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خواهد هر يك از شـما راه عـدالت را           در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي      . سالم بر شما شنوندگان عزيز    
 كرده است، درك كرده و تسليم آن شويد، و تا به ابد با او آرامش داشته باشـيد برنامـه خـود را                        تعيينكه او خود    

  . كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالتيم از اينكه باري ديگر برنامه بسيار خوشحال. كنيم آغاز مي
 و رعد و    در درس گذشته، ديديم كه دود فضاي كوه سينا را در بر گرفته بود، زيرا خداوند خدا در آتش                  

را لمـس   خدا به قوم هشدار داد كه كـوه سـينا           . اسرائيل اعطا كند    تا ده فرمان را به بني       بر آن نزول كرده بود،     برق
  !ها به آنها بياموزد كه قدوس استخواست تن خدا مي. نكنند، مبادا بميرند

آنها را با زندگي خـود مقايـسه كنـيم تـا            تري به احكام ده فرمان بيندازيم، و         امروز قصد داريم نگاه دقيق    
ن قرائت خـواهيم    از تورات، كتاب خروج، باب بيست برايتا      . ببينيم در برابر خدا از چه وضعيتي برخوردار هستيم        

من هـستم يهـوه،     «: ميان آتش و دود، بر كوه سينا نازل شد، اين سخنان را به قوم گفت              پس از اينكه خدا در      . كرد
  ) 2، 1:20خروج (» .خداي تو، كه تو را از مصر و از خانه غالمي بيرون آوردم

تو «خداوند خدا فرمود،    . تاين فرمان اول اس   ) 30:20خروج  (» .تو را خدايان ديگر غير از من نباشد       «) 1
. شـود  او جالل خـود را بـا ديگـران شـريك نمـي            . تنها او بايد خداي ما باشد     » .را خدايان ديگر غير از من نباشد      

بااينحال، آنچه ما در ايـن كـشور و ديگـر كـشورهاي جهـان               . خداي خالق تنها كسي است كه بايد پرستيده شود        
تنهـا نـام او   . دهند مي انسانهاي ديگر خدا است به  لي كه تنها شايسته جالمردم . كامالً چيز ديگري است   بينيم   مي

بااينحال هنگامي كه مردم بـا مـشكل يـا          . تنها او شايستگي اعتماد و سرسپردگي ما را دارد        . قدوس و مهيب است   
نـزد او  كند اين نيست كه به حضور خـدا برونـد و    شوند، اولين فكري كه به ذهن آنها خطور مي       مانعي مواجه مي  

كننـد،   بلكه، به انسانهاي ديگر توكل مي     . دعا كنند، او كه همه چيز را خلق كرده و قادر است هر كاري انجام دهد               
كساني كـه   . شوند كه تنها از آن خداست      جايگاهي را براي آنها قايل مي      آنها هستند، و     انسانهايي كه همچون خود   

  !اشتن گناه استو خدايي ديگر د. كنند خدايي ديگر دارند چنين مي
نـزد آنهـا سـجده      . مـساز ...... صورتي تراشيده و هيچ تمثـالي       »: فرمان دومي كه خدا گفت اين است      ) 2

در ايـن فرمـان خـدا بـه مـا      ) 5، 4:20خـروج  (» !باشم مكن، و آنها را عبادت منما؛ زيرا كه من يهوه خداي تو مي    
هـايي كـه در مكانهـاي خـاص و يـا بـر روي        آن مجـسمه بت تنها به . گويد كه خود را از بتها دور نگاه داريم    مي

براي برخي از   . هر چيزي كه ميان خدا و ما قرار گيرد بت است          . شود شوند اطالق نمي   ها پرستيده مي   طاقچة خانه 
ها هم تلويزيون بت شـده       براي بعضي . تر از خدا است    مردم، فوتبال بت شده است، چرا كه فوتبال براي آنها مهم          

هـا هـم     بعضي. كنند، گويي كه خدا براي آنها كافي نيست        ا هم هستند كه طلسم به خود آويزان مي        ه بعضي. است
 اولويت اول زندگي آنها نيست؛ بلكه       خدا. اند و ثروت براي آنها جاي خدا را گرفته است          به ثروت خود دل بسته    



ل هـر كـاري كـه در نظـر خـدا            شوند كه حاضرند براي به دسـت آوردن پـو          آنها آنقدر درگير اين مسأله مي     . پول
  . بت استهر چيزي كه جاي خدا را بگيرد، . خداي اينگونه افراد پول است. خوشايند نيست انجام دهند

