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 ن فرمانی اول

 فرمان اول 

 من سرور و خدای تو هستم. تو نباید خدایان دیگر را در کنار من داشته باشی .  

 یعنی چه؟ 

 م.  یم، و او را دوست داشته و به او اعتماد کنی ز از خدا  ترس داشته باشیشتر از هر چ یما باید ب

  

   

ه، به نشانه  کم ینک یو به خاطر آوردن راحت تر این ده فرمان اینگونه عمل م ی رییادگ یبرا

ه  کار به این منظور است کشماریم. این  یرده و مکاز ده انگشت خود را بلند  کیفرمان اول ی
ن  یما مهمترین و اول یبرا یسکه چه ک این یما به معن ی برا ک ه، شماره یکم یبه  یاد داشته باش

.  ده می شودینام *  هیاهو * ق خدا یخدا چه کسی است؟      در عهد عتاما، این  .   خداست است؟ 

این عبارت به معنی نه تنها که خدا وجود   » من هستم.»به این معنی است که: ترجمه یاهوه 
ن بدین معنی است که خدا در جهان فعال است. خداوند جهان را  آفریده است و   یدارد.  همچن

 یک لحظه کوچک در زمان وجود دارد.   تنها انسان     آن است.هر آن چه که در 

 صد و سه، پانزدهم تا هفده:  ریمزام
است. مانند گل و حشی می شکفد. وقتی باد بر آن بوزد، از  ا عمر آدمی همچون علف صحر  
دارند و  یماند. اّما برای آنانی که خداوند را گرامی م یرود و اثری از آن برجای نمن می یب
شه پایدار است و لطف او بر تمام نسلهای  ی ، مّحبت او هم خود را با او حفظ می کنند  نمایپ

 .   ایشان
  نیا ییشامل آن را در خود حفظ کند ، گو زی خود و همه چ  یخواهد زندگ ی، انسان م عتا  یطب
د او اولین و مهمترین تایید می کند که خون فرمان خداوند ین اولیدر هم خود خدا هستند. زهایچ 
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بار   ک ی یبسپاریم و روزه ما اعتقادنامه را به حافظه کباشد  یاین نم یاین به معن ی است.  کس

آوریم تا   ی را به جا یمذهبمراسم دیگر  یم، و یا برخ ینکم، یا زمان عبادت را رعایت یبخوان
م تا یرا انجام ده  یظاهر ین مذهبیخواهد تا ما فقط این آی یشود. خداوند نم  یخداوند از ما راض
  هگون این کیخواهد. ی یه او تمام قلب و جان ما را مک م، بلیباش دهآور یجااحترام او را به 

،آیا او   می پرسد ر از خدایدارد؟ و با این تفسظار انتاز ما  ین توقعی: چطور خداوند همچ دیپرس
  یبرا یز دیگریتر از هر چ ه همه وجود ما را باالکست، یفته و خود خواه نیخودش یموجود

  ین فرمان میاول ین جایهم در   ه درستکرد کته توجه ک باید به این ن ی خواهد. ول یخودش م

 فرمود:   یسی ماست. ع ین هدف زندگیماست و همچن یدیگر در زندگ ید درها یلکه کباشد 

زها برای شما  یع این چید که جمی: بلکه ملکوت خدا را طلب کنکو ی ی لوقا دوازده، س

 افزوده خواهد شد.  

دیگر   ی زهایباشد. همه چ  یهمه انسانها م ین براک ر ممیچالش غ ک فرمان اول ی نیو درست هم
م. و  یم دریابیتوان یخدا را اینگونه نم یم ولیم، و بچشینکم و حس ینیم ببیتوان یرا ما م یدر زندگ

ن لوتر  یز دیگر قرار داده و به او احترام گذاریم، مارتیتر از هر چ با این همه ما باید او را باال
م فرمان اول را  یتوان یایمان م یند. فقط از رو ک  ین فرمان ما را به راز ایمان هدایت میته: اولگف

  یباق یزیما انسانها چ  ی و اشتباه شویم دیگر برا  ک م. اگر ما در فرمان اول دچار شینکرعایت 

ل  ین دلیگذاریم. به هم یه به خدا احترام مکم ینک  ینقش را باز  این م وینکه ریا ک ماند جز این ینم
ن  یه اولکس کباشد. هر  یز میه مهمترین آنها نک فرمان اول نه تنها سخت ترین فرمانهاست بل

