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 الدرس العاشر

 عهد سيناء
 11: 42-1: 11خروج 

 
 

إذ يشكّل هذا القسم تقدّماً كبرياً ذا داللة يف تطبيق العهد .  واحداً من أهم أقسام الكتاب املقدس كلّه 52-01صحاحات ألمتثُل ا

ليها التزامات من نواحٍ كثرية أمام وقد صارت هذه األمة مرتبطة بيهوه بوساطة دستور يفرض ع.  اإلبراهيمي مع األمّة اليت اختارها اهلل

 .وعالقة اإلنسان باهلل من خالهلا" الشريعة"غري أن هذه النقلة فتحت الباب أمام عامل .  ملكها

 

 مقدمة لعهد سيناء  .1

التربير يف فقد سبق أن حدّد اهلل وسيلة . إن أول مالحظة جديرة بالذكر حول الشريعة هي أن اهلل مل يقصد هلا أن تكون وسيلة للخالص

إن أساس (.  5؛ غالطية 2انظر رومية ) فحُسب إميانه هذا له براً( أي أنه اتكل على كلمة اهلل ووعوده)آمن إبراهيم : تعامله مع إبراهيم

شف هذا التربير يف كل عصر هو ذبيحة املسيح الكفّارية، على الرغم من أن الفهم الواعي هلذا اجلانب كان يوضَّح بشكل تدرّجي مع الك

  1.عن مزيد من اإلعالن

 

وقد .  مل تكن الشريعة، كما سبق أن ذكرت، وسيلة للخالص، بل كانت تشكل خطوة أخرى يف تنفيذ الربنامج اإلهلي الذي بدأ بإبراهيم

.  توراً أو أرضاًواآلن، لدينا الشعب لتكوين األمة، لكن ليس لديهم دس.  وعد اهلل بأن خترج من إبراهيم أمّة ستكون وسيطة الربكة للعامل

وبقبوهلم لشروط العهد، فإهنم يوافقون على ربط أنفسهم بيهوه، ورمبا يكونون . األمّة لرعاياهي الدستور  52-50والشريعة يف خروج 

فإذا .  ةغري أن حتقيق الربكة يعتمد على الطاع.  ووعد الربكة أمر يقيين، ألنه يعتمد على الوعد اإلبراهيمي.  وسيط الربكة لبقية العامل

 .الربكة وتكون قناة للربكة للعامل فسيحصدونأطاعت األمّة، 

يف الشرق األدنى القديم بني ملك متسيد منتصر  اليت كانت سائدةتُطرح العالقة بني يهوه واألمّة على شكل معاهدة من تلك املعاهدات 

امتيازات ومزايا إذا وافقت ( يهوه)ويقدّم امللك املتسيد (.  5سم انظر الق)ودولة تابعة، يلتزم مبوجبها الطرفان بالشروط الصرحية للمعاهدة 

                                                 
1
 .John S. Feinberg, "Salvation in the Old Testament," in Tradition and Testament, ed. John S من أجل نقاشٍ شاملٍ عن اخلالص والناموس، انظر  

Feinberg and Paul D. Feinberg (Chicago:  Moody Press, 1981): 39-77. 
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.  6-2: 01يف خروج  فتذكرأمّا املزايا : 33: 53-0: 50ستُذكر هذه الشروط يف خروج .  على الشروط( إسرائيل) التابعةاألمّة 

 ."تإن وافقتم على أن تفعلوا هذا، فسأقدم لكم هذه االمتيازا: "وكأن لسان حال اهلل يقول

وأنتم تكونون يل مملكة  كهنة، وأمّة .  فإن يل كلّ األرض.  فاآلن إن مسعتم لصوتي، وحفظتم عهدي تكونون يل خاصّة بني مجيع الشعوب

