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اولين فرمان
فرمان اول
من سرور و خدای تو هستم .تو نباید خدایان دیگر را در کنار من داشته باشی .
یعنی چه؟
ما باید بيشتر از هر چيز از خدا ترس داشته باشيم ،و او را دوست داشته و به او اعتماد کنيم.

براي یادگيري و به خاطر آوردن راحت ترر این ده فرمان اینگونه عمل مي كنيم كه ،به نشانه
فرمان اول یكي از ده انگشت خود را بلند كرده و مي شماریم .این كار به این منظور است كه به
یاد داشته باشيم كه ،شماره یك براي ما به معني اینكه چه كسي براي ما مهمترین و اولين است؟
در عهد عتيق خدا  JAHWEناميده می شود این به این معنی
اما ،این خدا چه کسی است؟
است که :من هستم .این عبارت به معنی نه تنها که خدا وجود دارد .همچنين بدین معنی است که
خدا در جهان فعال است .خداوند جهان را آفریده است و دیگر اعضاء اما انسان یک لحظه
کوچک در زمان وجود دارد.
مزاميرصد و سه ،پانزدهم تا هفده :عمر آدمی همچون علف صحراست .مانند گل و حشی می
شکفد .وقتی باد بر آن بوزد ،از بين می رود و اثری از آن برجای نميماند .ا ّما برای آنانی که
خداوند را گرامی ميدارند و پيما خود را با او حفظ می کنند و اوامر او را بجا ميآورند ،محّبت او
هميشه پایدار است و لطف او بر تمام نسلهای ایشان.
در همين اولين فرمان خداوند از ما یك از خود گذشتگي را طلب مي كند .این به معني این نمي
باشد كه ما اعتقادنامه را به حافظه
بسپاریم و روزي یك بار بخوانيم ،یا زمان عبادت را رعایت كنيم ،و یا برخي مراسم دیگر
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مذهبي را به جاي آوریم تا خداوند از ما راضي شود .خداوند نميخواهد تا ما فقط این آیين مذهبي
ظاهري را انجام دهيم تا احترام او را به جاي آوریم باشيم ،بلكه او تمام قلب و جان ما را مي
خواهد .یكي این گونه پرسيد :چطور خداوند همچين توقعي از ما دارد؟ و با این تفسير از خدا،
آیا او موجودي خودشيفته و خود خواه نيست ،كه همه وجود ما را بالتر از هر چيز دیگري براي
خودش مي خواهد .ولي باید به این نكته توجه كرد كه درست همين جا اولين فرمان مي باشد كه
كليد درهاي دیگر در زندگي ماست و همچنين هدف زندگي ماست .عيسي فرمودند:
لوقا دوازده ،سي و یك :بلکه ملکوت خدا را طلب کنيد که جميع این چيزها برای شما افزوده
خواهد شد.
و درست همين فرمان اول یك چالش غير ممكن براي همه انسانها مي باشد .همه چيزهاي دیگر
در زندگي را ما مي توانيم ببينيم و حس كنيم ،و بچشيم ولي خدا را اینگونه نمي توانيم دریابيم .و
با این همه ما باید او را بالتر از هر چيز دیگر قرار داده و به او احترام گذاریم ،مارتين لوتر
گفته :اولين فرمان ما را به راز ایمان هدایت مي كند .فقط از روي ایمان مي توانيم فرمان اول را
رعایت كنيم .اگر ما در فرمان اول دچار شك و اشتباه شویم دیگر براي ما انسانها چيزي باقي
نمي ماند جز اینكه ریا كنيم و نقش این را بازي كنيم كه به خدا احترام مي گذاریم .به همين دليل
فرمان اول نه تنها سخت ترین فرمانهاست بلكه مهمترین آنها نيز مي باشد .هر كس كه اولين
فرمان را نگاه دارد ،به صورت نا خودآگاه و از روي ایمان خواهد توانست فرمانهاي دیگر را
نيز رعایت كند .براي همين هم در تعریف تمامي فرمانهاي خداوند این مقدمه نوشته شده است
كه؛ " ما مي بایست از خدا بيشتر از هر چيز بترسيم ،و او را دوست داشته و به او اعتماد كنيم .
