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موقدم ده فرمان
ده فرمان در عهد قديم و بر روي كوه سينا ،راه ميان انسان و خداوند به نقطه عطفي مي رسد .بعد از نجات معجزه آساي قوم
اسرائيل از بردگي كه
در مصر اسير آن بودند و چهل سالي كه آنها در صحرا و بيابان سرگردان بودند،
مشخص شد كه
همه اينها به منظور هدف بخصوصي از مكاشفه خداوند ميباشد و همانطور هم شد،
وقتي كه
خداوند موسوي را به سوي كوه سينا هدايت كرد و در آنجا به او ده فرمان را ابلغ
در كوه .كتاب دوم موسوي فصل بيست خوانده شود .كرد
سينا خداوند خواسته هاي خود را نه تنها براي قوم
اسرائيل ،بلكه براي همه مردم دنيا بيان كرد .ده فرمان
حتي براي يك كودك هم قابل فهم است .اگر انسانها همه
آن ده فرمان را رعايت مي كردند ما امروز شاهد جهاني
عاري از جنگ بوديم و ديگر به پليس نيازي نبود ،و
هيچ سربازي لزم به خدمت نبود ،مرزي وجود نداشت،
حتي دوچرخه خود را نياز نداشتيم كه قفل كنيم ،هيچ
زنداني نبود و به اينهمه ادوات و تجهيزات براي حفاظت و
امنيت و دفاع نيازي نبود و همه اينها منوط به اين بود كه
ولي اين را .انسانها ده فرمان را مي توانستند رعايت كنند
نميتوان با رعايت پنج ركن اصلي اسلم و يا هر دين ديگري
بدست آورد .ما اين را مي دانيم كه ده فرمان خداوند يك برنامه
كامل براي كل عالم مي باشد و اگر ما امروز دنياي كاملي نداريم
برميگردد به ما انسانها كه از پس انجام اين فرمانها بر نيامده ايم و قدمهايمان در
اين
راه سست و شكننده ميباشد و ربطي به اين فرمان ها ندارد .اين فرمانها به قدري
فرمانهاي اول تا سوم :كه مربوط به ارتباط ميان انسان و خداوند است و :آسان مي باشند كه ما آنها را به دو دسته تقسيم مي كنيم
فرمانهاي چهارم تا دهم :كه برميگردد به ارتباط ميان .به ما نشان مي دهد كه دوست داشتن خداوند بر همه چيز برتري دارد
زماني كه خدا ده فرمان خود را به موسوي داد ،در واقع ده .انسانها و به ما ياد ميدهد كه چطور خود و ديگران را دوست بداريم
خواسته مقدس خود را بيان كرد و اين را به ما نشان داد كه از ما چه مي خواهد .اما همانطور كه گفته شد ما انسانها از انجام
اراده خداوند ناتوان هستيم .ما در ظاهر براي خدا بالتر از هر چيز ارزش قائل هستيم و در دعاي روزانه نيز به آن اشاره ميكنيم
ولي آيا در قلبمان هم همانطور است؟ ما در ظاهر به خدا ارزش مي نهيم و مرتكب قتل نمي شويم ولي در باطن از انجام آن
ل غلطيان سه ،ده. :ناتوان ميمانيم و به همين خاطر از خواست خدا دور ميمانيم .به اين دليل ما انسانها سزاوار خشم خداوند هستيم
زيرا جميع آنانی که از اعمال شريعت پيروي ميكنند ،زير لعنت می باشند زيرا مکتوب است ،ملعون است هر که ثابت نماند در
ما با خواندن ده فرمان هميشه اشاره داريم به اعمال ظاهري و همچنين گناه كه .تمام نوشته های کتاب شريعت تا آنها را به جا آرد
در قلب ما ميباشد ،اما انجيل هميشه بين آنها تفاوت قائل است و اعمال ظاهري را با گناه قلبي كه در اعماق قلب ماست و در
وجود هر انساني هست را از هم جدا ميكند .در واقع عمل گناه يك ثمره ايست كه با هر انساني همراه است و پولوس آن را
توضيح داده استكه در ده فرمان اين امر مهم است كه بين عمل گناه و گناه ارثي تفاوت قائل شويم .بعد اين پيش ميآيد كه انسانها
