
فرمان پنجم  

 قتل مکن 

 یعنی چه؟ 

 ما باید از خدا  ترس داشته باشیم و او را دوست، داشته باشیم   

گونه آسیب جسمانی نرسانیم بلکه به انان کمک کنیم و نیازهای انان را در تمام  که به همنوعان خود هیچ طوریه ب 

 موارد برطرف کنیم.  

 

  

دارد. غیر مسیحیان   ینسبت به هر انسان یه فرمان پنجم توجه ویژه اکشود  یصرفا در ظاهر اینطور در نظر گرفته م
آیا ما   یآنها پر اهمیت است. ول یافراد چقدر برا یگه حفاظت از حیات و زندکرسانند  یاین را به ما به وضوح منیز 

ه تصور انسانها  کردن و آنچه که منظور فرمان پنجم فقط همین است؟ حال تفاوت بین مرز قتل کهمه بر این باور هستیم 
شود؟ طبق   یل خواهد بود. آیا سقط جنین هم قتل محسوب مکآن دو مشک یکاز قتل است بسیار دشوار است و تف

ند. و کفرزند خود را سقط   یمادر اجازه دارد تا هفته دوازدهم باردار کتاب قانون آلمان، یکاف دویست و هجده پاراگر
  یمادر در نظر گرفته م یردن براکبعد از هفته دوازدهم نیز این حق سقط  یاگر آن نوزاد مریض و یا معلول باشد حت

ب قتل شود از بین رفته است. در آلمان طبق پاراگراف دویست و هفده  که فرد مرتکدر اینجا مرز بین علم و این شود .
ه اصطالحا  کمرگ خود را در بیمارستان داشته باشد  یتواند تقاضا  یتاب قانون در موارد خاص فرد بیمار یا مجروح مک

د. در اینجا انسان به افت یوسیع تَر اتفاق م یلکبه ش یاروپای  یشورها کشود و این امر در سایر  یگفته م یبه آن اتاناز
گیرد. فرمان پنجم هیچ   یگیرد. و این دقیقا فرمان پنجم را نامیده م یخود تصمیم م یراجع به مرگ و یا زندگ  یتنهای

همین هم   یهدیه از طرف خداست و برا کی ین. زندگک الم گفته است قتل مک کرا در نظر ندارد و در ی یمورد خاص
مریض را  کمعلول و یا ی کود ک کما ی یارزشمند است. وقت یآن وجود ندارد و زندگاز بین بردن   یبرا  یهیچ استثنائ

ه ما از پذیرفتن ضعفها عاجز هستیم. و به همین دلیل حق حیات را در اختیار خود کاز بین ببریم در واقع به این معناست 
تعلق به خداست. ما اجازه نداریم  ه تنها مکاست  یگیریم. و این تصمیم یتصمیم م یدانیم و در مورد مرگ و زندگ یم

باید آغاز شود و یا  یزندگ یزمان  یجا و چ که کقرار دهیم و تصمیم بگیریم  یرا مورد قیاس و اندازه گیر یهدیه زندگ
ه چرا انسان در حیات اجازه دخالت ندارد. و بعد کراز است  کاین ی. پایان گیرد، این حیات هدیه است از جانب خداوند 

ه در شرایط سخت قرار دارند و  ک ینشویم در مورد افراد یه دچار قضاوت و پیش داورکاز این ما باید مواظب باشیم 



  یآنها باق یبرا یه راه فرارکآورد  یبه افراد فشار م یوقتها جامعه طور یگیرند. خیل یتصمیم به سقط جنین و یا ... م
این  کمکشوند. در اینجا ما مسیحیان باید به  یگذارد و افراد ضعیف مجبور به تسلیم در برابر خواست جامعه م ینم