 (.6-2: 01خروج . )مقدسة

بعضهم أن هذا ولسوء احلظ فقد فهم (.  7: 52قارن ."  )كلَّ ما تكلم به الرب نفعل: "على هذا العرض 8: 01توافق أمّة إسرائيل يف 

لكن يف (.  The Scofield Ref. Bibleانظر )يعين أن إسرائيل كانت هبذا تتخلى عن مبدأ النعمة لتقبل مبدأ الشريعة عوضاً عنه 

لكن املسألة هنا هي الفرصة املتاحة هلم يف أن .  ، فإن هذا أمر بعيد االحتمال جداً(58، 57: 2انظر تثنية )ضوء امتداح اهلل لقرارهم 

 .6-2: 01لنالحظ الوعود املتاحة إلسرائيل يف خروج .  ونوا وسيط يهوه للربكةيك

أي أهنم ميكن أن يكونوا كنزاً ."  من بني مجيع الشعوب( ـهيلـلوگـِس hL*g%s=, s=g%L*hأي مقتنى، )يل خاصّة " .0

 ."فريداً ومثيناً يلعلى الرغم من أن كل األرض يل، فإنكم ستكون كنزاً " :يقول يهوه ما مفاده.  مميَّزاً

كان ميكن أن تكون إلسرائيل وظيفة كهنوتية ختدم فيها األمم .  يشكل الكاهن صلة وصل بني اهلل واإلنسان" مملكة كهنة" .5

يقول "(.  نوراً لألمم"حيث يُنظر إىل عبد يهوه بصفته  6: 21انظر إشعياء )األخرى بأن تدهلم على الطريق إىل يهوه 

 :مرييل

أن يكون دورهم منذ ذلك الوقت فصاعداً هو التشّفع أو التوسط بني اهلل القدوس وأمم العامل كان يفرتض 

وليس اهلدف املنظور هو أن يعلنوا خالصه فحسب، بل أيضاً أن يكونوا القناة اليت يُنجز من خالهلا .  الضالّة

 2.ذلك اخلالص

 .دوا للخطية كالشعوب األخرىعبَميكن أن يُفرَزوا ومييَّزوا، ال أن يُست."  أمّة مقدّسة" .3

 

فبعد أن يوافَق على الشريعة، صارت الشريعة شكالً لعالقة بني يهوه واألمّة إىل أن مات املسيح على .  كانت هذه فرصة االمتياز

 .الصليب

مي غري املشروط، كان العهد املوسوي وباملقابلة مع العهد اإلبراهي.  ومع تقدّم التاريخ كان واضحاً أن األمّة لن تكون وفية لعالقة العهد هذه

يعطى العهد األويل ويوافَق عليه يف .  وميكننا أن نرى عدة أمثلة على جتديد العهد.  ونتيجة لذلك، كان البد من جتديد العهد.  مشروطاً

وهذا هو ما   (.52انظر يشوع )، وحتت قيادة يشوع (تثنية)عند دخول األرض  32-35وجيدَّد العهد يف خروج .  52-01خروج 
                                                 
2
  Merrill, Kingdom of Priests, 80.  Cf. Walter Eichrodt, Theology of the Old Testament (Philadelphia:  Westminster Press, 1961), 

1:36-45, 481-85. 
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إذ كانوا يدعون األمّة إىل حتمّل مسؤولياهتا يف ما يتعلق خبرق العهد، وينبّهون األمّة إىل عواقب عدم . جيعل عمل األنبياء ذا أمهية خاصّة

 (.30-58انظر تثنية )طاعتهم 

 العهد  شكَّل .4

اً يف ما يتعلق بالتوازي املوجود بني العهد املوسوي وعهود كتشن خدمة قيّمة جدّ. أ. مندهنال، ومرييديث كالين، و ك. إي. قدّم لنا جـ

( أو امللك املتسيد)صيغة املعاهدة بني الدولة املتسيدة "طلق على هذا الشكل أو هذه الصيغة يُ  3.الشرق األدنى يف األلفية الثانية ق م

