
  درس سي و هشتم
  هدف از ده فرمان

  20خروج 
  

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 عدالتاليم از اينكه باري ديگر برنامه بسيار خوشح. كنيم آغاز مي
بر كـوه سـينا نـزول كـرد تـا ده فرمـان               ش و رعد و برق،    تآدر دو درس گذشته خود ديديم كه خدا در          

تو را خدايان ديگـر غيـر از مـن          : خدا در فرمان اول به آنها گفت      . اسرائيل عطا كند   مقدس خود را به طوايف بني     
ـ صورتي تراشيده و هيچ تمثالي از آنچه در باال در آسـمان اسـت، و آنچـه                  : در فرمان دوم  . اشدنب ايين در زمـين    پ

فرمان . نام يهوه خداي خود را به باطل مبر       : فرمان سوم . است، و از آنچه در آب زير زمين است، براي خود مساز           
زنـا  : فرمان هفتم. قتل مكن: فرمان ششم. ترام نماپدر و مادر خود را اح: فرمان پنجم. روز سبت را ياد كن   : چهارم
به خانه همسايه خود    : فرمان دهم . بر همسايه خود شهادت دروغ مده     : فرمان نهم . دزدي مكن : فرمان هشتم . مكن

  .طمع مورز
هر كس كه ده    : خدا بار گراني بر آنها نهاد و به گفت        . خدا براي موسي و قوم اسرائيل ده فرمان نازل كرد         

بـا اينحـال، هـر كـسي كـه          .  را كه من صادر كردم به انجام رساند، شايسته زندگي با من در ابديت اسـت                فرماني
شريعت را كامل نگاه دارد اما تنها يك نكته از آن را نتواند انجام دهد گناهكار اسـت، و تـا بـه ابـد از مـن جـدا                              

  ! خواهد بود
خدا به آنها فرمان داد كه در هـر چيـز           . گرديدبدينسان قدوسيت خدا در كوه سينا بر قوم اسرائيل آشكار           

با اينحـال ايـن دقيقـاً       ! توانند خير، نمي بجا آورند؟   توانند تمام فرامين خدا را       آيا گناهكاران مي  ! از او اطاعت كنند   
چرا : شود اين است   پس سؤال بزرگي كه امروز براي ما مطرح مي        ! خواهد همان چيزي است كه خداي قدوس مي      

اسـرائيل   دانست هيچكس قادر نيست اين فرامين را به طور كامل اجرا كند، اما آنها را بـه بنـي                   كه مي خدا در حالي  
  چرا خدا چنين بار سنگيني را بر دوش فرزندان آدم قرار داد؟عطا كرد؟ 

دانست كه   با اينحال، خدا مي   » .آنچه خداوند امر فرموده است، خواهيم كرد      «: اسرائيل گفتند  ديديم كه بني  
آنقدر قوي نيست كه بتواند اراده خدا را بـه          دانست كه    اسرائيل نمي  بني. ا قادر نبودند تمام فرامين را بجا آورند       آنه

مـين  به ه . آنها قادر به درك اين موضوع نبودند كه چقدر از جالل و شكوه خدا دور هستند               . طور كامل اجرا كند   
امـا  ! توانيد تمام اين فرامين را به جا آوريـد         اگر مي «: ا گفت دليل است كه خدا ده فرمانِ كامل به آنها داد و به آنه            

  ! هر كس حتي تنها يك حكم را نتواند بجا آورد تا به ابد از من جدا خواهد شد
. در نيستند او را خشنود سـازند      ااسرائيل نشان دهد كه ق     خدا قصد داشت توسط آن احكام سنگين، به بني        

بودند تمام احكام او را بجـا آورنـد، امـا آنهـا خـود هنـوز ايـن موضـوع را                      اسرائيل قادر ن   دانست كه بني   خدا مي 



