
 

 ده فرمان هموقدم

كوه سینا، راه میان انسان و خداوند به نقطه عطفي مي رسد. بعد از نجات معجزه آساي قوم اسرائیل از بردگي كه  یو بر رو عتیقده فرمان در عهد 

 خصوصي از مكاشفهه به منظور هدف ب در مصر اسیر آن بودند و چهل سالي كه آنها در صحرا و بیابان سرگردان بودند، مشخص شد كه همه اینها

كتاب  کرد.     ابالغ كوه سینا هدایت كرد و در آنجا به او ده فرمان را  یرا به سو موسیطور هم شد، وقتي كه خداوند  باشد و همان خداوند مي ی

همه مردم دنیا بیان كرد. ده فرمان  یلكه براقوم اسرائیل، ب یخود را نه تنها برا یدر كوه سینا خداوند خواسته ها    . ود بیست خوانده ش فصلخروج 

از جنگ بودیم و دیگر به   یعار انسانها آن ده فرمان را رعایت مي كردند ما امروز شاهد جهاني همه  هم قابل فهم است. اگر  کكود کی یحتي برا

دوچرخه خود را نیاز نداشتیم كه قفل كنیم، هیچ زنداني نبود و به   یوجود نداشت، حت یم به خدمت نبود، مرز لز  م    ینبود، و هیچ سرباز  یپلیس نیاز 

ط به این بود كه انسانها ده فرمان را مي توانستند رعایت و  ن نبود و همه اینها م    یحفاظت و امنیت و دفاع نیاز  یبرا   تجهزات و  ها  دستگاههمه  این

برنامه  کدین دیگري بدست آورد. ما این را مي دانیم كه ده فرمان خداوند ی  م و یا هر ركن اصلي اسال اتوان با رعایت پنج  ولي این را نمي .كنند

گردد به ما انسانها كه از پس انجام این فرمانها بر نیامده ایم و قدمهایمان در   كاملي نداریم برمي یكل عالم مي باشد و اگر ما امروز دنیا یكامل برا

 :آسان مي باشند كه ما آنها را به دو دسته تقسیم مي كنیم یان ها ندارد. این فرمانها به قدر باشد و ربطي به این فرم این راه سست و شكننده مي 

 .دارد یاول تا سوم: كه مربوط به ارتباط میان انسان و خداوند است و به ما نشان مي دهد كه دوست داشتن خداوند بر همه چیز برتر  یفرمانها

زماني كه خدا ده فرمان  .دهد كه چطور خود و دیگران را دوست بداریم باط میان انسانها و به ما یاد مي چهارم تا دهم: كه برمیگردد به ارت یفرمانها

طور كه گفته شد ما    داد، در واقع ده خواسته مقدس خود را بیان كرد و این را به ما نشان داد كه از ما چه مي خواهد. اما همان  موسیخود را به 

كنیم   روزانه نیز به آن اشاره مي یخدا بالتر از هر چیز ارزش قائل هستیم و در دعا یناتوان هستیم. ما در ظاهر برا انسانها از انجام اراده خداوند

مانیم و به   نجام آن ناتوان ميآطن از اطور است؟ ما در ظاهر به خدا ارزش مي نهیم و مرتكب قتل نمي شویم ولي در ب  ولي آیا در قلبمان هم همان

زیرا جمیع آنانی که از اعمال  طیان سه، ده: غال   .مانیم. به این دلیل ما انسانها سزاوار خشم خداوند هستیم خاطر از خواست خدا دور مي همین

كنند، زیر لعنت می باشند زیرا مکتوب است، ملعون است هر که ثابت نماند در تمام نوشته های کتاب شریعت تا آنها را به جا  مي یشریعت پیرو

      .می کنداشاره ر دو  به هانجیل همیشه   باشد،  و همچنین گناه كه در قلب ما مي یما با خواندن ده فرمان همیشه اشاره داریم به اعمال ظاهر    .در وآ

ایست كه با هر انساني  ثمره  ک در واقع عمل گناه ی  دارد.و در وجود هر انساني هست   با گناه قلبي كه در اعماق قلب ماست  ربطی  یاعمال ظاهر 

