبدأ الكامن وراء هذه القناعةما ه

 الطريقة؟

، وليس عن اهتمامات لسلوك فيهاقاد هللا أحدهم ل ةيّ شخص حنن نتحّدث هنا عن قناعات
 بنفسه.  اختارهاشخصّية 
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 اهتمامات شخصّية
تشمل فئة أخرى من اخليارات اختيارات شخصّية يقوم هبا الناس يف ما يتعّلق أبسلوب حياهتم 

اً� أخرى. اخلاص. فعلى سبيل املثال، ال حيّب البعض ارتداء مالبس بنّـّية اللون، ألّ�م يفّضلون ألو 
لكن هذا خيار شخصّي وليس  -لقد اختاروا شخصيًّا ارتداء مالبس أبلوان أخرى. وال أبس يف ذلك

 .قناعة تسّلموها من هللا

خيتار البعض عدم تناول أطعمة معينة. فرّمبا طلب منهم الطبيب االلتزام بنظام غذائّي معّني 
وا هذه احلدود يف حياهتم وأن يلتزموا حفاظًا على صحتهم. يف هذه احلالة، من احلكمة أن يضع

 بنصيحة الطبيب. لكن ليست هذه ابلضرورة قناعة شخصّية تسّلموها من هللا.

 قناعات اآلخرين الشخصّية
 جيب أن حنرص على احرتام قناعات اآلخرين الشخصّية.

 ترمجة مسيث وفاندايك 22-20: 14رومية 

ُقْض َألْجِل الطََّعاِم َعَمَل هللاِ  . ُكلُّ اَألْشَياِء طَاِهَرٌة َلِكنَُّه َشرٌّ ِلِإلْنَساِن الَِّذي الَ تـَنـْ
َحَسٌن َأْن الَ أَتُْكَل حلَْماً َوالَ َتْشَرَب َمخْراً َوالَ َشْيئاً َيْصَطِدُم ِبِه َأُخوَك  �َُْكُل ِبَعثْـَرٍة.

ْلَيُكْن َلَك بِنَـْفِسَك  َأْو يـَْعثـُُر َأْو َيْضُعُف. َأَماَم ِهللا! طُوَىب ِلَمْن الَ أََلَك ِإميَاٌن؟ فـَ
  َيِديُن نـَْفَسُه ِيف َما َيْسَتْحِسُنُه.

 يف الوقت نفسه، جيب أن حنرص على عدم فرض قناعاتنا الشخصّية على اآلخرين. 
 إذا أراد هللا أن تتبّىن قناعة شخصّية يف حياتك، فهذا ال يعين أّن على اجلميع االقتداء بك. 

لدرجة أّنك تريد أن تطيعه يف كّل �حية من حمبة عظيمة هل حتّب هللا بيت القصيد هو اآليت: 
نواحي حياتك؟ وميكن للمعايري الشخصية اليت تضعها لنفسك أن تساعدك على االرتقاء بسلوكك 

 إىل مستوى أعلى، فتصبح كّل يوم أكثر شبًها بيسوع.
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 .ووصا�ه ه بشرائعهللا والِحظ كيفية ارتباط مشيئة 16: 2إقرأ أيًضا رسالة بطرس األوىل 

يف حياتك. ويريد هللا أن تعي أمهية اللجوء إليه يرتّتب عليك اختاذها قرارات كبرية وصغرية  مثّة
طلًبا للمشورة. فلقد أعّد هللا خطّة حلياتك، وهي خطّة صاحلة. وسواء كان األمر يتعّلق ابختيار 

 ة لك يف هذا اجملال من حياتك.مهنتك أو ابختيار شريك احلياة، اعَلم أّن هللا أعّد خطّ 

 ترمجة مسيث وفاندايك  11: 29إرميا 

َأْفَكاَر َسَالٍم الَ ‘‘يـَُقوُل الرَّبُّ  ’’َألّينِ َعَرْفُت اَألْفَكاَر الَِّيت َأَ� ُمْفَتِكٌر هِبَا َعْنُكمْ 
 .َشرٍّ ُألْعِطَيُكْم آِخَرًة َورََجاءً 

 ترمجة مسيث وفاندايك  10: 2أفسس 

َحنُْن َعَمُلُه، َخمُْلوِقَني ِيف اْلَمِسيِح َيُسوَع َألْعَماٍل َصاِحلٍَة، َقْد َسَبَق هللاُ فََأَعدََّها  ألَنـََّنا
  ِلَكْي َنْسُلَك ِفيَها.

 � رب، أريد أن أفعل ما تريد مّين فعله. ‘‘ميكنك إّما أن تتجاهل هللا أو أن تقول: 
 يسوع عن التزامه ابلسلوك وفق خطّة هللا حلياته.قد عّرب و ’’. دين ألرى ما تريد مّين فعلهساعِ 

 ترمجة مسيث وفاندايك  20-19: 5يوحنا 

اْحلَقَّ اْحلَقَّ َأُقوُل َلُكْم: الَ يـَْقِدُر اِالْبُن َأْن يـَْعَمَل ِمْن نـَْفِسِه َشْيئاً «فـََقاَل َيُسوُع َهلُُم: 
َألنَّ  َذاَك فـََهَذا يـَْعَمُلُه اِالْبُن َكَذِلَك.ِإالَّ َما يـَْنظُُر اآلَب يـَْعَمُل. َألْن َمْهَما َعِمَل 

يَع َما ُهَو يـَْعَمُلُه َوَسُريِيِه َأْعَماالً َأْعَظَم ِمْن َهِذِه  اآلَب حيُِبُّ اِالْبَن َويُرِيِه مجَِ
ُتْم.   لِتَـتَـَعجَُّبوا أَنـْ

ما جعلت هذا األمر يوم إىل فعل ما يريد هللا مّنا فعله. كلّ  كلّ   أن نقتدي بيسوع وأن نسعىميكننا 
 جزًءا يوميًّا من قراراتك، تعّلمت أن تطيع هللا أكثر فأكثر.
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 الفصل الرابع
 نتائج طاعة هللا

 عن نتائج أعمالنا، ؟ أحياً� كثرية، نغفل ووصا�ه هللاشرائع ما الذي حيدث عندما أطيع 
 أعمال الطاعة اليت نقوم هبا وكيفية أتثريها على اآلخرين. وال ندرك نتائج

 وأعّدهم للدخول إىل أرض املوعد، عندما قاد موسى الشعب اليهودي خارج أرض مصر 
 سّلمهم رسالة واضحة جدًّا من هللا.