كننـد خـدا تنهـا از مـا          كـساني كـه گمـان مـي        اسرائيل همچون مردم روزگار ما بودند،      بني. تشخيص نداده بودند  
خـدا  ما بيشتر باشـد،     » اعمال بد «ما از   » اعمال خوب «خواهد كارهاي خوب انجام دهيم و در روز داوري، اگر            مي

بنابراين، كساني كه چنـين تفكـري دارنـد، اشـتباه           » !بيا و تا به ابد در حضور من زندگي كن         «به ما خواهد گفت،     
تواند حتي يـك گنـاه را ناديـده         خدا كامل است، و نمي    . مقدس يا قدوسيت خدا آگاهي ندارند      كنند و از كتاب    مي

  !انگارد
م و حوا چند گناه مرتكب شدند كه باعث شد خدا آنها            بياييد اين موضوع را كمي بشكافيم، اجداد ما، آد        

تنها يك گناه باعث شد آنها از باغ بهـشت          ! را از باغ بهشت بيرون كند؟ ده گناه؟ صد گناه؟ شايد هزار گناه؟ خير             
  . بيرون افكنده شوند

  ! يك گناه باعث شد آدم ديگر در حضور خدا كامل نباشد
  !ك نشوديك گناه باعث شد ديگر او به خدا نزدي

  ! يك گناه باعث شد او بميرد
  !او با يك گناه جايي در آتش ابدي براي خود خريد

زيرا «: اسرائيل گفت  به همين خاطر است كه به بني      ! انگارد آري، خدا قدوس است و گناه را ناديده نمي          
 -10:2يعقـوب   (» تاگر كسي تما شريعت را نگاه دارد اما در يك مورد بلغزد، مجرم به شكستن تمام شريعت اس                 

  ) ترجمه هزاره نو
اسرائيل اعطـا كـرد،      چرا خدا ده فرمان را به بني      : بنابراين، اگر قدوسيت خدا چنين است، پس بايد بدانيم        

به اعمـال  «: اسخ خدا گوش دهيدپطور كامل بجا آورد؟ به  تواند آن احكام را به كس نمي دانست هيچ درحاليكه مي 
روميـان  (» !]هدف شريعت آشكار كـردن گنـاه اسـت        [عادل شمرده نخواهد شد   شريعت هيچ بشري در حضور او       

خير، هدف از شريعت آشـكار كـردن گنـاه          «: گويد پس هدف از ده فرمان چيست؟ برداشتن گناه؟ خدا مي         ) 20:3
  )».شناساند تنها گناه را به ما مي: يا در ترجمه هزاره(» !است

اسرائيل اعطا كـرد؟ آيـا ايـن          مقدس را به موسي و بني      آيا متوجه اين موضوع شديد؟ چرا خدا ده فرمان        
پاسـخ ايـن نيـست،      ! فرامين را تنها به اين خاطر به آنها اعطا كرد كه مجوز ورود به بهشت را دريافت كنند؟ خير                  

تواننـد بـه     اسرائيل مـي   آيا بني » !اگر نتوانيد تمام اين احكام را بجا آوريد محكوم خواهيد شد          «: گويد زيرا خدا مي  
تواند از ظرف آب آلوده، آب زالل       طور كامل خدا در تمام فراميني كه امر فرموده است اطاعت كنند؟ آيا كسي مي              

  !و پاك بيرون بكشد؟ محال است
خدا اين احكام را به     » .شناساند تنها گناه را به ما مي     « : فرمايد مقدس مي  هدف از ده فرمان چيست؟ كتاب     

خدا آنها را به ما داد تا به ما نشان دهد كه ما گناهكاراني محكوم هـستيم و بـه     . اندما نداده كه ما را از داوري بره       
  آيا موضوع برايتان باز شد؟! دهنده نياز داريم يك ناجي يا نجات

اگر بيمار باشم و ندانم دردم چيست،       . استاسكن در بيمارستان     ده فرمان تا حدي همچون دستگاه سيتي      
: اسكن چيست؟ تنها يك هـدف دارد        هدف از عكس سيتي    .اسكن برايم تجويز كند    شايد دكتر چند آزمايش سيتي    