نام يهوه خداي خود را به باطل مبر، زيرا خداوند كسي را كه اسـم او را                 «: خدا در فرمان سوم گفت    ) 3  
امـا  . خواهد مـا نـام او را بيهـوده ذكـر كنـيم             مسلماً خدا نمي  ) 7:20خروج   (».گناه نخواهد شمرد   به باطل برد، بي   

گويـد،   دهد و به او مي     اي مي  شنويم كه فالني به فالني وعده      تقريباً هر روز در هر گوشه از شهر يا روستايمان مي          
نجام چنين  فالن كار را انجام خواهم داد، يا به اينجا و آنجا خواهم رفت، درحاليكه در دل خود قصد ا                  » انشاء اهللا «

آورد تا همسايه و يـا       او تنها نام خدا رابه زبان مي      . اراده و خواست خدا فراتر از فكر و ذهن او است          . كاري ندارد 
درحاليكـه  ! من فالن كـار را نكـردم      » به واهللا «: گويند ديگران مي . اين گناه است  . دوستش دروغهاي او را باور كند     

. گويـد  اما دروغ مي  » .خدا شاهده اين كار را نخواهم كرد      «: گويد ديگري مي . اند دانند آن كار را انجام داده      خود مي 
سخن شما بلي بلي و ني ني باشد زيـرا كـه زيـاده بـر     «: گويد كالم خدا مي. اينها همه سؤاستفاده از نام خدا است 

  ) 37:5متي (» .اين از شرير است
شـش روز   . اد كن تا آن را تقـديس نمـايي        روز سبت را ي   «: اسرائيل گفت  خدا در فرمان چهارم به بني     ) 4

زيرا كه در شش روز، خداوند آسمان و زمين و دريا و آنچه را كـه               ...مشغول باش و همه كارهاي خود را بجا آور        
بينـيم كـه خـدا از     در ايـن فرمـان مـي   ) 10، 9، 8:20خـروج  (» .در آنهاست بساخت، و در روز هفتم آرام فرمـود        

  .تكريم نمايندروز هفتم استراحت كنند و او را خواهد كه در  اسرائيل مي بني
 خدايت به تـو     پدر و مادر خود را احترام نما، تا روزهاي تو در زميني كه            «: خدا در فرمان پنجم گفت    ) 5

بينيم كه والـدين مـا ارزش خاصـي دارنـد و شايـسته احتـرام                 در اينجا مي  ) 12:20خروج  (» .بخشد، دراز شود   مي
چنين احترامـي را    اما با اينحال در نسل امروز       . براي آنها قايل شويم   كه شايسته آنها است     هستند، و بايد احترامي     

زنند و يا بدون اينكـه بـه         اند با آنها حرف مي     به والدين پشت كرده   بينيم كه درحاليكه     ما فرزنداني را مي   . بينيم نمي
آنهـا را خـشمگين     تنهـا   . رامي قائل نيـستند   آنها براي والدين خود هيچ احت     . كنند آنها توجهي كنند كار خود را مي      

اراده و خواست خدا براي فرزنـدان ايـن اسـت كـه             . آموزد ده فرمان چنين روشي را به ما نمي       با اينحال   . كنند مي
شود و با اراده او منافـاتي نـدارد از آنهـا        والدين خود را احترام كنند، و در هر امري كه موجب خشنودي خدا مي             

    . اطاعت كنند
گويـد اگـر     در اينجا خـدا در واقـع مـي        ) 13:20خروج  (» .قتل مكن «: خدا در فرمان ششم گفته است     ) 6

شود، زيرا خدا كسي است كه جان و حيـات را بـا انـسانها                كسي انساني را بكشد، نسبت به خدا مرتكب گناه مي         
همچنـين  . ود آفريده استزيرا خدا انسان را به صورت خكشتن انسان به منزله نفرت از خداست،    . بخشيده است 

هـر كـه از     «: گويد مقدس مي  شود، زيرا كتاب   دهد كه قتل تنها به كشتن انسان اطالق نمي         كالم خدا به ما نشان مي     
انگارند اين اسـت كـه       ناديده مي آنچه كه بسياري از انسانها      ) 15:3 يوحنا   1(» .برادر خود نفرت نمايد، قاتل است     

خواهد انجـام دهـد، يعنـي، بـر          كند، بلكه بر حسب آنچه كه او مي        وري نمي خدا شخص را بر حسب اعمال او دا       
  . كند، نفرت و قتل در نظر خدا با هم هيچ تفاوتي ندارند زيرا خدا به دل نگاه مي! طبق نيات او



