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 فرمان سوم

 تو باید روز خداوند را محترم بشماری

 یعنی چه؟

نباید موعظه و کالم او را مورد بی توجهی قرار دهیم، بلکه باید    که طوری بهما باید از خدا پروا داشته و او را دوست بداریم 
 آن را مقدس شمرده و با میل به آن گوش فرا داده و آن را یاد بگیریم 

 آفرید و در روز هفتم استراحت کرد را در شش روز خدا دنیا   

 

  فصل دوم آیه سوم:  پیادیش

و خدا روز هفتم را مبارک خواند و آن را مقدس شمرد، چراکه در آن  3
 .روز از همۀ کار خویش که خدا آفریده و ساخته بود، بیاسود

  

ز خودم پرسیدم كه این آرامش خداوند در روز هفتم در دوران کودکی ا
خودش   یخداوند بعد از این آفرینش بزرگ پاها  یعنی. چطور بوده است

كرده  شکخ رق پیشاني خود را شته و دراز كشیده است و عرا باال گذا
تواند آرامش   نمیكند؟ آدم به هر ترتیب ب  حتیا استر یکاست، تا باالخره 

 خداوند را این طور تصور كند... 

 

 : ۴، آیه ۲۱میر فصل صد و مزا

   خوابدنمی  و هر گز  است،  یلئااسر  و نگهبان حافظ او  

 

مربوط به پیدایش را دقیق تَر بخوانیم. نه تنها خداوند در روز   یخیر ما باید این نوشته
باشد.   میكل آفرینش  ی برا  عطفینقطه  یکدر واقع  را  روز بلكه اینخوابد  نمیهفتم 

گیرد و می بغل  او در این روز كل عالم آفریده شده راخدا بود.   خلقتروز هفتم مهمترین 
دهد. و منظور خدا از این كه به انسانها امر كرده تا   مید قرار مورد بركت و آرامش خو

 معنیه روز هم بن است. استراحت در این در روز هفتم كار نكنند و استراحت كنند هم همی
  دهد تا ما كل كار و اعمالمی   را معنیین است كه ما از كار دست بكشیم و هم بیشتر این ا

ما هم بزرگترین روز هفته به برای  َشبّات خود را به دستان پر بركت خدا بسپاریم. روز
آفرینش خود استراحت كند. و ما نیز  برای  ندارد كهنیازی  آید. خداوند متعالمی  حساب

در ولی  خدا فقط این را در نظر بگیریم كه در این روز نباید كار كنیم.مان سوم ید از فرنبا 
رعایت نكردن این دستورات خداوند  برای  كردند ومی  ن كار رام دقیقا همیدرمعیسی  زمان

  رات مرگ اجاو مجازابرای  كردمی  كارَشبّات  در روز سیکدر نظر گرفته شده بود و مثال اگر  سنگینی خیلی  یا مجازات ه
فصل  متّیفرمان سوم ) به  ددر این موضوع و خصوصا در مور تفکركند به  شه تاكید ميهمی عیسین هم همیبرای  .شدمی 

علت  گذشت. شاگردان او بهآن زمان، عیسی در روز َشبّات از میان مزارع گندم می در» .. ه، آیه یكم مراجعه شود (دوازد
َفریسیان چون این را دیدند به او گفتند: »نگاه کن، شاگردانت  2 .های گندم و خوردن آنها کردندگرسنگی شروع به چیدن خوشه

اید که داوود چه کرد، آنگاه که خود و یارانش  دهپاسخ داد: »مگر نخوان3 «.دهند که در روز َشبّات جایز نیستمی امکاری انج
او و یارانش جایز نبود،   خانۀ خدا درآمد و خود و یارانش نان حضور را خوردند، هرچند خوردن آن برای به4 گرسنه بودند؟

رمِت َشبّات را اید که در روزهای َشبّات، کاهنان در معبد، ح ت نخواندهدر تورار یا مگ5 .زیرا فقط کاهنان بدان مجاز بودند
اگر مفهوم این کالم  7 !در اینجاست که بزرگتر از معبد است     گویم کسیبه شما می6 گناهند؟دارند، و با این همه بینگاه نمی

   زیرا پسر انسان صاحب8 .کردیدنمیرا محکوم  ناهانگبی گردی .  پسندم، نه قربانی راکردید که ”رحمت را میرا درک می
     «.َشبّات است

   گوید كه منظور از فرمان سوم این است كه ما همه چیزمان را به دستان پر بركت خداوند بسپاریم.می  راحتاو به ص