دسـتگاه  به همين شكل هم، ده فرماني كه خدا به موسي عطا كـرد همچـون                . مشكل از كجاست  تا مشخص شود    
گناهي كه در دل و جـان مـن رخنـه           ـ   هدف آنها اين است كه مشخص كند مشكل از كجاست         . سيتي سكن است  

اين ده فرمان گناهم را بدين شـكل        گونه ده فرمان قدر است گناهي را كه در من است آشكار كند؟              چ. كرده است 
  ــ  اگر رفتار خود را با شريعت مقدس خدا مقايسه كنم، خواهم ديد كه چقدر از خـدا دور هـستم           : كنند آشكار مي 

دانم كه به انسان گنـاه       مي خودم،   كنم و سپس به    هنگامي كه به شريعت خدا نگاه مي      . در افكارم، سخنانم و اعمالم    
  !اك خداي قدوس برومپتوانم به حضور  ام و نمي كرده

تنها براي روشن ساختن مشكل در بدن شخص كاربرد دارد، به همـي              اسكن    همانگونه كه دستگاه سيتي   
انـد بيمـار را     تو و همانگونه كه سيتي اسكن نمي     . كنند شكل هم ده فرمان تنها مشكل دل انسان را بر او آشكار مي            

براي اينكه معالجه شوم بايد به طبيب       . معالجه كند، ده فرمان نيز قادر نيست دل مرا كه پر از گناه است درمان كند               
گناهـانم، در   مرا از مرگ و محكوميتي كـه بـه خـاطر    تواند مياي دارد كه  تنها خدا نقشه. بزرگ، خدا مراجعه كنم 
  .انتظارم است نجات دهد

من مثل ديگـران دزدي     ! من آدم خوبي هستم   ! اي صبر كن   دوست من، لحظه  «: م با خود بگويند   شايد مرد 
اگر ديدگاه شما چنين است، پس واضح است كه هنوز قدوسيت خـدا             » !كنم كنم، و نه زنا مي     كنم، نه تقلب مي    مي

ايه گناهكارتـان مقايـسه     آنچه كه بايد بدانيد اين است، در روز داوري، خـدا شـما را بـا همـس                 ! ايد را درك نكرده  
زيرا اگر كسي تمام شريعت را نگـاه دارد امـا در   «: گويد او شما را با شريعت مقدس و كاملي كه مي         . نخواهد كرد 

بنابراين، اما اگر شما مرتكب عمل زنا       ! ، مقيسه خواهد كرد   »يك مورد بلغزد مجرم به شكستن تمام شريعت است        
و ) 11:2نگاه كنيد به يعقـوب  (ايد   شد باز هم تمام شريعت را زير پا گذاشته        نشده باشيد اما تنها يك دروغ گفته با       

چيزي ناپاك و يا كسي كه مرتكـب  «: گويد مقدس مي توانيد به حضور خدا در بهشت داخل شويد، زيرا كتاب      نمي
رگز آنچه مسلم است اين است كه ما ه       ) 27:21مكاشفه  (» !عمل زشت يا دروغ شود، هرگز داخل آن نخواهد شد         

   :كند اين همان چيزي است كه كالم خدا اعالم مي! خدا را خشنود سازيمتوانيم با تالشهاي خودمان  نمي
اشـعيا  (» .باشـد   و همه اعمال عادله ما مانند لتة ملـوث مـي           ايم زيرا كه جميع ما مثل شخصِ نجس شده       «

زيرا . نيكوكاري نيست يكي هم ني    . اند همه گمراه و جميعاً باطل گرديده     . كسي عادل نيست، يكي هم ني     «) 6:64
  ) 23، 22، 12، 10:3روميان (» !باشند اند و از جالل خدا قاصر مي كه هيچ تفاوتي نيست، زيرا همه گناه كرده