يف عظم األقوى واألدولة ال دخلت ت احلِثّي، حيث كانوقد كانت هذه صيغة معاهدة شائعة متعارفاً عليها يف العامل".  والدولة التابعة

كانت (.  وتَشهد هبذا بكثرة وفرية السجالت امللكية احلثية اليت وجدت يف بوغازكوي يف تركيا) "مُقْطَعة"معاهدة مع دولة تابعة أضعف 

على )وكان هلذه املعاهدات شكل واضح املعامل .  امللك املتسيد وتتعهد بأداء واجبات معينة/بالدولة تربط نفسها بقسمٍ التابعةالدولة 

  4(.الرغم من أهنا مل تكن تأخذ شكل قالب غري مرن على اإلطالق

       

 .امللك املتسيدة/تعريف بالدولة -مقدمة املعاهدة .0

بالعرفان الدائم  مدينةً التابعة، حتى تكون الدولة التابعةيشمل هذا ذكر األعمال اليت تتم لفائدة الدولة  -متهيد تارخيي .5

 .للملك العظيم بسبب اخلري واالعتبار واألفضال اليت تلقّتها

 (.وتتضمن تعبرياً عن الوالء للملك املتسيد)أي االلتزامات اليت فُرضت وقبلتها الدولة التابعة  -شروط التعاقد .3

 .ترتيب وضع نسخة يف اهليكل وقراءة دورية علنية لنص املعاهدة .2

 .تشهد على العهد ة للشهادةدعوة اآلهل .2

 .إعالن لعنات وبركات .6

  .القسَم الرمسي الذي يُعلن مبوجبه امللك التابع الوالء .7

 . احتفال مهيب مرافق للقسَم .8

 .شكل من أشكال اإلجراءات األولية ضد الدولة التابعة إن مترَّدت .1

 

                                                 
3
  George E. Mendenhall, Law and Covenant in Israel and the Ancient Near East (Pittsburgh:  The Presbyterian Board of 

Colportage of Western Pennsylvania, 1955); Meredith Kline, Treaty of the Great King (Grand Rapids, MI:  Wm. B. Eerdmans 

Pub. Co., 1963); and K. A. Kitchen, Ancient Orient and the Old Testament (Downers Grove, IL:  InterVarsity Press, 1966). 
4
  George E. Mendenhall, "Covenant Forms in Israelite Tradition," in The Biblical Archaeologist Reader, ed. Edward F. 

Campbell, Jr., and David Noel Freedman (Garden City, NY:  Doubleday, 1970), 3:38-42; and Klaus Baltzer, The Covenant 

Formulary in Old Testament Jewish and Early Christian Writings (Philadelphia:  Fortress Press, 1970). 
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موجودة يف العهد املوسوي، خاصّة مقدمة العهد، والتمهيد ( بعض النواحي على الرغم من أهنا معدَّلة من)إن كثرياً من هذه التفصيالت 

وبفهمنا هلذا النوع من املعاهدات بني امللك القوي .  ومن الطبيعي أنه ال يوجد إشهاد آلهلة أخرى على العهد.  التارخيي، والشروط

وأخرياً جيب أن نلخّص .  صحاحات بالنسبة لبين إسرائيلألاملتسيد والدولة التابعة، ميكننا أن حنصل على فكرة أفضل ألمهية هذه ا

ويشكّل هذا العهد .  نشاطات سيناء بصفتها عهداً يربط الشعب بيهوه كملك عليهم، ويربط األسباط بعضهم ببعض بصفتهم تابعني للملك

 (.دينية حيكمها اهلل)والدة دولة ثيوقراطية 

 

 تعليقات على الوصايا العشر .3

وُضعت يف تابوت  أهنا الوحيدة اليتلنالحظ )غري أهنا متثّل الدستور األساسي .  كل شروط العهد تُمثِّللوصايا العشر ال من املؤكد أن ا