 ا هستند كه اشتباه پیشچیزه یخ برهفته  شه هم در طولهمی.  ق کندخل را  کامل مخلوقنمی توانیم مثل خدا اما ما خدا نیستیم و 
  دیگر یگناهان و اشتباهات همه روزه وجود دارند و ما مرتكب این گناهان و اشتباهات در مقابل خداوند و انسانها   روند.می 
جام  ان  کاریبخشش باید برای  ند طلب بخشش كنیم. اما ها از خداواینبرای  ا ست تا ما خوبی شویم. پس روز استراحت موقعمی 
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. و ما  شودان خداوند و انسانها مجددا صلح بر قرار كردند تا میمی   قربانیخود  بخشش گناهانبرای  قدیم مردم. در عهد بگیرد
بود  کسی  عیسی بپردازد. و ا را بتواندن ما انسانهگناها  ینیست تا بها  کافیاین دنیا هم ی ها  قرباینیدانیم كه تمام می  این را هم

كه از   ایآید. قدرت آفریننده می  ما  سویبه َشبّات  روزمسیح ابتدا آرامش این  عیسی كرد. در ناهان ما گ نیرباقكه خود را 
  وزآرامش این ركند تا می  را خلق  ایآید و مخلوق تازه می  ما  سویمسیح به عیسی  را بنا نهاد از طریق هستیهیچ، این عالم 

و   زندگیرا دریافت كنیم و  این روز نهایتبی توانیم آرامش می عیسی  ا خود بیاورد. پس ما نیز تنها از طریقرا بَشبّات 
سخن گفته شده  یبسیار یدواراین موضوع با امیبه در عهد قدیم هم راجع  حتیاعمال خود را در اختیار خداوند قرار دهیم. 

 است: 

 

  دریا  تو مانند امواج التنهر و عد تو مثل سالمتی ، آنگاهدادیمی گوش اوامر من به كه : كاش۸۱آیه  ،  ۴۸اشعیا فصل 
 بود.می

 

ن هم مسیحیان روز هفتم را به روز اول  همیبرای  و  به راه انداخت. روح  انقالبی یکَشبّات  در روزعیسی  ن همهمی یبرا
ا  ز خدا باید ا ده كه، ممارتین لوتر توضیح داَشبّات  در مورد روزباشد.  یکیمسیح  با روز رستاخیزَشبّات  انتقال دادند تا روز

نباید موعظه و کالم او را مورد بی توجهی قرار دهیم، بلکه باید آن را مقدس    که طوریبه پروا داشته و او را دوست بداریم 
  را یاد بگیریم. فرا داده و آن میل به آن گوش شمرده و با 

 

خداوند عالم را از كالم خود آفرید و همچنین   كند.می  كالم خداوند آگاهنگی ا افری در این توضیحات مارتین لوتر ما را از قدرت 
 ما بهبرای  َشبّات مخلوق جدید خلق كرد. در واقع روز یکمسیح، به عنوان عیسی  یعنیاز طریق كالم زنده خود ما را نیز 

مال و رفتار خود را ه آوریم و از این طریق نیرو بگیریم. و همچنین به این معنا كه ما اعوند پنا ما به كالم خدا این معناست كه
شه از خداوند بركت بطلبیم... در زمان حال كه بلكه همه روزه به خدا واگذار كنیم و اجازه داریم كه همیَشبّات  نه تنها در روز

تا   کوچکانجام دهند و همه چیز را به خدا بسپارند. از بچه ان سوم را دارند تا فرم یهمه چیز مدرن شده انسانها زمان كمتر
ها سخت شده است و   ییلخ برای  َشبّات ن هم انجام مراسم روزهمیبرای  واند  ههمه و همه دچار این مدرنیته شد دیگران
نمی   ضرورتی مسیحیان دیگر خیبراین طور شده كه  حتیتوانند طبق كالم خدا و تحت فرمان او رفتار كنند. و  نمیانسانها 

دانیم كه به كلیسا برویم و دعا كنیم، به خدا می  این را سخت حتی ا بخوانند. ما بینند كه به كلیسا بروید و یكشنبه ها كالم خدا ر
  او را بشنویم و از او طلب قدرت كنیم. یگوش فرا دهیم و صدا

مان اول تشكیل دهنده قسمت اول هستند و موضوع  رو این سه ف یمرسید قسمت اول پایان در اینجا در مورد فرمان سوم ما به 
  باشند. به طور خالصه این سه فرمان رامی  حبت به خداوند هستند، و در واقع پایه و اساس رفتار ما با یكدیگرآنها در مورد م

و یا  به نام خداست،ن فرمان راجع توان این طور بیان كرد كه: در فرمان اول موضوع راجع به خود خداست، دومیمی 
  خود را تحت امر او قرار دهیم. یبایست تمام زمانها می  كه ما باره است  ن فرمان در اینمكاشفه خداوند، و سومی ونگیگچ 
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 فرمان چهارم 

 تو باید به پدر و مادر خود احترام بگذاری تا اینکه زندگی خوب و عمر طوالنی داشته باشی.