اي گرانبهـا از سـوي خداونـد         ازدواج عطيـه  ) 14:20خروج  (» .زنا مكن »: خدا در فرمان هفتم گفته است     
بخـشد تـا بـا او        براي انسان بهترين است، براي همين است كه او به مرد همسري مي            داند چه چيز      مي خدا. است

خواهد او خود را تنها به همسر خود محدود كند و ديگر هوس نكند با زنان ديگر رابطه داشته                    ازدواج كند، او مي   
هر «و اينكه   ) 28:5افسسيان  (» . نمايند بايد مردان زنان خويش را مثل بدن خود محبت        «: گويد كالم خدا مي  . باشد

هنگـامي كـه انـسانها از       ) 9:19متـي   (» .كه زن خود را بغير علت زنا طالق دهد و ديگر را نكاح كند، زاني اسـت                
بـراي همـين اسـت كـه        . كنند، معموالً عواقب گناه خود را در بدن خود خواهنـد ديـد             شريعت خدا نااطاعتي مي   

بايد موضوعي ديگر   . برند دواج رابطه جنسي دارند از بيماريهاي مهلكي رنج مي        بسياري كه خارج از چارچوب از     
شـود، بلكـه ذهـن مـا را نيـز شـامل        دهيم محـدود نمـي   زنا تنها به آنچه كه ما با بدن خود انجام مي  . را نيز بدانيد  

 خـود بـا او زنـا    هر كس به زني نظر شهوت اندازد، همان دم در دل      «: گويد مقدس در اين مورد مي     كتاب. شود مي
  )28:5متي (» .كرده است
. ايـن فرمـان بـسيار روشـن اسـت         ) 15:20خـروج   (» .دزدي مكـن  «: خدا در فرمان هشتم گفته است     ) 8

غصب كردن پـول  بااينحال بايد اين را نيز بدانيم كه در برابر چشمان خدا، كه بايد ما را داوري كند، دزدي تنها به  
ها بخواهيد اموال ديگران مال شما باشد، اما آنها را نگيريد، شـما در دل خـود                 حتي اگر تن  . و اموال ديگران نيست   

كارفرمـاي شـما    به عنوان مثـال، اگـر       . هاي گوناگوني دارد   دزدي جنبه . كند خدا به دل انسان نگاه مي     ! دزد هستيد 
دهيـد، امـا     ا انجـام مـي    كاري به شما محول كند،و در ازاي آن به شما پولي بپردازد، به اين اميد كه شما اين كار ر                   

مجـازات  . ايـد  بله، زيرا شما از سود كارفرماي خـود دزديـده         ! شما تنها وقت تلف كنيد، در واقع شما دزد هستيد         
  !پذيرد دزدي و هر گناه ديگر چيست؟ مسلماً مردن در آتشي كه هيچگاه خاموشي نمي

ايـن فرمـان نيـز بـسيار        ) 16:20خـروج   (» .همسايه خود شهادت دروغ مـده     بر  «: گويد فرمان نهم مي  ) 9
بـرد بهتـر     انسان گمـان مـي    ! با دروغ سر و كار ندارد     خداوند خدا، خداي حقيقت و راستي است و         . روشن است 

دروغ كوچـك و  «اما خداي راستي . و آرامش را حفظ كنداست كمي دروغ بگويد تا از مشكالت جلوگيري كند،    
زيـرا دروغگـو و     «گيـرد،    شخصيت شيطان را به خود مي     گويد   هر كسي كه دروغ مي    : گويد خدا مي ! ندارد» بزرگ

شيطان به اجداد ما، آدم و حوا، دروغ گفت و اكنون نيز به دروغهاي خـود                ) 44:8يوحنا  (» .پدر دروغگويان است  
  .هر كس كه دروغ ميدگويد همچون شيطان است! دهد تا انسانها را فريب دهد ادامه مي

ات و غالمـش و      به خانه همسايه خود طمع مورز، و به زن و همسايه          «: گويد خدا در فرمان دهم مي    ) 10
اين فرمان بـه  ) 17:20خروج (» .كنيزش و گاوش و االغش و به هيچ چيزي كه از آن همسايه تو باشد، طمع مكن   

طمع و حـرص در دل فرزنـدان آدم      . داند دل انسان چقدر ناراست و شرير است        دهد كه خدا مي    وضوح نشان مي  
شود چشممان به دنبال زن ديگران باشد و يا به دنبال چيزهايي كه خود               دلهاي شرير ما باعث مي    . ه است ديده شد 
ايم، و واضح است كه از آن هيچ         زيرا كه در اين دنيا هيچ نياورده      «: گويد اين گناه است، زيرا كالم خدا مي      . نداريم
  ) 8، 7:6 تيموتاؤس 1(» . خواهيم بودپس اگر خوراك و پوشاك داريم، به آنها قانع. توانيم برد نمي