وتنقسم الوصايا العشر إىل فئتني رئيسيتني، حيث تتعلق الوصايا األربع األوىل منها بيهوه، بينما تتعلق الوصايا الست األخرية (.  العهد

 .تابعني أحدهم باآلخربعالقة األعضاء ال

 

ويتوقف استخدام العبارات ...( أو لكي...افعل هذا من أجل)جيب أن يالحظ املرء العبارات التفسريية يف الوصايا األربع األوىل 

ية يف اآلية ؛ وتغطّي العبارة التفسري(00، 7، 2انظر اآليات )املرتبط بيهوه  للقسمالتفسريية بدءاً بالوصية اخلامسة، وهو هبذا مسة خاصة 

أمّا الوصايا الست .  ويرجع السبب يف وجود هذه العبارات التفسريية إىل الطبيعة الفريدة للوصايا األربع األوىل(.  اخلامسة أول وصيتني

 حيث كانت ضرورية( مثالً قانون محورابي)األخرية فكانت عادية شائعة، إذ كانت موجودة يف قوانني أخرى يف الشرق األدنى القديم 

 (.خاصّة فكرة عبادة إله واحد فقط)كانت الوصايا األربع األوىل فريدة، وهلذا فهي حتتاج تفسرياً .  للحفاظ على اجملتمع

 

." ال تفضّلوا علي آهلة أخرى: "فالفكرة هي ما يلي.  آهلة أخرى بأن توحي باالعرتاف بتعدد اآلهلة بعدم عبادةال هتدف الوصية األوىل 

، فإنه يفضّل هذا اإلله غري (حقيقياً، أي أنه كان جمرّد صنماإلله وإن مل يكن هذا )هب فيها رجل إىل أي إله آخر ففي اللحظة اليت يذ

وبالتضمني فإن عليهم أن يرفضوا كل العالقات األجنبية أيضاً، ألن التحالف مع أمّة أجنبية مبثابة االعرتاف .  احلقيقي أو الصنم على يهوه

إن يهوه إله غيور، .  صحاح األول من سفر التكوين وعملية اخللقأللوصية الثانية املتعلقة بالنهي عن عبادة األصنام إىل اوتعود بنا ا.  بآهلتها

أمّا الوصية الثالثة اليت حترّم استخدام اسم الرب باطالً فتتحدث عمّا هو أكثر .  وهذا يعين أن له غرية ورغبة حارّة يف امتالك ما خيصّه
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.  ، وأن تفعل الشر باسم يهوه(كاحلروب الصليبية، مثالً)وهي تعين أنه ال جيب أن تستخدم اسم الرب يف قضية باطلة .  مسهبكثري من لعن ا

، على الرغم من أنه كان أمراً مشروعاً (05: 01الويني )ويرجّح أن هذا تضمّن حتريم القسم الكاذب الذي من شأنه أن يسيء إىل امسه 

 (.03: 6تثنية )سم يهوه أن يقسم املرء صادقاً با

وهي تعكس على ما يبدو منط اهلل يف اخللق، مناديةً هبذا أن يهوه هو اخلالق .  أمّا الوصية الرابعة املتعلقة حبفظ السبت فهي عالمة العهد

 .  املتسيّد املطلق، وهو بالتايل متسيّد على األمّة أيضاً

تدل على أن كل الرعايا التابعني متساوون وحمميون من امللك، وأن العداء لتابع شريك أمّا الوصايا الست األخرية فمتعلقة باإلنسان، وهي 

، "ثقيل"مأخوذ من جذر معناه  05يف اآلية " أَكْرِم"إن تعبري (.  حيث إن ذلك يعرض مصاحل امللك للخطر)هو مبثابة عداوة للملك نفسه 

، أي أن ال ينتزع "ال تَغْتَلْ أحداً"مجة للوصية السادسة املتعلقة بانتزاع احلياة فهي أمّا أفضل تر".  حيسب شيئاً مثيناً"والذي تشتق منه فكرة 