 یعنی چه؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نان را عصبانی  آه والدین خود بی توجهی نکرده و که ب  طوریبه داشته باشیم و او را دوست بداریم  واما باید از خدا پر
نان ارزش قائل  آنان خدمت کنیم و گوش دهیم و انان را دوست داشته و برای آننماییم، بلکه احترام انان را نگاه داشته ، به 

  شویم.

 

ترین  دهد كه مهممی  انن فرمان به ما این را نشباشد. چهارمیمی  بوطها مران ما انسانبه ارتباط می  فرمان چهارم تا دهم
هستند كه خداوند در كنار ما قرار داده است. از طریق پدر و  کسانیاولین  ،هستند. والدین ما  کسانیما چه  دگیزن یانسانها 

  بت رفتار كنیم. اما این احترام تنها رام و مح ایست با والدین خود با احت بمی  دهد. و ما می  را هدیه ندگیزمادر، خداوند به ما 
و قیم ما هستند باید شامل این  ولی  كه به عنوان کسانیپدر و مادر نباید باشد. مارتین لوتر توضیح داده است كه تمام ی برا

ارد.  د یمرز یکاز حكمرانها و والدین  یركنند. طبیعتا فرمانبردامی  احترام شوند. زیرا آنها از طرف خداوند بر ما حكومت
  كنیم. یبیش از دولتها و والدین خود پیرو او یو ما باید از خداوند و فرمانها 

 

  كند. یدیگر فرمانبرداری : انسان باید از خداوند بیش از انسانها ۲۹، آیه ۵اعمال رسوالن فصل 

 

شوند و این می  تقل تَر از قبلمسبچه ها روز به روز  غربیوامع ارتباط دارد. در ج  نمدر زیاد با واقعیت  خیلیفرمان چهارم  
ها و مدرسه ها و ... مسئولیت تربیت كودكان را در   کكه مهد كود وقتی می شودنواده هر روزه شدیدتر هم ان خا شكاف می

باشد و  می  ز جامعه ما ا چکیکوشاخصه  یکما نباید این را فراموش كنیم كه خانواده در واقع به عنوان ولی  گیرند.می  دست
این مسئله خانواده امروزه نیز مورد بحث است و شاید هم به  ولی  ست.ز این را از طریق فرمان چهارم تأیید كرده اند نیخداو

از هم   یدیروز، امروز خود پدر و مادر هستند. و این پدر و مادرها كه از خانواده ها  هایاز بچه  بسیارین خاطر كه همی
می  هم مزید بر علت اجتماعیو  گیفرهنباید باشد. و مسائل می  ندان به چه شكلت فرزدانند كه تربی نمیند أصال پاشیده آمده ا

در نظام خانواده   اساسی یها و تفاوت نسلها و این تغییرات باعث شكاف   سریع تَر انجام گیرد.شکلی شود تا این تغییرات به 
ارتباط با فرزندان خود ندارند. برای  راهی الدینرسانده است و و گسیختگیهم كه خانواده را به مرز از  ایج شده است، تا 

خانواده را   یروند و این شاید به این جا برسد كه آنها دیگر معنا می   هر روز بیشتر پیش اجتماعینسانها در این چهارچوب ا
الف  بر خ  هستیم. و همه این اتفاقات وقات نیز شاهد سقط جنینا ضیبعشود و می  متوجه نشوند. دیگر روند زاد و ولد كم
عیب و نقص داشته باشیم  بین هستیم، خانواده زمی یكه رو وقتیتوانیم تا  نمیما   خواست و اراده خداوند است. معلوم است كه

همدیگر را، ما  خششب كردن و قدرت  زندگیبا این خطاها ولی  اشتباه و مشاجره و اختالف وجود دارد کلیو در هر خانواده 
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ظام  توانیم توجه خود را متوجه خانواده كنیم و نمی  این جامعه را شكل بدهیم. ما  هاییم ریشه توانمی  مسیحیان داریم و اینطور
  .خانواده را محكم نماییم

بدهد. در  یتازه ا معنایتواند به خانواده می  كه  هدیه خداست  كند، و این  کمکتواند به ما می  در این جا فرمان چهارم
الگو حتی  در بزرگ ها و مادر بزرگها و والدین نیاز داریم. پ شخصی فراتر از تربیت  یهایچیز زش و تربیت بچه ها ما بهآمو

  ند.كدر تربیت فرزندان ایفا یتواند نقش موثرمی  قبل هایاز نسل  یبردار