ه از طرف خداوند است ارزش داده و از آن  ک یافراد ضعیف و بیمار و زنان باردار بشتابیم تا بتوانیم به این هدیه زندگ
شود: ما باید به دیگران  یم یل زندگکه این فرمان شامل کشود  یمنیم. در توضیح فرمان پنجم شرح داده کمحافظت 

از جانب خداست  یه هدیه اکخودمان نیز صادق است زیرا   یمورد زندگنرسانیم. و این در  یهیچ ضرر و زیان
نیز به   ردنک ینیم. سالم غذا خوردن و سالم زندگکبدن و جان خود رفتار رافت نسبت به .بنابراین باید با احترام و ش  

گذارد و جامعه  یصنعت امروزه ما را تحت فشار تولید و مصرف بیشتر مگردد. اقتصاد و  یهمین فرمان پنجم برم
 یسالم دور م یه همه اینها ما را از زندگکآورد  یرا به دنبال م یپیچیده تر یها  یراحت طلب  امروزه با خود بیمار

 یتجارت ما و سود ما چه ضررهای  یآید و برا یجا مکما از  یه غذاکنیم کار کند.  حقیقتا باید ما خود را درگیر این افک
 دارد.   یدیگران چه آسیبهای یشود و برا یبه محیط زیست وارد م

ه در شرایط ک یسک نیم و به هر ک کمکه: ما باید هم به دیگران کند ک یدر ضمن فرمان این را نیز بیان م

و هفتم   یمعروف در انجیل لوقا فصل دهم، آیه بیست و پنجم تا س یدارد. داستان سامر کمکنیاز به  یاضطرار

  یل گرفته است بکدیگران ش یه براک یتوانیم نسبت به شرایط اضطرار یه ما چطور در جهالت مکبیانگر این است 

 یل است. آیا ما مخودش مسئو یشخص یس نسبت به زندگکه هر کگوییم  یسریع این را م یتفاوت باشیم. ما خیل 

 ند؟ ک یخودش را نابود م یل و یا مواد مخدر زندگکه دوستمان با الکتوانیم تنها نظاره گر این باشیم 

  

ه منظور کیابیم  یراجع به این فرمان در م یه ما از طریق توضیحات عیسک یشود، وقت یفرمان پنجم سخت تَر هم م

ه ناشئ از نفرت و مرگ است جز همین فرمان به  ک یه هر حسکباشد بل یردن در عمل مکاز این فرمان نه تنها قتل 

در   یه حس و نیت ما نیز در این فرمان از دید عیسکشود  یه شدن ما مکآید. و این موضوع باعث شو یحساب م

 آیند.    یبرابر با انجام عمل قتل به حساب م یمرتبه ا

لیکن من به شما می گویم، هر که به برادر خود بی سبب خشم گیرد، مستوجب  »پنج، آیه بیست و دوم: یتم
حکم باشد و هر که برادر خود را راقا گوید، مستوجب قصاص باشد و هر که احمق گوید،  

 »مستّحق آتش جهّنم بَُود. 

  

در دل   یینه و نفرین قلب ک کنه تنها به سبب یه چطور این عمل چگوکهابیل و قابیل دیدیم  یشکما در جریان برادر 

 انسانها پدید آمده است.  

ردی ، گناه   کویی  نکردی ، آیا مقبول  نمی شدی ؟ و اگر نیکویی  می کفصل چهارم، آیه هفت: اگر نی یاول موسو 

مین  است  و اشتیاق  تو دارد، اما تو بر آن  کدر 

 مسلط شو . «  

  

 هستند. و این  یعاد یدهند و قاتل ها چه انسان ها  یرخ م یچگونه قتلها به همین سادگ هک ننده است که کاین واقعا شو

  یدهند نیز انسانها  یرا انجام م یزنجیره ا یه قتل ها ک یسانک یباشد و حت یامال با تصور ما در تقابل مکواقعیت 

ار ک" نامیده ایم و این همه  یعاد ی" انسانها  یه به قولک یه ما از این انسانهایکننده است  که ک هستند. و این شو یعاد