ال )"وإنه ألمر مثري لالهتمام أن بولس خيتار الوصية األخرية (.  إرادة اهلل املعلنة تسمح بهأي بأسلوب ال )املرء حياة أحد بشكل إجرامي 

فال ميكننا أن .  لوصايا التسع األخرى، فإن هذه الوصية األخرية هي مقتل اجلميعفإذا استطاع البشر حفظ ا.  7يف رومية "( تشتهِ

 .نتحايل على الوصية العاشرة بأن ال نشتهي
 

 (احلكم اإلهلي)عالقة الناموس بالربنامج الثيوقراطي  .2

فهم كأمة مفديون (.  أمّة أيضاًفحسب، بل ك كأفراد ِمل يعطَ هلم )هنالك مالحظة هامة وهي أن الوصايا العشر أعطيت لشعب مفدي 

 .وبربط األمّة نفسها بيهوه، تشكّلت األمة ككهنوت، فكانت هبذا مسؤولة عن متثيل اهلل أمام الناس.  ولديهم التزام حنو فاديهم

مبا يف ذلك )فوا اهلل لكن قبل أن يقوموا بوظيفتهم ككهنة، جيب أن يعر.  وبتعبري مبسط فإن اهلل يعيّن إسرائيل ممثّلة له أمام شعوب األرض

لقد عرفوا اهلل فادياً .  جيب أن يفرز اهلل إسرائيل هلذه اخلدمة، وجيب أن تكون لديها رسالة من اهلل توصلها هلذه الشعوب(.  قداسته

 .وعرفوه معيالً هلم يسد احتياجاهتم، لكن كانت أمامهم أمور كثرية مل يتعلّموها بعد

 

ونتيجة لفشلهم يف أن يرتفعوا إىل مستوى دعوهتم، أرسل اهلل شخصاً .  بأن عليهم أن يكونوا نوراً للشعوب كانت املنارة تذكاراً دائماً هلم

 ".الراعي احلقيقي"و" الكرمة احلقيقية"وبنفس الطريقة كان يسوع ." أنا هو النور احلقيقي" :أعلن قائالً

 

وكان .  األصلية يف جعل اإلنسان حيكم اخلليقة ة اهللانسجام مع خطإسرائيل لكي تؤدي وظيفة ثيوقراطية يف مت تعيني  ،الشريعةبوجود 

وهكذا كانت استجابتهم .  يفرتض أن تكون إسرائيل أداة اهلل يف جلب الشعوب حتت سلطة اهلل، وذلك بكشف احلق الذي كان يُعلن هلا
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، (58-57: 2تثنية )وقد امتُدحوا على هذا .  عمل خضوع وافقوا مبوجبه على أن يفعلوا كل ما يريده اهلل 8: 01اإلجيابية يف خروج 

اهلل من خالهلا  عملغري أهنم كانوا مستعدين أن يكونوا القناة اليت (.  51: 2تثنية " )يا ليت قلبهم كان هكذا فيهم" :لكن اهلل حتسَّر قائالً

 (.3: 05تكوين )

 

ت أمّة إسرائيل أن عليها مسؤولية الطاعة، لكنها مل تعرف عرف.  كان العهد اإلبراهيمي غري مشروط، غري أن الربكات كانت مشروطة

ونتيجة لذلك، وُجِّهت الشريعة إىل طفولتهم الروحية، لتخربهم مبا جيب وما ال جيب أن .  لرتضي إهلاً قدوساً بارّاً كيف جيب أن حتيَ

أمّا اهلل فيعرف يف كمال معرفته أهنم .  ذا الواجبومن الواضح أن تقديرهم ألنفسهم جعلهم يعتقدون أهنم قادرون على الوفاء هب.  يفعلوه