 ترمجة مسيث وفاندايك 28-26: 11تثنية 

ْعُتْم ِلَوَصاَ� الرَّبِّ ِإِهلُكُم الِيت  َأَ� َواِضٌع َأَماَمُكُم اليَـْوَم بـَرََكًة َولْعَنًة.‘‘ الَربََكُة ِإَذا مسَِ
َواللْعَنُة ِإَذا ملْ َتْسَمُعوا ِلَوَصاَ� الرَّبِّ ِإِهلُكْم َوزُْغُتْم َعِن  َأَ� ُأوِصيُكْم هِبَا اليَـْوَم.

 ’’.ْخَرى ملْ تـَْعرُِفوَهاالطَّرِيِق الِيت َأَ� ُأوِصيُكْم هِبَا اليَـْوَم لَِتْذَهُبوا َورَاَء آِهلٍَة أُ 

بق علينا اليوم؛ فسيختربون بركاته يف حياهتم. واألمر نفسه ينطأعلن هللا بوضوح أ�م إذا أطاعوه، 
 ، فسننال حتًما بركاته يف حياتنا. ووصا�ه هللاإذا أطعنا شرائع 

ء؛ دخول إىل السماال تتيح لك وهي ليست بطاقة إن طاعتك هلل ال جتعلك تستحّق خالصك،
وكتعبري عن حمّبتك هلل، تبّني طاعتك أّنك تريد أن تعيش يف عالقة  فاخلالص هديّة مثينة من هللا. 

مستقيمة معه. حنتاج مجيًعا إىل احلدود اليت يضعها هللا حلمايتنا من األمور اهلّدامة اليت ميكن أن تدّمر 
 حياتنا.
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 السؤال اآليت: ميكنك أيًضا التأمُّل يف نتائج الطاعة عرب اإلجابة عن

 كيف تؤثر طاعيت هلل على عالقيت هبؤالء األشخاص؟

 هللا .1
 نفسي .2
 والدّي وأفراد العائلة .3
 أوالدي .4
 أصدقائي .5
 زمالئي يف العمل .6
 ال أعرفهم ، مبن فيهم أشخاصأشخاص آخرين .7

إن اختيارك طاعة هللا ال يؤثّر على عالقتك ابهلل فحسب، بل إنّه يؤثّر أيًضا على عالقتك 
 احمليطني بك.ابألشخاص 

 يوسف يواجه خيارات صعبة
فانتهى به األمر يف مصر عبًدا يف بيت  لتّجار، عندما كان يوسف فىت صغريًا، ابعه إخوته

 هلل.ته نرى نتائج طاعيف وقت الحق، و فوطيفار. 

 ترمجة مسيث وفاندايك 4-2: 39تكوين 

.وََكاَن الرَّبُّ َمَع يُوُسَف َفَكاَن رَُجال َ�ِجحا. وََكانَ  َورَاى   ِيف بـَْيِت َسيِِّدِه اْلِمْصِريِّ
فـََوَجَد يُوُسُف  َسيُِّدُه انَّ الرَّبَّ َمَعُه َوانَّ ُكلَّ َما َيْصَنُع َكاَن الرَّبُّ يـُْنِجُحُه بَِيِدِه.

َلُه َعَلى بـَْيِتِه َوَدَفَع اَىل َيِدِه ُكلَّ َما َكاَن َلهُ  نَـْيِه َوَخَدَمُه فـَوَكَّ   .نِْعَمًة ِيف َعيـْ
، حاولت زوجة فوطيفار إغواءه. فوجد يوسف نفسه أمام خيار صعب: من الوقت فرتة مرور بعد

 زوجة فوطيفار.استياء إذا اختار أن يطيع هللا فسيثري 
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 ترمجة مسيث وفاندايك  9-6: 39تكوين 

االُموِر انَّ اْمَراَة َوَحَدَث بـَْعَد َهِذِه  وََكاَن يُوُسُف َحَسَن الصُّورَِة َوَحَسَن اْلَمْنَظِر.
َها اَىل يُوُسَف َوقَاَلِت:  نَـيـْ َفَكْيَف اْصَنُع ... فَاَىب  ».اْضَطِجْع َمِعي«َسيِِّدِه رَفـََعْت َعيـْ

  »َهَذا الشَّرَّ اْلَعِظيَم َواْخِطُئ اَىل ِهللا؟
ار فاختار يوسف أن يطيع هللا، وسرعان ما بدأ يواجه مشاكل كبرية عندما اهّتمته زوجة فوطيف

 مبحاولة اغتصاهبا فانتهى به األمر يف السجن.

يف بعض األحيان، تسّبب لك طاعتك هلل مشاكل كبرية. لكن أتّكد أنّه كما كان هللا مع يوسف 
مشكلة تعرتض طريقك  على مواجهة كلّ يساعدك سيكون معك أنت أيًضا ليف كل ظرف واجهه، 

 نتيجة طاعتك إّ�ه.

 شدرخ وميشخ وعبدنغو
عندما اختاروا أن يطيعوا  مّروا يف حمنةلثالث من سفر دانيال، نقرأ قّصة ثالثة شبّان يف الفصل ا

ابلسجود لتمثال  لقد تلّقى هؤالء أوامروضعتهم يف مأزق شّكل هتديًدا حلياهتم. هللا. فقراراهتم الصائبة 
 امللك نبوخذنصر.

ا رفضوا 
ّ
 أمام خيار من اثنني:  الصالة للصنم مت إحضارهم للمثول أمام امللك. فوضعهمومل

إّما أن يسجدوا للصنم ويعبدوه أو أن يتم رميهم يف أتون النار. لكن هللا صنع معجزة وخّلص شدرخ 
وميشخ وعبدنغو من األذية فخرجوا من أتون النار ساملني. فتأثّر امللك واألّمة كلها بعمل الطاعة 

 هذا.