"
خواسته اولين فرمان ما تمام قلب ماست .ولي در بين راه بسياری از مسائل
دیگر هستند كه مانع ما مي شوند و ما مي خواهيم برخي از آنها را با هم بشماریم :خانواده،
ورزش ،پول ،كامپيوتر ،كار ،سرگرمي و تفریح و غيره .این چيزها به طبيعت انسان تعلق دارد
كه تمام این مادیات را براي خودش بخواهد و با هر روشي حتي با خشونت ،بخواهد به اینها
برسد و آنها را براي خود حفظ كند .اما هر روز بيچاره تر و بيچاره ترر ميشویم .دراین مورد
من یك مثالي مي زنم :در آفریقا یك كرمي هست كه وقتي حالش خوب نباشه نه دیگر به بال نگاه
مي كند و نه به جلوي خودش بلكه به دور خودش حلقه مي زند .وقتي زمان زیادي این وضعيت
ادامه دار شود حتي او شروع به خوردن بدن خودش نيز مي كند ...او این كار را آنقدر ادامه مي
دهد كه چيزي از بدنش باقي نمي ماند و ميميرد.
ولي اگر این كرم به بال نگاه مي انداخت مي توانست غذا را ببيند و راهي براي ادامه زندگي
پيدا كند .ما انسانها نيز مثل این كرم مي مانيم ،ما فقط كافيست كه به بال بنگریم تا خدا را ببينيم.
خداوند جلوي ماست .او مي تواند ما را از این حسرت هاي مادي برهاند و یك دید دیگري راجع
به همه چيزهایي كه ما بر روي زمين به آنها نياز داریم به ما بدهد .تا ما دیگر اینطور در طمع
و حرص مادیات نباشيم چون ما مي توانيم تنها از طریق خداوند زندگي كنيم.
همه این حرف ها را به صورت تئوري مي توانيم به راحتي بر روي زبان آوریم ولي حال مي
توان به آنها همينگونه نيز عمل كرد؟ در عمل فرمان اول یك مشكل خيلي بزرگ براي ما مي
باشد .كسي كه سر كار مجبور مي شود دروغ بگوید آیا مي تواند به فرمان خداوند گوش فرا
دهد؟ من چون مسيحي هستم حال مي بایست كارم را از دست بدهم؟ و این مي تواند بدتر هم
باشد زیرا در برخي كشورها كساني كه به خدا ایمان دارند باید بهاي آن را با جان خود
بپردازند كنند .و حال مي توانيم این را متوجه شویم كه ما چگونه در موارد كوچك خدا را در
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جایگاه دوم و یا حتي آخر قرار مي دهيم .این از همين جا شروع ميشود كه ما بخاطر یك
بارندگي به كليسا نمي رویم و یا خراب مي مانيم ،ولي وقتي یك مورد مهم براي تصميم گيري
داشته باشيم فقط به فهم و شعور انساني خودمان اعتماد مي كنيم و جایگاه اول خداوند در زندگي
ما أصل دیده نمي شود .همه اینها مثالهاي وأضحي هستند و ما خودمان از ابتدا وقتي دقيق
بنگریم متوجه ميشویم كه أبرار این را نداریم تا به خدا ایمان داشته باشيم و یا او را بالتر از هر
چيزي
دوست داشته و احترام نمایيم .پس در مواجهه با اولين فرمان یك علمت سئوال بزرگ شكل مي
گيرد كه ،چطور پس باید این فرمان رعایت شود؟ جواب بعدا خواهد آمد؛ از طریق عيسي
مسيح ،تنها خداوند یگانه ،راه ما به آسمان و به سوي خداي پدر باز مي شود .و از طریق روح
مقدس كه عيسي به ما هدیه داده ما مي توانيم ایمان بياوریم وحال به خدا
برویم.