  . اسرائيل بدهد اينها ده فرماني است كه خدا به موسي اعطا كرد تا به بني



و اين سؤالي است كه هر يك از مـا بايـد   ! گيريم؟ شايد يك سؤال    امروز از درس خود چه نتيجهداي مي      
دهنده به اين دنيا آمد، ده       انيد هنگامي كه نجات   شايد بد » ام؟ آيا از تمام اين ده فرمان اطاعت كرده       «. از خود بپرسد  

  : او گفت. فرمان را در دو عبارت خالصه كرد
  و ! خداوند خداي خود را به همه دل و تمامي نفس و تمامي فكر خود محبت نما) 1
متـي  (» .بدون دو حكم، تمام تورات و صحف انبيا متعلق است         . همسايه خود را مثل خود محبت نما      ) 2

37:22 ،39 ،40 (  
خواهيد خود را امتحان كنيد و ببينيد كه آيـا ده فرمـاني را كـه خـدا بـه موسـي داد نگـاه                          اكنون، اگر مي  

   :توانيد اين سؤاالت را از خود بپرسيد ايد، مي داشته
  

  كنم؟ خدا را به تمامي دل محبت ميرابطه من با خدا چگونه است؟ آيا : اول
  كنم؟ ؟ آيا همسايه خود را همچون خود محبت ميرابطه شما با انسانها چگونه است: دوم

كنيـد؟   آيا خدا را با تمام وجود محبت مي       . رابطه شما با خدا چگونه است؟ بياييد با صداقت پاسخ دهيم          
  اولويت اول زندگي شما هستند؟كنيد؟ آيا خدا و كالم او  آيا او را با تمام دل خود محبت مي

كنيد؟ آيا در هر چيز ديگران را        ه خود را همچون خود محبت مي      رابطه شما با ديگران چطور؟ آيا همساي      
براي ديگران همچون خودتان ارزش قائل هستيد؟ آيا هـر آنچـه را كـه بـراي                 دهيد؟ آيا    پيش از خودتان قرار مي    

  كنيد؟  كنيد براي ديگران نيز مي خود مي

شـما  . خاطي هـستيد  نظر خدا شما    توانيد به تمام اين سؤاالت جواب مثبت بدهيد، بدانيد كه در             اگر نمي 
لكـن ترسـندگان و     «: گويـد  مقـدس مـي    كتـاب ! توانيد انتظار لعنت داوري را داشته باشـيد        با تالش خود، تنها مي    

پرسـتان و جكيـع دروغگويـان، نـصيب ايـشان درياچـه              ايمانان و خبيثان و قاتالن و زانيان و جادوگران و بت           بي
  )8:21مكاشفه (» .اين است موت ثاني. ودافروخته شده به آتش و كبريت خواهد ب

بـه  . تواند ناكامل را تحمـل كنـد   خدا كامل است و نمي. تواند گناه را تحمل كند خدا قدوس است و نمي    
زيرا هر كـه تمـام شـريعت را نگـاه دارد و در يـك جـزو بلغـزد، ملـزم هـم                        «: گويد مقدس مي  همين علت كتاب  

زيـرا  ! عادل شمرده شـود   ) خدا(در حضور او    « فرمان باعث نخواهد شد   نگاه داشتن ده    ) 10:2يعقوب  (» !باشد مي
بله دوسـتان عزيـر كـالم خـدا روشـن و            ). 23،  20:3روميان   (»!باشند اند و از جالل خدا قاصر مي       همه گناه كرده  

ان غالطيـ (» .باشـند  جميع آناني كه از اعمال شريعت هستند، زير لعنـت مـي           «و  » !اند  كرده  همه گناه «: صريح است 
10:3(  

توانيم اين ده فرمان را بجا آوريم پس چرا خـدا آنهـا را بـه مـا داده           خوب اگر نمي  «شايد از شما بپرسد،     
    ...پاسخ خدا به آن چيستاين سؤال مهمي است، به ياري خداوند در برنامه بعدي خود خواهيم ديد » است؟

  
  



  : م خدا نهفته است براي شما بشكافدخدا به شما بركت دهد و حقايق مهمي كه در اين عبارت از كال
  
  )10:2يعقوب (» !باشد زيرا هر كه تمام شريعت را نگاه دارد و در يك جزو بلغزد، ملزم هم مي«
زيرا اگر كسي تمام شريعت را نگاه دارد اما در يك مورد بلغزد، مجرم به شكستن تمام شريعت «  

 )ترجمه هزاره نو(» .است