وسواء وقف الذي واجهه هؤالء صعوبًة. ال تضاهي امل كّل يوم  إن معظم املواقف اليت تواجهها
 كانت املشكلة كبرية أو صغرية، الختيارك طاعة هللا أتثري كبري عليك وعلى األشخاص احمليطني بك.
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 طاعة براين
ا جاء إىل مركز خدمة ’’ براين‘‘جلأ 

ّ
 Teenإىل السرقة ليتمكن من شراء املخدرات. ومل

Challenge أن يكون للمرء عالقة شخصّية بيسوع.  القدمي، تعّلم معىنلوب حياته وختّلى عن أس
وبعد بضعة أشهر، وفيما كان يصّلي ويقرأ الكتاب املقّدس، شعر أبن هللا يتكّلم إىل قلبه داعًيا إّ�ه 

 رف.ااملص أحد إىل إرجاع املال الذي كان قد سرقه من

وبدأ يّدخر املال  وحصل على وظيفة Teen Challengeيف مركز خدمة ’’ براين‘‘خترّج 
ساله إىل املصرف إلرجاع املبلغ الذي سرقه. وكان مييل ببساطة إىل وضع مبلغ نقدي يف مغّلف وإر 

بدون أي توقيع. لكّنه شعر أبن الرب يبّكته يف قلبه ويقوده إىل اعتماد اسرتاتيجّية مع ملحوظة، 
 أخرى.

إرجاع  هبدف عد مع مدير املصرفيف النهاية، متّكن من مجع املبلغ املطلوب واّتصل لطلب مو 
إلبالغ الشرطة مبا املال. فأعطته السكرترية موعًدا لكّنه عاودت االتصال لتخربه أبن املصرف مضطر 

نفسه يف موقف صعب ألنّه كان حتت املراقبة جراء هتمة أخرى ’’ براين‘‘هو مزمع أن يفعله. فوجد 
 جيد نفسه مرميًّا يف السجن نتيجة طاعته هللا.موجهة إليه. وإذا تتّبعت الشرطة أفعاله، ميكن أن 

. بدايًة، أراد املدير أن يعرف جه أمورًا كثرية غري متوّقعةيوم التقى مدير املصرف إلرجاع املال، وا
ليخربه عن التغيريات اليت  هالسبب الذي دفعه إىل إرجاع املال. فكانت هذه فرصة مناسبة أمام

 دقيقة. 45احلديث ملّدة راحا يتبادالن أطراف صنعها يسوع يف حياته. و 

وخالل  ’’أشعر أبن محًال ثقيًال أُزيل عن كتفي!‘‘من مكتب املدير، قال: ’’ براين‘‘وملا خرج 
أن يعيش حياة ال ندم فيها وال و  فوائد طاعته هلل يرى أن’’ براين‘‘استطاع األ�م والسنوات التالية، 

 خوف، حياة ميألها سالم هللا. 

أكرب  وقعها على مدير املصرف . وكانعدد كبري  من األشخاص أثّرت يف’’ براين‘‘ن طاعة لك
 ’’. راين‘‘مدير املصرف عن اختبار ممّا توّقع. وهللا وحده يعرف عدد األشخاص الذين أخربهم 

 قّط، مسعوا بعمل الطاعة الذي قام به ووجدوا الشجاعة ليطيعوا ’’ براين‘‘حّىت إّن أ�ًسا مل يلتِقِهم 
 هللا بدورهم.
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وميكننا معرفة نتائج الطاعة من خالل أمثلة من الكتاب املقدس ومن حياتنا اليوم. إليك بعض 
 املقاطع الكتابّية اليت تبّني بعض نتائج الطاعة.

 6-3: 19خروج  .1
 28-26: 11ثنية ت .2
 11: 36أيوب  .3
 21: 2أمثال  .4
 23: 7إرميا  .5
 12-7: 3مالخي  .6
 16-15: 14يوحنا  .7
 23، 21: 14يوحنا  .8

 

 11، 10: 15يوحنا  .9
 19-18: 5رومية  .10
 16: 6رومية  .11
 23: 6رومية  .12
 6-1: 13رومية  .13
 3-1: 6أفسس  .14
 9-8: 5عربانيني  .15
 17-13: 2بطرس  1 .16

 

البدء برؤية نتائج طاعة هللا عرب تدوين اختبارات يف حياتك اليومّية وجدت نفسك كما وميكنك 
 طاعة هللا. فيها أمام خيار 

يف حياتنا. لكّنها تعّد�  اأو معدومً  ضئيًال  اأحياً� كثرية، يبدو أن للخيارات البسيطة أتثريً 
 اثريً ألعمال الطاعة البسيطة هذه أتفإن للتحد�ت األكرب اليت سنواجهها يف األ�م املقبلة. وابلتايل، 

 على حياتنا على املدى البعيد. اكبريً 

 ترمجة مسيث وفاندايك 10: 16لوقا 

 َاَألِمُني ِيف اْلَقِليِل َأِمٌني أَْيضاً ِيف اْلَكِثِري َوالظَّاِملُ ِيف اْلَقِليِل ظَاِملٌ أَْيضاً ِيف اْلَكِثِري.
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 الفصل اخلامس
 عواقب عصيان هللا

لك هللا؟ يريد الشيطان أن تصّدق أنّه لن حيدث أي مكروه  شرائع الذي حيدث عندما أعصىما 
صحيح. فالكتاب املقدس  لكن هذا األمر غري. ووصا�ه هللا أو ألي شخص آخر إذا عصيت شرائع

 يعّلم بوضوح أنّه من اخلطأ أن نعصى هللا.

خطية.  ويعد هللا مبعاقبة كلّ . خطية من أربعة أحرف: يصف الكتاب املقدس العصيان بكلمة
 وقد ال �يت العقاب دائًما بشكل فورّي، لكّنه سيأيت ال حمالة.

 ماذا ميكنين أن أتعّلم من عصيان اآلخرين؟ .أ
لقد أعطى هللا صورة واضحة وصرحية جدًّا عن شخصّيات الكتاب املقّدس. فنحن ال نقرأ عن 

جاء يف الكتاب املقدس أ�م ذُكروا يف . أيًضا جناح هؤالء فحسب، بل إنّنا نرى فشلهم وخطا�هم
 الكتاب املقّدس لكي يكونوا لنا مثاًال، لكي نتعّلم من أخطائهم فال نرتكبها نفسها يف حياتنا اليومّية.

 وما قاله هللا لليهود  قبل آالف السنني ال يزال صحيًحا اليوم.