فرامین خدا را خیلي     انسانهاون چ. اشاره کند گناه ارثي  بهكه در ده فرمان این امر مهم است كه  همراه است و پولوس آن را توضیح داده است

خود فریبي است و بدین   کشدند ولي این ی  یه اند و نه مرتكب دزدمي بینند. آنها مي گویند كه بي گناه هستند چون تا به حال نه قتل كرد یسرسر

كنیم ولي در واقع از   خدا را در ظاهر رعایت مي یبه همین خاطر ما انسانها فرمانها :بیست و سه، بیان مي كند آیهی  منظور پولوس در رومیان سه،

د ما قرار دارد و ما را به زنجیر مي كشاند. این فرمانها در واقع این را هم  او دور مي شویم و در این جدایي مي مانیم، زیرا گناه ارثي در عمق وجو

دهد كه ما به   كند و در واقع به ما نشان مي  ینیاز داریم تا ما را یار  کبه ما نشان مي دهند كه ما از انجام خواست خداوند ناتوان هستیم و به كم

رساند. او سه خواسته اول خدا را زماني كه جان خود را بدون قید و شرط به  نجام ميآا به ست كه خواست خدا ر ا  عیسي نیاز داریم. عیسي تنها كسي

دیگر قرباني ما   یخداوند تقدیم كرد محقق گردانید و همچنین او فرمانهاي چهارم تا دهم را نیز وقتي كه خودش را به خاطر محبت كامل به انسانها

  بین دو دسته فرامین خداوند بدین شكل است كه، ارتباط محبت عیسي با انسانها به صورت افقي مي در واقع شرح رابطه محبت .كرد، محقق گردانید

صلیب به وضوح مي توانیم ببینیم. عیسي در این باره   یور  و افقي را ما بر  یدارد و این سطح عمود  یباشد و ارتباط محبت او با خداوند شكل عمود

این اولین و بزرگترین حكم شریعت  38 .خداوند، خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام عقل خود دوست بدار : ۴۰تا  ۳۷، ۲۲متي  :فرمودند

برخي معتقداند كه عیسي آمده و      .ات را مانند جان خود دوست بدار دومین حكمی كه به همان اندازه مهم است شبیه اولی است، یعنی همسایه  .است

به رعایت آنها نداریم. این دسته مي خواهند از رعایت فرمان خدا سر باز زنند و همه   یرسانده و به این منظور ما دیگر نیاز  نجامآاین فرمانها را به  

توان گفت كه عیسي در واقع خواست مقدس خدا را از میان برده و در تضاد با آن عمل كرده  چیز را به محبت خداوند واگذار نمایند. با این تفسیر مي

خداوند است به شكلي سخت  یغلط است و عیسي در حقیقت بیانگر فرمانها انسانها بي معنیست. این تفسیر كامال  ین پس خواست خداوند براو از ای

لیکن من به شما می :    ۲۲، ۵متي  :مثال او درباره فرمان پنجم گفته است  یگیرانه تر و او از شكستن این فرمانها در قلبمان سخن مي گوید. برا

بدگویي كند، مستوجب قصاص باشد و هر که  ، هر که به برادر خود بی سبب خشم گیرد، مستوجب حکم باشد و هر که راجع به برادر خود گویم

دوم:   .نجام برسانیمآاول: این فرامین خواست خدا را به ما نشان مي دهند تا ما به   : خلصه ما مي توانیم بگوییم   با  .احمق گوید، مستحق آتش جهنتم

سوم: از طریق روح مقدس عیسي  .عیسي نیاز داریم کنجام این فرامین را نداریم و به كمآتوان   ینها این را نیز به ما نشان مي دهند كه ما به تنهایآ

که صنعت او هستیم، آفریده   : زیرا۱۰، ۲افسسیان  .نجام برسانیمآتازه مي بخشد تا ما این فرمانها را به واسطه او و نه توسط خودمان به  یبه ما نیرو

 بود. قسمت بعد راجع به فرمان اول خواهد  .یا نمود تا در آنها سلوک نماییمه  قبل م  از شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو، که خدا  
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