وسيكون هنالك (.  30وسيعطى هذا القلب اجلديد من خالل العهد اجلديد؛ انظر إرميا )لن يكونوا قادرين على ذلك دون قلب جديد 

الذي سيطيع وينجز املهمة  -ألمّةوهو واحد من هذه ا–ويف هذه العملية سريسل اهلل يسوع .  يوم نضج إلسرائيل عندما تعطى قلباً جديداً

 .اليت كانت معطاة إلسرائيل كوسيط الربكة هلذا العامل
 

 أغراض أساسية للشريعة     .5

 :للشريعة عدة مقاصد للتطبيق الشامل لربنامج اهلل

 .تكشف الشريعة قداسة اهلل .0

 .الشريعة بقداسةقدّوس فاهلل على األقل .  فهي ليست الواقع، بل انعكاس للواقع.  الشريعة كاملرآة

 !تكشف الشريعة جناسة اإلنسان بكشفها لقداسة اهلل .5

؛ 53: 3انظر رومية )أنه يفتقر إىل القداسة  تبيَّنتكشف الشريعة القداسة، ويقاس اإلنسان حسب تلك القداسة، وهلذا 

 (.55-01: 3غالطية 

 .هم اهلل أن حييوا يف شركة معهاهلل من الذين يريد يطلبهتكشف الشريعة مقياس القداسة الذي  .3

من أجل محاية الشعب واإلشراف عليهم ( فصاعداً 53: 3غالطية )لعبت الشريعة دور مؤدِّب الطفل أو مُربٍّ خاص  .2

 .إىل أن جاء  إعالن املسيح الكامل

 .أُعطيت الشريعة لتكون املبدأ املوحِّد لألمّة، مقدّمة طريقة للخضوع لسلطة معرتف هبا .2

 .دفت الشريعة إىل فصل إسرائيل عن األمم لكي تستطيع أن تؤدي وظيفة مملكة الكهنة، حافظةً هبذا الشعبه .6
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وقدّمت أيضاً .  قدّمت الشريعة وسيلة للعبادة، حيث مل يكن يف إمكان الشعب أن يتّبعوا نظام عبادة اهليكل يف مصر .7

 (.7-0انظر الويني )وسيلة لردّ العالقة مع اهلل 

واجلانب الدائم هو العهد اإلبراهيمي الذي سيبقى عامالً عرب الكتاب .  ت الشريعة ترتيباً مؤقتاً حتى جميء املسيحكان .8

كان .  وقد أضيفت الشريعة إىل جانب العهد اإلبراهيمي لكي تساعد الذين كانوا حتت العهد اإلبراهيمي.  املقدس

وتُطلعنا الشريعة على الشروط اليت جيب تلبيتها من أجل .  روطةالعهد اإلبراهيمي غري مشروط، لكن الربكات كانت مش

 .احلصول على الربكات املشروطة من العهد غري املشروط
 

 بروز نظام وسطاء جديد من العهد املوسوي .6

دة للحكم اإلهلي غري أن القوى املضا.  عامالً كوسيط  هلل يف حكم األرضكان اإلنسان حتت نظام اخلليقة األصلية يف اتصال مع اهلل 

فحتى زمن موسى، نفّذ اهلل حكمه من خالل .  ونتيجة لذلك، رسّخ اهلل مبدأ تنفيذ قصده من خالل وسطاء.  أحبطت اخلطة األصلية

ومع إعطاء الشريعة يف سيناء متّ تقسيم املسؤوليات الوسيطية بني أربع (.  أي إبراهيم، ثم إسحق، إخل)وسيط ثيوقراطي واحد يف كل مرة 

ومن خالل هذا .  كفرد  واحد  كان موسى آخر الوسطاء الثيوقراطيني.  ، الكاهن، والقائد السياسي، والرجل احلكيميبالن: ظائفو

وقد تقدّم القصد .  النظام اجلديد من املناصب الوسيطية األربعة، أراد اهلل أن يتحقق قصده األصلي يف إعادة الصلة والشركة واحلكم