 ترمجة مسيث وفاندايك 28-26: 11تثنية 

ْعُتْم ِلَوَصاَ� الرَّبِّ ِإِهلُكُم  اِضٌع َأَماَمُكُم اليَـْوَم بـَرََكًة َولْعَنًة.اُْنظُْر! َأَ� وَ « الَربََكُة ِإَذا مسَِ
َواللْعَنُة ِإَذا ملْ َتْسَمُعوا ِلَوَصاَ� الرَّبِّ ِإِهلُكْم َوزُْغُتْم َعِن  الِيت َأَ� ُأوِصيُكْم هِبَا اليَـْوَم.

   هِبَا اليَـْوَم لَِتْذَهُبوا َورَاَء آِهلٍَة ُأْخَرى ملْ تـَْعرُِفوَها.الطَّرِيِق الِيت َأَ� ُأوِصيُكمْ 
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 آدم وحواء يف جّنة عدن
أعمال العصيان كافة هلا عواقب. هذا ما تعّلمه آدم وحواء منذ البدء يف جّنة عدن بعد أن سأل 

 . 1: 3تكوين ’’ »َجِر اْجلَنَِّة؟اَحّقا قَاَل هللاُ ال اَتُكال ِمْن ُكلِّ شَ «"الشيطان املرأة السؤال اآليت: 

من مثر الشجرة اليت يف وسط اجلّنة فسيمواتن ما إذا أكال �ّ مبا قاله هلا هللا. قالت إحواء خربته فأ
 ).3-2 عدد(

لشيطان، فاستغل هذا األخري الوضع؛ وهو أمر ال يزال مثّ وقعت حواء يف الفّخ الذي نصبه ا
 صّدقت أكاذيبه.. فيفعله  حّىت اليوم

 ترمجة مسيث وفاندايك 5-4: 3تكوين 

ُنُكَما  َلْن َمتُواَت!«فـََقاَلِت اْحلَيَُّة لِْلَمْراِة:  َفِتُح اْعيـُ َبِل هللاُ َعاِملٌ انَُّه يـَْوَم اَتُكالِن ِمْنُه تـَنـْ
  ».َوَتُكوَ�ِن َكاهلِل َعارَِفْنيِ اْخلَْريَ َوالشَّرَّ 

 أن تصّدق الشيطان واستمتعت أبكل الثمر احملظور.  حواء من طاعة هللا، اختارتبدًال 
ودامت املتعة لبضع دقائق، وحذا آدم حذوها. لكن عمل العصيان الواحد هذا ترتّبت عليه سلسلة 

ة على حياهتا هذا غّري العامل كّله وأنزل لعنة اخلطيّ ’’ البسيط‘‘فعمل العصيان من العواقب اهلّدامة. 
 لنا نعاين من عواقب عصيا�ا.والعامل كّله. واليوم، ما ز 

 امللك داود وبتشابع
وسلسلة قصة امللك داود وعصيانه  من سفر صموئيل الثاين، نقرأ 12و 11يف الفصلني 

. فأمر تستحمطّيته. بدأ األمر حني أعجب داود عندما رآها األحداث املأساوية اليت تلت خ
 العسكرينية قادالا زوجة أحد أعظم مع أنه كان يعلم أ�ّ  ،وملا جاءت اضطجع معهاابستدعائها. 

  .14: 20خروج ’’ ال تزنِ ‘‘وهي  ،الوصية السابعة من الوصا� العشر اليت أعطاها هللاعصى . فلديه

مع بتشابع. وما هي إال  ااملتعة الذي أمضاه يتحّمل عواقب حلظاتوسرعان ما بدأ امللك داود 
وحاول القيام فرتة قصرية حىت أخربت داود أبّ�ا حامل. فأمر امللك إبحضار زوجها من ساحة املعركة 

 فيسرت داود خطيته. ،خيتلي بزوجتهعل الرجل ابلرتتيبات الالزمة جل
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 النوم يف القصر مع فّضًال مرفض االختالء بزوجته ف وإخالص، و شر تصّرف بكل أورّ�  لكن
 احلرس مبا أن زمالءه اجلنود كافة كانوا يف ساحة املعركة.

وملا فشلت حماولة داود سرت خطّيته، ارتكب خطّية أكثر فظاعة، عندما خّطط لقتل أورّ� عرب 
ومع كل قرار فقتلوه. وسّلموه ليد أعدائه، . فأوقع هؤالء أبورّ� التآمر مع كبار القادة يف جيشه ضّده

 ان املزيد من األشخاص يتأثّرون خبطّيته.خاطئ اّختذه داود، ك

فأرسل  ة داود،عن فعل  يكن راضًيامل. لكن هللا لد الطفلوُ و  ،وبعد موت أورّ�، تزّوج داود بتشابع
  ، مع ذلك،اعرتف داود خبطا�ه لكّنهلقد  الطفل بعد بضعة أ�م. النيب �اثن ملواجهته. وتويفّ 

 حياته. م ابقي أ� واجه عواقبها اليت أثّرت على

لكن احملزن يف األمر هو أن الناس ال يزالون يستشهدون خبطّية داود اليوم ليربّروا فشلهم يف طاعة 
 هللا.

 عواقب عصيان هللا. املزيد من األمثلة التوضيحية املتعلقة ب ويتضّمن الكتاب املقدس
ا العواقب املأساويّة  وإّال حتّملنا حنن أيضً  ويشّكل كّل واحد منها حتذيرًا من السري على خطاهم

 للخطّية.

فمن شأن الواقي الذكري أن ’’. اآلمنة‘‘وجتدر اإلشارة أيًضا إىل أّن ال وجود ملا يُعرف ابخلطّية 
عمل  كلّ و عدوى، لكن للخطية اجلنسية عواقب أخرى إىل جانب األمراض اجلسديّة. الحيّد من خطر 

 عصيان يعّرض مرتكبه لعواقب هّدامة.