توانيم از   خواهد بر ما داوري كند چنين باشيم، چگونه مي         پس اكنون، اگر قرار است در برابر كسي كه مي         
يافتن چه بايد كرد؟ يا ديگر اميدي نيـست؟ مـا بـر مبنـاي تالشـهاي خودمـان                  براي نجات   مجازات او بگريزيم؟    

  !آدم را از عقوبت گناه برهاند اي دارد تا بني نقشهاما خدا را شكر، او . اميدي نداريم
اسـرائيل از    خدا براي رهـايي بنـي     بياييد به مطالعه تورات، كتاب خروج، باب بيست ادامه دهيم، و ببينيم             

اسـرائيل   پس ازاينكه خدا ده فرمان را به بني. چه راهي مهيا كردت مقدس براي آنها به همراه آورد  لعنتي كه شريع  
   :نويسد مقدس مي عطا كرد، كتاب



هاي آتش و صداي كرنا و كوه را كه پر از دود بود ديدند، و چون قوم اين را                    و جميع قوم رعدها و زبانه     
و خداونـد بـه     . و موسي به ظلمت غليظ كه خدا در آن بود، نزديك آمد           .. ......بديدند لرزيدند، و از دور بايستادند     

مـذبحي از خـاك     ) پـس .... (يد كه از آسمان به شما سخن گفتم       شما ديد : اسرائيل چنين بگو   به بني «: موسي گفت 
يي را از گله و رمة خويش بر آن بگذران، در هر جا           هاي سوختي خود و هداياي سالمتي        براي من بساز، و قرباني    

  )24-18:20خروج (» .كه يادگاري براي نام خود سازم، نيزد تو خواهم آمد و تو را بركت خواهم داد
سـحرگاهان برخاسـت و     موسـي   . از اين رو، موسي هرآنچه خدا بدو امر فرموده بـود در كتـابي نوشـت               

او  بـه پايـان رسـانيد،        سـختن آن را   وقتي موسـي    . همانگونه كه خدا به او فرمان داده بود مذبحي براي او بنا كرد            
هايي قرباني كنند، و خون آنها را در ظرفهايي جمع كننـد، و بـر روي مـذبح     گوسالهفرمان داد تا برخي از جوانان     

ها را برداشت و بر مذبح، بر كتابي كه ده فرمان را در آن نوشته بـود،     خون گوساله سپس موسي كمي از     . بسوزانند
» .ينك خون آن عهدي كه خداوند بر جميع اين سخنان با شما بسته اسـت              ا«: و و برتمام جماعت ريخت و گفت      

  )7-4:24خروج (
بينيم كه موسي، به فرمان خدا مذبحي بنا كرد، حيواناتي قرباني كرد و خون آنهـا را بـر تمـام                      بنابراين مي 

م، هابيـل، نـوح،     خواست آنچه را كه به اجـداد آنهـا آد          خدا مي علت اين كارها چه بود؟      . جماعت اسرائيل پاشيد  
عبرانيـان  (» .بدون ريختن خون آمرزش نيست    «ابراهيم، اسحاق، و يعقوب آموخته بود به آنها يادآوري كند، اينكه            

  . شد خواست به خدا نزديك شود بايد همچون يك قرباني بيدعيب و كامل نزديك مي هر كسي كه مي) 22:9
ن فرمـان را صـادر كـرد زيـرا او عـادل اسـت، و                خدا اي چرا خدا فرمان داد اين حيوانات قرباني شوند؟         

گناه مرگ و محكوميت ابدي است، به دور از خدا و جـالل             » كوچكترين«مجزات  گويد كه    شريعت مقدس او مي   
عيـب نـزد     اي بـي   نتوانستند تمام فرامين مقدس او را بجا آورند، بايد قرباني         اسرائيل   و از آنجايي كه بني    . عظيم او 
 قربـاني بااينحال، همانگونه كـه گفتـيم،       . عيب جايگزين آن شخص گناهكار شود      آن قرباني بي  آوردند، تا    خدا مي 