دیگر را   یایمان خواهد توانست فرمانها  یفرمان را نگاه دارد، به صورت نا خودآگاه و از رو

ه نوشته شده است  خداوند این مقدم یفرمانها ی ن هم در تعریف تمامیهم ی ند. براکز رعایت ین

 م .ینکم، و او را دوست داشته و به او اعتماد یز بترسیشتر از هر چ یبایست از خدا ب یه؛ " ما مک

 " 

   اری از مسائلین راه  بسیدر ب  ین فرمان ما تمام قلب ماست. ولیخواسته اول

از آنها را با هم بشماریم: خانواده   یم برخ یخواه یشوند و ما م یه مانع ما مکدیگر هستند 
عت انسان تعلق  یزها به طبیره. این چ یو تفریح و غ یار، سرگرمکوتر، یامپک،ورزش، پول، 

با خشونت، بخواهد به   یحت یخودش بخواهد و با هر روش یه تمام این مادیات را براکدارد 

شویم. دراین   یچاره تر میو ب چاره تریند. اما  هر روز بکخود حفظ  یاینها برسد و آنها را برا
  نه دیگر  د  حالش خوب نباش یه وقتکهست  یرم ک ک زنم: در آفریقا ی یم یمثال ک مورد من ی

  یزمان زیاد  یزند. وقت  یلقه مه به دور خودش ح  ک خودش بل یند و نه به جلوک ینگاه م به باال

ار را  ک... او این ندک یز میاو شروع به خوردن بدن خودش ن یت ادامه دار شود حتیاین وضع

 رد.  یم یماند و م ینم یاز بدنش باق ی زیه چ کدهد  یآنقدر ادامه م

  یادامه زندگ ی برا یند و راهیتوانست غذا را بب یانداخت م ینگاه م رم به باالک اگر این  یول

 م .ینیبنگریم تا خدا را بب ه به باالکست یافکفقط    ، هستیمرم کز مثل این یند. ما انسانها نکدا یپ

  یدید دیگر  ک برهاند و ی یاد م یت هاسر  تواند ما را از این ح   یماست. او م یخداوند جلو 
از داریم به ما بدهد. تا ما دیگر اینطور در  ین به آنها نیزم یه ما بر رو ک یزهاییراجع به همه چ 

 م.  ینک یخداوند زندگم تنها از طریق یتوان یم چون ما میرص مادیات نباشطمع و ح  

  یحال م یزبان آوریم ول یبر رو  یم به راحتیتوان یم یهمه این حرف ها را به صورت تئور 
ما   یبزرگ برا یلیل خ ک مش ک رد؟ در عمل فرمان اول یکز عمل یگونه ن نیتوان به آنها هم

وش  تواند به فرمان خداوند گ یشود دروغ بگوید آیا م  یار مجبور مکه سر ک ی سکباشد . یم
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تواند بدتر   یارم را از دست بدهم؟ و این مکبایست   یهستم حال م یح یفرا دهد؟ من چون مس

آن را با جان خود    یه به خدا ایمان دارند باید بهاک یسانکشورها ک یهم باشد زیرا در برخ 
خدا را در   ک وچ که ما چگونه در موارد ک م این را متوجه شویم یتوان یبپردازند. و حال م
  ک ه ما بخاطر یکشود ین جا شروع میم. این از همیده یآخر قرار م یجایگاه دوم و یا حت

م  یتصم یمورد مهم برا ک ی یوقت یم، ولیمان یم دامیبی رویم و یا  یسا نمیلکبه  یبارندگ
م و جایگاه اول خداوند  ینک یخودمان اعتماد م یعور انسانم فقط به فهم و ش  یداشته باش یریگ

  یهستند و ما خودمان از ابتدا وقت واضح  یشود. همه اینها مثالها یدیده نم اصل ما  یزندگدر  

م و یا او را  ی این را نداریم تا به خدا ایمان داشته باش ما جراته کشویم  یق بنگریم متوجه میدق
مت  عل ک ن فرمان ییم. پس در مواجهه با اولیدوست داشته و احترام نمای یز یتر از هر چ باال

ه، چطور پس باید این فرمان رعایت شود؟ جواب بعدا خواهد  کرد یگ یل مک سئوال بزرگ ش

  یپدر باز م یخدا  ی ح، تنها خداوند یگانه، راه ما به آسمان و به سویمس یسی آمد؛ از طریق ع
  سوی و بهاوریم یم ایمان بیتوان یبه ما هدیه داده ما م یسی ه عکشود. و از طریق روح مقدس 