 ابلعصيانرتبطة رئيسّية م مصطلحات ةأربع .ب
أمور.  جيب أن نفهم أربعة عندما نلقي نظرة فاحصة على ما جيري يف حياتنا عندما نعصى هللا، 

، هذه األمور األربعة، وهي العواقب الطبيعية والتأديب والعقاب واالنتقام، غالًبا ما ُيساء فهمها
 أبعمال العصيان جتاه هللا. يف ما يتعّلقخصوًصا 
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 العواقب الطبيعّية .1
 يب أو العقاب.د. وال تتمّثل العواقب دائًما ابلتأسنتحّمل العواقب ال حمالةعندما نعصى هللا، 

 إذا عصى االبن توصية والده’’. اال تلمس موقد الغاز. إنه ساخن جدًّ ‘‘فقد يقول األب البنه: 
 حراق إصبعه. ، فإّن النتيجة الطبيعّية لعمل العصيان هذا هي إوملس املوقد

، ’’None of these diseases‘‘يف كتابه حتت عنوان  ’’ي ماك ميلنآأس ‘‘الطبيب يناقش 
أو  شرائع هللا املتعلقة ابلصحةطاعة بعض لالطبيعّية  ، بعض النتائج’’ من هذه األمراضأ�ًّ ‘‘ما ترمجته 

يًّا هذه النتائج املدّمرة عصيا�ا. ميكنك أن تقرأ هذا الكتاب لرتى كيف أن الطب احلديث ثّبت علم
 .ووصا�ه هللاشرائع لعصيان 

 حمصورة النتائجيست والعواقب الطبيعّية هي النتائج الطبيعّية املرتتّبة على القيام أبمر معّني. ول
هذه  تتجّلى ابلتأديب أو العقاب. فعندما نعصى هللا، قد ال نرى النتائج فورًا. لكن مع مرور الوقت،

 يف حياتنا. وتّتضح النتائج

 ترمجة مسيث وفاندايك 10-7: 6غالطية 

ُه َحيُْصُد أَْيضاً.  الَ َتِضلُّوا! هللاُ الَ ُيْشَمُخ َعَلْيِه. فَِإنَّ الَِّذي يـَْزرَُعُه اِإلْنَساُن ِإ�َّ
 الرُّوِح َألنَّ َمْن يـَْزرَُع ِجلََسِدِه َفِمَن اْجلََسِد َحيُْصُد َفَساداً، َوَمْن يـَْزرَُع لِلرُّوِح َفِمنَ 

َفالَ نـَْفَشْل ِيف َعَمِل اْخلَْريِ ألَنـََّنا َسَنْحُصُد ِيف َوْقِتِه ِإْن ُكنَّا الَ  َحيُْصُد َحَياًة أََبِديًَّة.
ْلنَـْعَمِل اْخلَْريَ لِْلَجِميِع، َوالَ ِسيََّما َألْهِل اِإلميَاِن. َنِكلُّ.   فَِإذاً َحْسَبَما لََنا فـُْرَصٌة فـَ

لكن األشخاص احمليطني بنا يرون ، العصيان يف حياتنا عواقبعن رؤية عيوننا أحياً�، تُعمى 
مؤمن أكثر نضوًجا منك لكي  طلب مشورةاملدّمرة. وإن مل تَر عواقب عصيانك هلل، ميكنك  هنتائج

 يقّدم لك النصائح.

 كما ميكنك أن تتعّلم رؤية هذه العواقب بينما تقرأ يف الكتاب املقدس عن أشخاص عصوا هللا
 بدورهم. ورّكز بشكل خاص على ما جرى يف حياهتم نتيجة ارتكاهبم اخلطا�.

 ميكننا أن نكتشف نتائج عصيان هللا عرب اإلجابة على السؤال اآليت:
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 كيف يؤثّر عصياين هلل على عالقيت هبؤالء األشخاص؟

 هللا .1
 نفسي .2
 والدّي وأفراد العائلة .3
 أوالدي (احلاضرين واملستقبليني) .4
 أصدقائي .5
 ال أعرفهم أشخاصأشخاص آخرين، مبن فيهم  .6

. يف الواقع، مييل معظمنا إىل االقتداء حبواء. عادةً  أتيت عواقب العصيان أسوأ بكثري ممّا نتوّقع
 فنحن ننظر إىل التجربة ونتجاهل كالم هللا ألننا، وبكل بساطة، ال نرى إّال املتعة املؤقتة. 

 ز على املتعة املؤقتة.اقب خطا��. بل إنّه جيعلنا نركّ والشيطان ال يرفع الفتات حتذيريّة من عو 

يف عواقب عصيان هللا هو قبل املبادرة إىل القيام ابلفعل. ولن حيدث  للتفكريلكن أفضل وقت  
األمر بشكل طبيعي. وإّمنا عليك أن تدّرب نفسك على طرح السؤال اآليت قبل أن تقوم بعمل 

هبذه الطريقة، جتّنب نفسك ’’ ب إذا اخرتت القيام هبذا األمر؟كيف ميكن أن أتيت العواق‘‘العصيان: 
 الكثري من احلزن واملشاكل إذا اخرتت طاعة هللا بدًال من عصيانه.

 التأديب .2
بتصحيح املشكلة. فاهلدف منه هو  مرتبط عندما نعصى هللا، فهو يؤّدبنا أحياً� كثرية. والتأديب

نفسه  فيها يف املرّة املقبلة اليت جيد مة، واختيار طاعة هللامساعدة الشخص املعين على العيش ابستقا
 أمام خيار الطاعة أو العصيان.

أسباب أتديب هللا إّ��. لكن ال بد من اإلشارة إىل  13-5: 12وتفّسر الرسالة إىل العربانيني 
 يف هذه’’. أتديب‘‘من  هنا بدًال ’’ عقاب‘‘أن بعض ترمجات الكتاب املقدس تستخدم كلمة 

 ميّيز املرتجم الفرق البسيط بني العقاب والتأديب الذي حناول إيضاحه يف هذا الدرس.  احلالة، ال
ابملعىن الواسع للكلمة لتشمل ’’ عقاب‘‘ويف حاالت كثرية يف الكتاب املقدس، مت استعمال كلمة 

 أي نوع من أنواع التأديب أو التصحيح. 
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  ترمجة مسيث وفاندايك 11-10: 12عربانيني 

َفَعِة،  ماً َقِليَلًة َحَسَب اْسِتْحَساِ�ِْم، َوَأمَّا َهَذا َفَألْجِل اْلَمنـْ َألنَّ ُأولَِئَك َأدَّبُوَ� َأ�َّ
َوَلِكنَّ ُكلَّ أَتِْديٍب ِيف اْحلَاِضِر الَ يـَُرى أَنَُّه لِْلَفَرِح َبْل  ِلَكْي َنْشَرتَِك ِيف َقَداَسِتِه.