فرامين خدا را خيلي سرسري مي بينند .آنها مي گويند كه بي گناه هستند چون تا به حال نه قتل كرده اند و نه مرتكب دزدي شدند
به همين خاطر ما انسانها فرمانهاي :ولي اين يك خود فريبي است و بدين منظور پولوس در روميان سه ،بيست و سه ،بيان مي كند
خدا را در ظاهر رعايت ميكنيم ولي در واقع از او دور مي شويم و در اين جدايي مي مانيم ،زيرا گناه ارثي در عمق وجود ما
قرار دارد و ما را به زنجير مي كشاند .اين فرمانها در واقع اين را هم به ما نشان مي دهند كه ما از انجام خواست خداوند ناتوان
هستيم و به كمك نياز داريم تا ما را ياري كند و در واقع به ما نشان ميدهد كه ما به عيسي نياز داريم .عيسي تنها كسيست كه
خواست خدا را به انجام ميرساند .او سه خواسته اول خدا را زماني كه جان خود را بدون قيد و شرط به خداوند تقديم كرد محقق
گردانيد و همچنين او فرمانهاي چهارم تا دهم را نيز وقتي كه خودش را به خاطر محبت كامل به انسانهاي ديگر قرباني ما كرد،
در واقع شرح رابطه محبت بين دو دسته فرامين خداوند بدين شكل است كه ،ارتباط محبت عيسي با انسانها به .محقق گردانيد
صورت افقي ميباشد و ارتباط محبت او با خداوند شكل عمودي دارد و اين سطح عمودي و افقي را ما بروي صليب به وضوح مي
متي بيست و دو ،سي و هفت تا چهل :عيسی وی را گفت ،اينکه خداوند خدای خود را به :توانيم ببينيم .عيسي در اين باره فرمودند
همه دل و تمامی نفس و تمامی فکر خود محبتت ت نما .اين است حکم او ت ل و اعظم .و دو م مثل آن است ،يعنی همسايه خود
متعل برخي معتقداند كه عيسي آمده و اين .را مثل خود محبت ف ت نما .بدين دو حکم ،تمام تورات و ص فحف انبيا تق است
فرمانها را به انجام رسانده و به اين منظور ما ديگر نيازي به رعايت آنها نداريم .اين دسته مي خواهند از رعايت فرمان خدا سر
باز زنند و همه چيز را به محبت خداوند واگذار نمايند .با اين تفسير ميتوان گفت كه عيسي در واقع خواست مقدس خدا را از ميان
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برده و در تضاد با آن عمل كرده و از اين پس خواست خداوند براي انسانها بي معنيست .اين تفسير كامل غلط است و عيسي در
حقيقت بيانگر فرمانهاي خداوند است به شكلي سخت گيرانه تر و او از شكستن اين فرمانها در قلبمان سخن مي گويد .براي مثال
متي پنج ،بيست و دو :ليکن من به شما می گويم ،هر که به برادر خود بی سبب خشم گيرد: ،او درباره فرمان پنجم گفته است
ت بدگويي كند ،مستوجب قصاص باشد و هر که احمق گويد ،مستحق آتش .مستوجب حکم باشد و هر که راجع به برادر خود لود
دوم :آنها اين .اول :اين فرامين خواست خدا را به ما نشان مي دهند تا ما به انجام برسانيم  :جهنتم بف خلصه ما مي توانيم بگوييم
سوم :از طريق روح .را نيز به ما نشان مي دهند كه ما به تنهايي توان انجام اين فرامين را نداريم و به كمك عيسي نياز داريم
افسسيان دو ،ده. :مقدس عيسي به ما نيروي تازه مي بخشد تا ما اين فرمانها را به واسطه او و نه توسط خودمان به انجام برسانيم
قسمت .زيرا که صنعت او هستيم ،آفريده شده در مسيح عيسی برای کارهای نيکو ،که خدا قبل مهيتا نمود تا در آنها سلوک نماييم
.++بعد راجع به فرمان اول خواهد بود