غري أن هذا القصد كان يُحبَط مع فشل كل واحد .  كل من وسطاء العهد هؤالء بتنفيذ املسؤوليات املُناطة به يف جمالهالثيوقراطي مع قيام 

وقد أتاح العهد، بتوفريه لوسيط كهنوتي، الفرصة للتواصل والشركة مع اهلل، وأتاح .  لكن ظلّ العهد املوسوي وسيلة لتقدّم قصد اهلل.  منهم

ويف ضوء هذا كانت الشريعة إجراء مؤقتاً ينتظر جميء املسيح الذي سيقوم بدور .  لفرصة لالشرتاك يف حكم اهللالوسطاء السياسيون ا

 .الوظائف األربع كلها

 

 :وفيما يلي بعض املالحظات حول هذه الوظائف األربع

 امللك .أ

 .ثيوقراطية يف مدّ حكمها البار على األرضعلى الشريعة الدنيوية وقيادة األمة لكي يقود األمة ال سيادةكان للقائد السياسي 

 الكاهن .ب

 .بغرض إعادة االتصال والشركة بني اهلل واإلنسان( العبادة)على الكهنوت  السيادةأُعطي الوسيط الكهنوتي 

 النيب .جـ
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ا يتعلق بقصد اهلل، حرس ويف م.  كان الوسيط النبوي معطي اإلعالن اجلديد ذي السلطان وحارس العهد ضد القوى املضادّة للثيوقراطية

 .النيب العهد وصار الناطق باسم اهلل من أجل اإلنذار باإلضافة إىل لفت انتباه األمّة حلكم املسيّا

 احلكيم .د

فكان يقدّم مشورة .  قدّم الرجل احلكيم النصيحة السياسية واحلكمة يف توافق مع التوراة يف ما يتعلق بكل جانب من جوانب احلياة تقريباً

 .مسؤوليات العهد وحيقِّقحياة ناجحة  ليحياني الذين حتت العهد تع

وتتتبع بقية العهد القديم مدى جناحهم يف حتقيق .  كان يفرتض أن تقوم األمة من خالل هؤالء الوسطاء ببسط حكم اهلل وبركته على األرض

 .هذا الغرض
 

 صلة مؤمن العهد اجلديد بالشريعة .7

وإنه ألمر جوهري القول إنه مل يكن هنالك أي عيب يف   5.كامل هلذا املوضوع، لكين سأقدم بعض املالحظاتال يسمح اجملال هنا بتناول 

لكن ألن لإلنسان طبيعة فاسدة منحرفة، فإن (.  05: 7رومية " )إذاً الناموس مقدَّس، والوصيّة مقدسة وعادلة وصاحلة. "الشريعة

وهلذا (.  2: 7رومية )اطئة اليت تعمل يف أعضاء جسدنا مثمرةً للموت بدالً من أن تثمر هلل الشريعة تثري يف اإلنسان العواطف اجلاحمة اخل

ونتيجة لذلك فإننا مل نعد حتت الشريعة ولسنا ملزمني .  فإننا باإلميان باملسيح، منوت عن الشريعة وحنرَّر منها لكي خندم اهلل يف جِدّة الروح

غري (.    07-06: 5؛ انظر تعليقات بولس حول السبت يف كولوسي 3كورنثوس  5 ؛50-50: 1كورنثوس 0؛ 7-0: 7رومية ) هبا

فالسرقة خاطئة أخالقياً اليوم بنفس مقدار ما كانت (.  مثالً، الوصية بعدم السرقة)أن كثرياً من هذه الوصايا مؤكّد عليه يف العهد اجلديد 

 .السرقة، ال لكي حنفظ الشريعة، بل ألننا نريد أن نطيع روح اهللغري أننا منتنع عن .  عليه عندما كانت إسرائيل حتت الشريعة
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