  يـُْعِطي الَِّذيَن يـََتَدرَّبُوَن ِبِه َمثََر ِبرٍّ لِلسََّالِم.لِْلَحَزِن. َوَأمَّا َأِخرياً فَـ 
دف إىل محايتنا من األمور شرائع هللا هت من ّبنا ويريد لنا األفضل. وكل شريعةيؤّدبنا هللا ألنّه حي

 اليت هتدم حياتنا وتدّمرها.

ئج إجيابّية يف حياة إىل نتاوالتأديب حيمل يف طّياته عنصر األمل. فهو يُعطى على أمل أن يؤدي 
هللا يف حياتك، من شأنه أن  �ًّ يكن نوع التأديب الذي يستخدمهأو السالك ابلعصيان.  اإلنسان

 يساعدك لتفهم بشكل أفضل كيف ميكنك أن تعيش حياة مستقيمة.

. ه وإّمنا بطريقة صحيحةالقيام بعمل ةعاودديب ابلطلب من الشخص املعّين موميكن أن يتمّثل التأ
سبيل املثال، لنفرض أنّه يصعب عليك االنسجام مع شخص يزعجك بتصرفاته. ويف كل مرّة فعلى 

تتواجد معه، جتد نفسك تقوم برّد فعل غري لطيف. فال تعامله ابلطريقة اليت كان يسوع ليعامله هبا، 
 بل تتجادل معه وتغضب منه.

 ه؟ ليته خيرج من حيايت! ماذا؟ أحبّ ‘‘لكن هللا يريد أن تتعّلم أن حتّب هذا الشخص. تقول: 
ًدا كثريًا. يف الواقع، إن وجوده يف حيايت هو أحد األسباب ! فهذا األمر يفرحين  ليتين ال أراه جمدَّ

 ’’ بكّل يوم من أّ�م حيايت!بدونه، سأستمتع الرئيسية لشعوري ابلضغوطات والتعب. 

 هذا النوع من يف هذه احلالة، ميكن أن يتمّثل أتديب هللا ابالستمرار يف إرسال 
 إىل حياتك إىل أن تتعّلم التعامل معهم بلطف وحمّبة. وبدًال من ’’ األشخاص املزعجني‘‘

 لومهم على مواقفهم السيئة، جيب أن تتعّلم أن تتحّمل مسؤولية مواقفك وردود فعلك.

 فاهلل يريد تصحيح تصرفاتك ومواقفك حّىت إذا مل يتغّري الشخص اآلخر أبًدا.
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 العقاب .3
 يتل العصيان الاعمأالسالك ابلعصيان ملعاقبته على  العقاب فرض اختبار مؤمل على اإلنسانيعين 

 . فالعقاب حيمل فكرة ضرورة أتّمل الشخص السالك ابلعصيان بسبب أفعاله.اقام هب

در ما أنّه يتمحور إًذا، ال يهدف العقاب بشكل أساسي إىل املساعدة على تصحيح املشكلة بق
 املعين يدفع مثن أفعاله. الشخصحول جعل 

يق املّتبع لتحقيق تغيري يف السلوك. لكن الطر إحداث  إن هدف العقاب على املدى الطويل هو
نرجو أن حيّثك أمل العقاب ‘‘مؤمل. واملنطق الكامن وراء إنزال العقاب يتمّثل ابلقول:  ذلك يبدأ جبزاء

 ’’. على التغيري

 املقام األّول حلثّنا على طاعته. لكّن عناد البعض مّنا مينعه من غالًبا ما يستخدم هللا التأديب يف
طلبه  لعقاب ليبّني لنا مدى جّديّته يفيف هذه احلالة، كثريًا ما يستخدم هللا ااالستماع إىل التصحيح. 

 أن نتغّري.

ًدا  ، ترى أن 12-11يف خطية امللك داود وبتشابع يف سفر صموئيل الثاين عندما تفّكر جمدَّ
بل إّن هللا  ،قاب هللا متّثل أبخذ حياة الطفل املولود حديثًا. ومل يكن ذلك نتيجة عمل قام به الطفلع

ا‘‘. قد تقول: على خطّيته أراد أن يعاقب داود لكن هللا عادل دوًما يف ’’. هذا عقاب قاٍس جدًّ
 أتديبه وعقابه.

ن كل مشكلة يعانون منها يف حياهتم ينظر البعض نظرة خاطئة إىل طريقة أتديب هللا إّ��. ويعتربو 
تعبريًا عن غضب هللا عليهم.  فعلى سبيل املثال، يف كّل مرّة يرتطم إصبع قدمهم بشيء ما أو 

 يكسرون زجاًجا أو يُثقب إطار سيارهتم، يعتربون ذلك عقااًب من هللا. 

تفسري كل أمر ويف بعض األحيان، يستخدم هللا ظروف حياتنا كوسيلة ملعاقبتنا. لكن ال جيوز 
حيدث خالل اليوم على أنه عقاب من هللا. فاهلل ال يعمل سرًّا ليعاقب األشخاص الذين ’’ سيء‘‘

 يعصونه. 
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 عصوه. ويتضّمن العهد القدمي أمثلة عّدة عن طرق خمتلفة أّدب هبا هللا األشخاص الذين 
كما واستخدم   ،ألمطار وأرسل ضرابت من حشراتففي ببعض األحيان، عمد إىل منع تساقط ا

 ظواهر طبيعية حماوًال مساعدة الناس على رؤية خطا�هم واالعرتاف هبا والرجوع إليه.

 االنتقام .4
يعين أن جتعل االنتقام األخرى اليت حتدثنا عنها. ف النتقام خمتلف متاًما عن النقاط الثالثا

تقوم بضربه أو بضرب أخاك الصغري، فأنت ’’ جيم‘‘اإلنسان املخطئ يدفع مثن فعلته. إذا ضرب 
 أخاه الصغري.

 ويعين االنتقام أن أتخذ على عاتقك مسؤولّية معاقبة املخطئ. 