فرمان دوم
تو نام پروردگار را نباید بي مورد بخواني ،و خداوند این را بدون
مجازات نمي گذارد كه كسي از نام او سوء استفاده كند.و بی جزا
بماند.
این به چه معناست؟
ما باید از خدا ترسيده و او را بالتر از هر چيز دوست داشته
و به او اعتماد كنيم و به نام او كسي را نفرین نكنيم و یا به
نام او سوگند نخوریم ،جادو نكنيم ،دروغ نگویيم و به نام او
فریبكاري نكنيم .بلكه تنها در موارد ضروري او را فرا
بخوانيم و به او دعا کنيم و او را دوست بداریم و از او
سپاسگزاري كنيم.
دومين انگشتمان را به نشان دومين فرمان بلند كرده و ميشماریم.
این تنها به عنوان یك نشانه براي یادگيري و به خاطر سپردن انجام مي
شود .اكثر آدمها دو نام دارند :یك نام كوچك و دوم نام فاميلي .دومين فرمان راجع به نام خداوند
است .به عنوان اولين سئوال مي توان این را پرسيد كه نام خدا چه چيزي را در درون خود
دارد؟ در جامعه ما نام كوچك زیاد مورد توجه نيست (از نظر مناسبات اجتماعي و اداري) و
حال چرا أصل ما باید به نام خدا احترام بگذاریم .ولي در همين اجتماع ما مي فهميم كه هر نام
چه مفهومي مي تواند داشته باشد .مثل اگر من كلي پول در بانك داشته باشم اول باید نام و
مشخصات شناسایي خود را به بانك بدهم تا بتوانم به پول خود برسم .حال مي بينيم كه همين نام
خيلي با شخصيت ما پيوند دارد و مانند پوست بدن به ما نزدیك است .در فرمان دوم ما این را
در نظر داریم كه خداوند از طریق نامش ،خودش را با ما تقسيم مي كند .نه تنها این بلكه او به ما
این اجازه را مي دهد تا ما به نام او دعا كنيم ،و به نام او غسل شویم و با او به این نام سخن
بگویيم .این براي من به اندازه اي ارزشمند است كه حتي اگر كسي كارت بانك و كد آن را به
من بدهد نمي تواند به این اندازه براي من ارزشمند باشد .از طریق این مكاشفه كه خداوند
با نام خودش انجام داده ،یك راه به سوي ملكوت گشوده شده است .حال اینكه ما مي توانيم از نام
او سوء استفاده كنيم و یا انسانهاي دیگر را به نام خدا نفرین كنيم و یا قسم بخوریم .خداوند ما را

4

از این كار نهي مي كند و به ما در این فرمان دستور مي دهد تا نام او را مقدس بداریم .در عده
قدیم شاید مقدس به معني این بوده كه انسان ميان مادیات و معنویات تفاوت قائل شود و خواست
خدا نيز دقيقا همين است .او مي خواهد وقتي ما نام او را مي خوانيم با تمام وجود همراه باشيم و
این نباید پيش بياید تا ما با صداي تلفن و یا موزیك و یا تلویزیون از دعا كردن دست بكشيم .ولي
بدتر از این هم پيش مياد كه بعضي تلفن را وسط مراسم كليسا جواب مي دهند .این كار به معني
بي احترامي به نام خدا مي باشد .با این كار نه تنها خود طرف از طریق تلفن از خدا جدا ميشود،
بلكه باعث ميشود توج ه دیگران نيز به او جلب شده و ارتباطشان با خدا قطع شود .نام خدا به
این خاطر مقدس است كه نام او یك هدیه بزرگ به ما مي باشد .براي این منظور ما باید فرمان
دوم را به عنوان یك هدیه بدانيم و نه تنها در یكشنبه ها بلكه هر روز هفته خدا را بخوانيم و
سپاس گویيم براي دیگران نيز از او بگویيم تا بتوانيم نام خدا را مقدس نگاه داریم.