 کتواند ی یه انسانیت و قلب انسان مکتوانیم انتظار داشته باشیم. اینجاست  یرا م یتوانند انجام دهند، چه چیز یرا م

 خواهد یشود. بنابراین فرمان پنجم م یاول به وضوح نمایان م یشکپرتگاه عمیق باشد. و همه اینها در زمان برادر 

 مسیح پناه ببریم تا نجات یابیم.    یه ما باید به آغوش عیسکند کبه ما این را گوش زد 

  

فرمان ششم 

  زنا مکن یعنی 

 چه؟  یعنی

 ما باید از خدا  ترس داشته باشیم و او را دوست، داشته باشیم 



مرد  خویش را   طوریکه ما باید عفیف و پاکدامن باشیم، چه در عمل و چه در کالم. هر فرد متاهل باید زن یا ه ب

 دوست بدارد و او را احترام نماید.  

  

فرمان ششم معموال  

از طرف غیر  

مسیحیان به عنوان  

مهمترین فرمان  

لیسا در نظر گرفته ک

 یشود. برا یم

از انسانها این    یخیل

تصور وجود دارد 

 لیسا  که ک

 کتنها بازدارنده ی
 امر لذت بخش  

باشد. و   یم یانسان

 لیسا که کاین یبرا

مخالف لذت آدم 

س را کهاست، س 

 رده است.   کممنوع 

س مثل حوله  کس

 یدیگر به دنیا  یها 

 ما انسانها مربوط است. خداوند این  

خواهد به   یوب شود! در مقابل او مکدر ما سر یجنسرده تا میل کس را ممنوع نکرا آفریده و او س یغریزه جنس

حد و مرز   یو ب یبند و بار یبا ب یاین امر وقت  یقرار داده است. ول را زمینه ساز لذت ما  یند و میل جنسک کمکما 

از انسانها با   یه تعداد زیادک هستیم  یس درمانکرخ دهد دیگر موجب لذت نیست و امروزه ما شاهد روانشناسان و س

  یاز روابط عاطف ی نند. و همه این ها ناشک یه به خاطر این موضوع دارند به این افراد مراجعه مک یالت روانکمش

تواند به ما  یششم متحت درمان قرار دارند. در اینجا فرمان  یه از این موضوع دیده اند و همگکاست  یو لطمه های

شود همین  یم یعاطف یدر رابطه ها  یه باعث بیمارکل یاز دال کیبرویم. ی یراه بهتر کی یند تا ما به سوک کمک

مانند ز هستند ون مردال لذت بدنببدون   نشه گیلذت و حس  یباشد و انسانها در پ  یم ینه میل جنسافراط در زمی

امپیوتر و یا موبایل درگیر  کند و یا بیش از حد با تلویزیون و یا ک یند و در نوشیدن افراط مک یم یه پر خورک یآدم

نَفَر را  که من یکنیست  یما به این معن یذهبس در دید مکشود. س یل مکس هم دچار این مشکاست، در مورد س 

مرد از آن   یلذت بخشیده به مرد آفریده نشده است تا وقت یزن برا ک! یودمان استفاده کنیمخ  یلذت جنس  یبراتنها 

مخصوصا در این   یشناخت این میل جنس یه زباله دور بیاندازد. انجیل در این زمینه براکت کخسته شد او را مانند ی

 از این موضوع بدست آورند.    یلکشناخت  کمردم بیاید تا آنها ی یتوانند به یار یزمان م

س نداشته کد اگر سکتر ینید انسان نمکس داشته باشد. باور کدر مقابل این اجماع نظر انسانها، انسان نباید همیشه س

قاب محبت دو طرفه و ازدواج  کبایست در ی یاین حس مباشد، و  یم یامال عادکه کاست  یاین میل جنس   باشد! 