ومسؤولياهتم املتمثلة ابحلرص على أتديب األشخاص وُيشار إىل أن االنتقام يتجاهل سلطة القادة 
 .أتديًبا صحيًحا الذين سلكوا ابلعصيان

 مبا جيدر ابملؤمن فعله بشأن االنتقام. فلقد قال هللا:  21-17: 12خترب� رسالة رومية 
 ’’.يل النقمة‘‘

 ترمجة مسيث وفاندايك  19: 12رومية 

ُفِسُكْم أَيـَُّها اَألِحبَّاُء َبْل َأْعطُوا َمَكا�ً لِْلَغَضِب ألَنَُّه َمْكُتوٌب:  َتِقُموا ألَنـْ  الَ تـَنـْ
. ِيلَ النـَّْقَمةُ «  َأَ� ُأَجاِزي يـَُقوُل الرَّبُّ

تعاليم الكتاب املقدس أنّه جيدر بنا التعامل بلطف وحمّبة مع األشخاص السالكني توضح 
 للقادة وهلل. بعصيان، اتركني التأديب والعقاب 

ال ينال كل إنسان عاٍص عقااًب فور�ًّ على األخطاء اليت ارتكبها. لكن كلمة هللا توضح أّن كّل 
يواجه هللا يف �اية حياته ليقّدم حسااًب عن أعماله كافة. قد ال يتّم إحقاق العدل خالل إنسان س

 حياته، لكن ال أحد سينجو من عدالة هللا يوم مماته.
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والكتاب املقدس مليء أبمثلة مأساويّة عن نتائج العصيان. إليك بعض املراجع الكتابّية اليت 
الِحظ نتائج األعمال اليت ارتكبها  ،منها مل يف كل مثلوبينما تتأتتحدَّث عن نتائج العصيان. 

وكيف؟ هل سعى األشخاص املعنيون إىل االنتقام هؤالء. كيف قام هللا بتأديبهم؟ هل عاقبهم؟ 
 ومعاقبة الشخص الذي قام بعمل العصيان؟

 17: 12إرميا  .10 28-26: 11تثنية  .1
 12-7: 3مالخي  .11 14و 13صموئيل  1 .2
 19-18: 5رومية  .12 12و 11صموئيل  2  .3
 16: 6رومية  .13 12: 36أيوب  .4
 23: 6رومية  .14 22: 2أمثال  .5
 6-1: 13رومية  .15 23-22: 5أمثال  .6
 17-13: 2بطرس  1 .16 29: 6أمثال  .7
 13:13أمثال  .8
 10-9: 15أمثال  .9

 من األشخاص الذين يعصون شرائعه ما هو موقف هللا .ت
 ؟ووصا�ه

. يظنون أنّه ينتظر أن شرائعه ووصا�هيعتقد البعض أن هللا يغضب منهم يف كل مرة يعصون 
 حييدوا عن املسار الصحيح لكي يبادر إىل معاقبتهم.

 أعماهلم. فكره حيال  ومثة أ�س يتجاهلون هللا متاًما وال يفّكرون ولو بشكل عابر يف

 هللا حياله. لكن ا يشعر به هتماًما مبعندما يصبح املرء مؤمًنا، غالًبا ما يصبح أكثر ا
كنا ال نزال نعيش يف اخلطّية،   عندما  واحد منا، حىت الكتاب املقدس يعلن بوضوح أن هللا حيب كلّ 

 بعيًدا عنه.

 ؟شرائعه ووصا�هاألشخاص الذين يعصون  إًذا، ما هو موقف هللا حيال
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 هللا حيزن عندما خنطئ .1
عندما بكى يسوع على أورشليم، أظهر حمّبته وحزنه حيال اخلطاة  ما نرتكب اخلطية.دحيزن هللا عن

 العصاة يف تلك املدينة. 

 ترمجة مسيث وفاندايك 39-37: 23مىت 

َها َكْم َمرٍَّة َأَرْدُت َأنْ «  َ� ُأوُرَشِليُم َ� ُأوُرَشِليُم َ� قَاتَِلَة األَنِْبَياِء َورَاِمجََة اْلُمْرَسِلَني ِإلَيـْ
َها َوَملْ ُترِيُدوا.َأْمجََع َأوْ  ُتُكْم  َالَدِك َكَما َجتَْمُع الدََّجاَجُة ِفَراَخَها َحتَْت َجَناَحيـْ ُهَوَذا بـَيـْ

 َألّينِ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّكْم الَ تـََرْوَنِين ِمَن اآلَن َحىتَّ تـَُقوُلوا:  ُيْرتَُك َلُكْم َخَراابً!
!  »ُمَباَرٌك اآلِيت اِبْسِم الرَّبِّ

 كره اخلطّيةهللا ي .2
يكره اخلطّية وحيّب الطاعة. وهو ال يكره اخلطاة بل إنّه حيّبهم. لكّن حمّبته جلميع الناس ال تعين 

، جيب أن تتعّلم أن خطّيتهم وعصيا�م. إذا أردت أن  غّض النظر عنأنّه ي تصبح مؤمًنا �ضًجا وقو�ًّ
 اخلطّية. حيالموقف هللا تتبىن 

أعمال اإلمث اليت كانوا يقومون هبا سابًقا، وجيب على املؤمنني اجلدد أن يغّريوا طريقة تفكريهم جتاه 
كانت مبعظمها حماوالت إلجياد الفرح يف حياهتم اليومّية. ورّمبا ما زالوا   ع العلم أن هذه األعمالم

 ممارسة هذه األنشطة.إىل يشعرون برغبة شديدة يف العودة 

الطرق الفعالة حملاربة هذه التجارب ابعتماد منط تفكري جديد تستخدمه عندما وتتمّثل إحدى 
ال، لن أسلك ‘‘لتجربة، جيب علينا أن نتخذ موقًفا حازًما قائلني:  التجارب. وبدًال من اإلذعان لأتيت

 يف هذا الطريق جمّدًدا. أ� أختار أن أطيع هللا وأن أدير ظهري هلذه التجربة. وأريد أن أرى هذه
 ’’.فهو يكره اخلطّية، وهذا موقفي جتاهها أيًضا -التجربة كما يراها هللا

قد يستغرق تغيري املوقف هذا وقًتا. لكن كلما اخرتت هذا املوقف، سهلت عليك مقاومة 
 التجربة.
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اتيجية  ليلة رأى بتشابع، الستطاع أن حيمي نفسه من لو أن امللك داود اعتمد هذه االسرت 
 رجل آخر،  هي زوجة بعد أن علمت أن هذه املرأة ‘‘انه أن يقول لنفسه: اخلطّية. كان إبمك

لن أسعى إىل الدخول يف عالقة معها. فأ� أعلم أن هللا يكره الزىن وأريد أن يكون يل موقف هللا 
 ’’.ووصا�ه هللا أن أطيع شرائع أختارلذا أ� نفسه جتاه هذه اخلطية. 