دهنـده   توانست گناه انسان را بپوشاند، تـا اينكـه خـدا نجـات             توانست گناه انسان را بردارد، تنها مي       حيوانات نمي 
  . ني گناه تقديم كرددهنده مشتاقانه خود را به عنوان قربا نجات. قدوس خود را به اين دنيا فرستاد

دهنده يكبار براي هميشه كفاره گناهان ما را پرداخت كـرده            دانيم نجات  امروز ما چقدر خوشحاليم كه مي     
عيـسي بـه طـور كامـل ده         . دانيد؟ او ذات گناه را كه در تمام فرزندان آدم بود به ارث نبـرد               آيا نام او را مي    . است

توانـست   و مـي زيرا در او گنـاهي نبـود،   . مقدس خدا را برآورده ساختهاي  فرمان را به جا آورد و تمام خواسته     
خـدا بـر مبنـاي      . زندگي خود را همچون قرباني تقديم خدا كند تا هر كه به او ايمان آورد گناهنش برداشته شود                 

 و شما   ازات گناه من  تواند ما را عادل محسوب كند، زيرا آنكه در او گناهي نبود مج             ميدهنده،   قرباني كامل نجات  
  . را متحمل شد

  . دو موضوع مهم را هيچگاه فراموش نكنيمبر مبناي آنچه امروز خوانديم، بياييد دوستان عزيز، 
  
  



بياييد ! تواند بدون اينكه ده فرمان را بجا آورد خود را نجات دهد            ابتدا، مطمئن باشيد كه هيچكس نمي     . 1
جميع آناني كه از اعمال شريعت هستند، زيـر          «:وش دهيم گويد گ  مقدس در اين باره مي     باري ديگر به آنچه كتاب    

هاي كتاب شريعت تـا آنهـا را         ملعون ايت هر كه ثابت نماند و در تمام نوشته         ‹: باشند زيرا مكتوب است    لعنت مي 
زيرا اگر كسي تما شريعت را نگاه دارد اما در يك مورد بلغـزد، مجـرم بـه شكـستن                 «) 10:3غالطيان  (» .بجا آورد 
تواند با تالش درجهت بجا آوردن ده فرمـان          هيچكس نمي )  ترجمه هزاره نو   -10:2يعقوب  (» يعت است تمام شر 

   . هدف ده فرمان آشكار ساختن گناه است! نجات يابد
اي  دومين موضوعي كه بايد به خاطر بسپاريم اين است كه تنها خـدا بـراي نجـات گناهكـاران نقـشه                    . 2  

زيرا تنها يك خدا هست و بـين خـدا و آدميـان نيـز تنهـا يـك                   «: گوش دهيد گويد   مقدس مي  به آنچه كتاب  ! دارد
واسطه وجود دارد، يعني آن انسان كه عيسي مسيح است، او كه با دادن جان خود بهاي رهـايي جملـة آدميـان را                        

  . مسلماً خدا تنها يك نقشه براي نجات گناهكاران دارد) 6، 5:2تيموتاؤس 1(» !پرداخت
تواند با تالش در جهـت بجـا آوردن          هيچكس نمي : گذاريم ا را با اين مفاهيم تنها مي      شنوندگان عزير شم    

  ! و خدا تنها يك نقشه براي نجات گناهكاران دارد: و ! ده فرماند نجات يابد
  .....  از اينكه به برنامه ما گوش داديد متشكريم

  :رايتان بيان كرديم، بگشايدخداوند به شما بركت دهد و چشمان شما را بر روي حقايقي كه امروز ب
   
شـود، بلكـه شـريعت       زيرا هيچ بشري با بجا آوردن اعمال شريعت، در نظر خدا پارسا شمرده نمي             «

  ) 20:3روميان (» !شناساند تنها گناه را به ما مي
    
  
  
  
   

  
  
  
   
  

  
  
 