این امر اطمینان و شناخت متقابل نیز الزم است. و همه اینها نیازمند زمان است.  این به این   یرخ بدهد. و برا

نترل  که فرد خود را تحت ک یند. و بعد وقتک یس دورکه بتواند خود را بشناسد، از سک یه انسان باید تا زمان کمعناست 

انسانها   یتواند این میل را در قالب ازدواج قرار دهد. وقت یرد مکاز خود پیدا  یلکو فرمان خدا قرار داد و شناخت 

نند در واقع به این  که ازدواج کو قبل از این  ینند به صورت آزمایشک یه با هم زندگکاین را در نظر داشته باشند 

 نند.   کن یه با هم نیز زندگکه به همدیگر هنوز اطمینان ندارند. پس بهتر هست کمعناست 

  

نه چندان   ینیز بوده است. در سالها  یموضوع فرهنگ کزن بعد از ازدواج به هم بپیوندند در واقع ی ه مرد وکاین 

زن بدون اجازه مرد اجازه   کبرابر با مردان داشته باشند. مثال ی یتوانستند حقوق یدر آلمان نیز زنان نم یحتدور 

امروزه این مرز میان زن و مرد از  ینداشته. ول یه به تجارت بپردازد و یا صاحب مغازه باشد. و یا حق رأکنداشته 

هم متوجه فرق میان زن   کودک کی یحت ی" مورد آزمایش قرار گرفته است. ول یجنسیت  یمیان رفته و  " جریان ساز



آن جامعه میان زنان و مردان فرق قائل شده است. و بعد   یفرهنگ طواب  ضَ در انجیل هم بنا به  یباشد. و حت یو مرد م

ان  کزمان و م یار گیرند و این فرأکبه  یه در روابط زناشویکرا داده است  یارهایکه مردان و زنان راهانجیل ب

 تا بیست و ششم:   کافسسیان فصل پنجم آیه بیست و یاست.  

اطاعت کنید چنانکه خداوند را، زیرا که شوهر سر  همدیگر را در خدا ترسی اطاعت کنید.ای زنان، شوهران خود را 
زن است، چنانکه مسیح نیز سر کلیسا و او نجات دهندهٔ بدن است. لیکن همچنانکه کلیسا مطیع مسیح است، همچنین 

خود را مّحبّت نمایید، چنانکه مسیح هم کلیسا را  ند. ای شوهران، زنان زنان نیز شوهران خود را در هر امری باش
مّحبّت نمود و خویشتن را برای آن داد. تا آن را به غسل  آب به وسیلهٔ کالم طاهر ساخته، تقدیس نماید، تا کلیسای مجید  

ه و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد، بلکه تا  ّّ  مقّدس و بی عیب باشد.  را به نزد خود حاضر سازد که لّک

  

تاب مرد ساالرانه  ک که انجیل یکشود  یم یاز انسانها با خواندن این بخش از انجیل این موضوع تداع یخیل یبرا

ه کاین به این معناست  یند. ولکه زن باید از مرد اطاعت کدهد. تنها با این سخن  یاست و این نگرش را گسترش م

 یخود را برا یه زندگکند ک یماست پیرو یه الگوک، یند و به ترتیب از عیسک زن یاش را فدا یمرد باید زندگ

ورانه تحت فرمان  کور که زن خود را کرده است. در اینجا منظور به هیچ عنوان این نیست کفدا  یلیسایکاجتماع 

 یپیوند م ه مرد و زن را به همکطناب دوطرفه است  ک، اطمینان ییمسیح  یدهد. در روابط زناشویمرد قرار 

دهد و ارزش اش را به زن هدیه  می یه اطمینان دارد او زندگکدهد  یقرار م یتحت فرمان مرددهد. زن خود را 

آنها آمده است: همدیگر را  یسرمشق هر دو یخود اوست. و برا  یآن مرد برابر با ارزش زندگ یزن برا یزندگ

 در خدا ترسی اطاعت کنید.   

  

  

  