 العصاةاخلطاة واملؤمنني  على يصرب هللا .3
أن الصرب هو العالمة األوىل  4: 13هللا علينا ألنّه حيّبنا. جاء يف رسالة كورنثوس األوىل  يصرب

فور ارتكابنا اخلطّية.  ابلعقاب الذي نستحقه على احملّبة. ويبّني لنا هللا صربه عرب االمتناع عن معاقبتنا
لكن يف معظم األحيان، ال يطلب هللا ’’. َي َمْوتٌ َألنَّ ُأْجرََة اخلَِْطيَِّة هِ ‘‘ 23: 6جاء يف رسالة رومية 

 أن ندفع فورًا أجرة اخلطّية اليت نرتكبها.

 ترمجة مسيث وفاندايك 9: 3بطرس  2

َنا، َوُهَو الَ  الَ يـَتَـَباطَأُ الرَّبُّ َعْن َوْعِدِه َكَما َحيِْسُب قـَْوٌم التـََّباطَُؤ، َلِكنَُّه يـََتَأىنَّ َعَليـْ
  يـَْهِلَك ُأَ�ٌس، َبْل َأْن يـُْقِبَل اْجلَِميُع ِإَىل التـَّْوبَِة.َيَشاُء َأْن 

 تبّني هذه اآلية أن صرب هللا هو تعبري عن حمبته لنا وعن توقه إىل أن نتوب عن خطا��.

 هللا عادل .4
 ليتغاضى عن بعض اخلطا�. هو ليس ممّن يرتشون و يقّيم هللا كل عمل طاعة وعصيان بعدل. 

قائق كافة. وهو ال يرتكب األخطاء وال حيتاج إىل املساعدة ليحّدد الطريقة األمثل فهو يعرف احل
 لتصحيح اإلنسان العاصي.

كيف ميكن إلله احملبة أن ‘‘عرب طرح السؤال اآليت:  وغالًبا ما يقّدم غري املؤمنني هذه احلجة 
أن نثق كل الثقة أبن هللا سيدين  لكن ميكننا’’ يرسل إىل اجلحيم أ�ًسا مل يسمعوا يوًما رسالة اإلجنيل؟

 كل إنسان ابلعدل.
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 رحومهللا  .5
 يتحّدث عدد كبري من املزامري اليت كتبها امللك داود عن رمحة هللا. وقد جاء يف 

أن رمحة هللا تدوم إىل األبد. ورمحة هللا تطال كّل إنسان يف العامل.  1: 107، و1: 106املزموَرين 
 لكبرية، يتأىن قبل أن يدين أي خاطئ. وهو مينح كل إنسان الفرصة ليصبح إّن هللا، ونظرًا لرمحته ا

 ابًنا له. 

نحنا احلرية ميال وإن كان هللا رحوًما، فهذا  مؤمنني أّال نستغّل رمحة هللا.جيب أن حنرص ك
 الرتكاب اخلطّية وقت نشاء، مث نلجأ إىل هللا طالبني الغفران.

يو�ن  أََمَر هللا فلقد ريًا ما ستالحظ عمل رمحة هللا فيها.كثعندما تقرأ قصص الكتاب املقّدس،  
 فأطاع يو�ن هللا وأعلن رسالته بوضوح. عالن رسالة دينونة للشعب. ابلذهاب إىل مدينة نينوى إل

 ترمجة مسيث وفاندايك  4: 3يو�ن 

َتَدأَ يُوَ�ُن َيْدُخُل اْلَمِديَنَة َمِسريََة يـَْوٍم َواِحٍد َوَ�َدى:   بـَْعَد َأْربَِعَني يـَْوماً «فَابـْ
َقِلُب نِينَـَوى  ».تـَنـْ

 ترمجة مسيث وفاندايك  9: 3يو�ن 

 .وِّ َغَضِبِه َفالَ َ�ِْلكَ َلَعلَّ اهللََّ يـَُعوُد َويـَْنَدُم َويـَْرِجُع َعْن محُُ 

   أن الشعب قد اتب، أبدى هلم رمحته بدًال من عدله.عندما رأى هللا
 .اجتاه قلبهلن تغّري رمحة هللا على األرجح، إذا رفض أحدهم االعرتاف خبطيته، ف
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 اخلامتة
أفضل خيار ميكن أن تقوم به يوًما هو اختيار طاعة هللا يف حياتك. فاهلل وعد أبن يفيض عليك 

 العصيان واضح جدًّا يف الكتاب املقدس. التحذير منما تطيعه كما أن بربكاته عند

 ترمجة مسيث وفاندايك   8-7: 6غالطية 

ُه َحيُْصُد أَْيضاً. َألنَّ  الَ َتِضلُّوا! هللاُ الَ ُيْشَمُخ َعَلْيِه. فَِإنَّ الَِّذي يـَْزرَُعُه اِإلْنَساُن ِإ�َّ
َفَسادًا، َوَمْن يـَْزرَُع لِلرُّوِح َفِمَن الرُّوِح َحيُْصُد َمْن يـَْزرَُع ِجلََسِدِه َفِمَن اْجلََسِد َحيُْصُد 

  َحَياًة أََبِديًَّة.
حيدث لنا مجيًعا أن نتقاعس عن طاعة هللا، لكن عندما خنطئ، جيب أن نلجأ فورًا إىل هللا طلًبا 

 للمساعدة. وعندما نعرتف خبطا�� فإنّنا ننفتح على رمحته وغفرانه.

يوم  يف حياتنا. وميكننا أن نعيش كلّ  هلب مفعم ابحملّبة، اخترب� املزيد من بركاتوكّلما أطعنا هللا بق
واثقني أبن هللا جاهز ملساعدتنا يف كل ظرف نواجهه لكي نسلك يف الطاعة. وهو ميلك كل القّوة 

 اليت حنتاج إليها وهو جاهز دوًما ملساعدتنا. 
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