   برویم. خدا
  

 فرمان دوم  

، و  بر زبان بیاوریمورد  یتو نام پروردگار را نباید ب

از نام او   ی سکه کگذارد  یخداوند این را بدون مجازات نم
 .  خواهد بودنزا بی ج   او را و  ند.کسوء استفاده 

 این به چه معناست؟  

ز دوست داشته  یتر از هر چ ده و او را باالیما باید از خدا ترس
م و یا به نام او  ینک را نفرین ن   م و به نام او ینکو به او اعتماد 

م و به نام او  یم، دروغ نگویینک سوگند نخوریم، جادو ن

او را فرا   یه تنها در موارد ضرور ک م. بلینک ن یارک فریب
م  و او را دوست بداریم و از او  یم و به او دعا کنیبخوان

 م.  ینک یسپاسگزار 

  یرده و مکن فرمان بلند یانگشتمان را به نشان دوم نیدوم

و به   یرییادگ ی نشانه برا ک این تنها به عنوان ی شماریم .

ن  ی. دومیلیو دوم نام فام ک وچ کنام  ک ثر آدمها دو نام دارند: یکشود. ا  یخاطر سپردن انجام م

ه نام خدا چه  کد یتوان این را پرس ین سئوال میخداوند است. به عنوان اول نام فرمان راجع به 

از نظر  ) ست یزیاد مورد توجه ن ک وچ کرا در درون خود دارد؟ در جامعه ما نام  یزیچ 

در    یول ؟  ما باید به نام خدا احترام بگذاریم  صلاو حال چرا   (  ی و ادار یمناسبات اجتماع

پول   یلکمثل اگر من ا بتواند داشته باشد.  یم یه هر نام چه مفهومکم یفهم ین اجتماع ما میهم

بدهم تا بتوانم به پول   ک خود را به بان یداشته باشم اول باید نام و مشخصات شناسای ک در بان

وند دارد و مانند پوست بدن به ما  یت ما پیبا شخص یلین نام خ یه همکم ینیب یخود برسم. حال م

ق نامش، خودش را با ما ه خداوند از طریکاست. در فرمان دوم ما این را در نظر داریم  ک نزدی

م، و به نام او  ینکدهد تا ما به نام او دعا   یه او به ما این اجازه را مک ند. نه تنها این بلک یم میتقس

اگر   یه حتکارزشمند است  یمن به اندازه ا  یم. این برایغسل شویم و با او به این نام سخن بگوی
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من ارزشمند باشد. از   ی تواند به این اندازه برا ید آن را به من بدهد نمکو  ک ارت بانک یسک

    گشوده  خود  وت ک مل یراه به سو   ک ه خداوند با نام خودش انجام داده، یکاشفه ک طریق این م

دیگر را به نام خدا نفرین   یم و یا انسانهاینکم از نام او سوء استفاده یتوان یه ما مک است. حال این

  یند و به ما در این فرمان دستور مک یم یهار ن  کم بخوریم. خداوند ما را از این م و یا قس ینک

ان مادیات و  یه انسان مکاین بوده  یقدیم شاید مقدس به معن هددهد تا نام او را مقدس بداریم. در ع

ما نام او را   یخواهد وقت ین است. او میقا همیز دقیمعنویات تفاوت قائل شود و خواست خدا ن

و یا   ک تلفن و یا موزی یاید تا ما با صدایش بیم و این نباید پ یم با تمام وجود همراه باشیوانخ  یم

تلفن را وسط   یه بعضکد آی  یش میبدتر از این هم پ یم. ولیشک ردن دست بکتلویزیون از دعا 

ار نه  کباشد. با این  یبه نام خدا م یاحترام یب یار به معنکدهند. این  یسا جواب میلکمراسم 

ز به او  یشود توجه دیگران ن یه باعث مک شود ،بل  یتنها خود طرف از طریق تلفن از خدا جدا م

هدیه   ک ه نام او یکجلب شده و ارتباطشان با خدا قطع شود.  نام خدا به این خاطر مقدس است 

م و نه تنها یهدیه بدان ک این منظور ما باید فرمان دوم را به عنوان ی یباشد. برا  یبزرگ به ما م

م تا  یز از او بگوییدیگران ن ی م برایم و سپاس گوییه هر روز هفته خدا را بخوانک شنبه ها بلک در ی

 م نام خدا را مقدس نگاه داریم.  یبتوان

  


