فرمان پنجم
قتل مکن
یعنی چه؟
ما باید از خدا ترس داشته باشیم و او را دوست ،داشته باشیم
بطوریکه به همنوعان خود هیچگونه آسیب جسمانی نرسانیم بلکه به انان کمک کنیم و نیازهای انان را در تمام موارد
برطرف کنیم.

صرفا در ظاهر اینطور در نظر گرفته مي شود كه فرمان پنجم توجه ویژه اي نسبت به هر انساني دارد .غیر مسیحیان
این را به ما به وضوح مي رسانند كه حفاظت از حیات و زندگي افراد چقدر براي آنها پر اهمیت است .ولي آیا ما همه
بر این باور هستیم كه منظور فرمان پنجم فقط همین است؟ حال تفاوت بین مرز قتل كردن و آنچه كه تصور انسانها از
قتل است بسیار دشوار است و تفكیك آن دو مشكل خواهد بود .آیا سقط جنین هم قتل محسوب مي شود؟ طبق پاراگراف
دویست و هجده كتاب قانون آلمان ،یك مادر اجازه دارد تا هفته دوازدهم بارداري فرزند خود را سقط كند .و اگر آن
نوزاد مریض و یا معلول باشد حتي بعد از هفته دوازدهم نیز این حق سقط كردن براي مادر در نظر گرفته مي شود.
در اینجا مرز بین علم و اینكه فرد مرتكب قتل شود از بین رفته است .در آلمان طبق پاراگراف دویست و هفده كتاب
قانون در موارد خاص فرد بیمار یا مجروح مي تواند تقاضاي مرگ خود را در بیمارستان داشته باشد كه اصطالحا به
آن اتانازي گفته مي شود و این امر در سایر كشورهاي اروپایي به شكلي وسیع َتر اتفاق مي افتد .در اینجا انسان به
تنهایي راجع به مرگ و یا زندگي خود تصمیم مي گیرد .و این دقیقا فرمان پنجم را نامیده مي گیرد .فرمان پنجم هیچ
مورد خاصي را در نظر ندارد و در یك كالم گفته است قتل مكن .زندگي یك هدیه از طرف خداست و براي همین هم
هیچ استثنائي براي از بین بردن آن وجود ندارد و زندگي ارزشمند است .وقتي ما یك كودك معلول و یا یك مریض را
از بین ببریم در واقع به این معناست كه ما از پذیرفتن ضعفها عاجز هستیم .و به همین دلیل حق حیات را در اختیار
خود مي دانیم و در مورد مرگ و زندگي تصمیم مي گیریم .و این تصمیمي است كه تنها متعلق به خداست .ما اجازه
نداریم هدیه زندگي را مورد قیاس و اندازه گیري قرار دهیم و تصمیم بگیریم كه كجا و چي زماني زندگي باید آغاز
شود و یا پایان گیرد ،این حیات هدیه ایست از جانب خداوند و طبق یك ضرب المثل قدیمي دندان اسب پیشكشي را
نباید شمرد.

این یك راز است كه چرا انسان در حیات اجازه دخالت ندارد .و بعد از این ما باید مواظب باشیم كه دچار قضاوت و
پیش داوري نشویم در مورد افرادي كه در شرایط سخت قرار دارند و تصمیم به سقط جنین و یا  ...مي گیرند .خیلي
وقتها جامعه طوري به افراد فشار مي آورد كه راه فراري براي آنها باقي نمي گذارد و افراد ضعیف مجبور به تسلیم
در برابر خواست جامعه مي شوند .در اینجا ما مسیحیان باید به كمك این افراد ضعیف و بیمار و زنان باردار بشتابیم
تا بتوانیم به این هدیه زندگي كه از طرف خداوند است ارزش داده و از آن محافظت كنیم .در توضیح فرمان پنجم
شرح داده مي شود كه این فرمان شامل كل زندگي مي شود :ما باید به دیگران هیچ ضرر و زیاني نرسانیم .و این در
مورد زندگي خودمان نیز صادق است زیرا كه هدیه اي از جانب خداست .بنابراین باید با احترام و شرافت نسبت به
بدن و جان خود رفتار كنیم .سالم غذا خوردن و سالم زندگي كردن نیز به همین فرمان پنجم برمي گردد .اقتصاد و
صنعت امروزه ما را تحت فشار تولید و مصرف بیشتر مي گذارد و جامعه راحت طلب امروزه با خود بیماري هاي
پیچیده تري را به دنبال مي آورد كه همه اینها ما را از زندگي سالم دور مي كند .حقیقتا باید ما خود را درگیر این
افكار كنیم كه غذاي ما از كجا مي آید و براي تجارت ما و سود ما چه ضررهایي به محیط زیست وارد مي شود و
براي دیگران چه آسیبهایي دارد.
در ضمن فرمان این را نیز بیان مي كند كه :ما باید هم به دیگران كمك كنیم و به هر كسي كه در شرایط اضطراري
نیاز به كمك دارد .داستان سامري معروف در انجیل لوقا فصل دهم ،آیه بیست و پنجم تا سي و هفتم بیانگر این است
كه ما چطور در جهالت مي توانیم نسبت به شرایط اضطراري كه براي دیگران شكل گرفته است بي تفاوت باشیم .ما
خیلي سریع این را مي گوییم كه هر كس نسبت به زندگي شخصي خودش مسئول است .آیا ما مي توانیم تنها نظاره گر
این باشیم كه دوستمان با الكل و یا مواد مخدر زندگي خودش را نابود مي كند؟
فرمان پنجم سخت َتر هم مي شود ،وقتي كه ما از طریق توضیحات عیسي راجع به این فرمان در مي یابیم كه منظور
از این فرمان نه تنها قتل كردن در عمل مي باشد بلكه هر حسي كه ناشئ از نفرت و مرگ است جز همین فرمان به
حساب مي آید .و این موضوع باعث شوكه شدن ما مي شود كه حس و نیت ما نیز در این فرمان از دید عیسي در
مرتبه اي برابر با انجام عمل قتل به حساب مي آیند.
متي پنج ،آیه بیست و دوم :لیکن من به شما میگویم ،هر که به برادر خود بیسبب خشم گیرد ،مستوجب حکم باشد و
هر که برادر خود را راقا گوید ،مستوجب قصاص باشد و هر که احمق گوید ،مستحّق آتش جه ّنم ب َُود.
ما در جریان برادر كشي هابیل و قابیل دیدیم كه چطور این عمل چگونه تنها به سبب یك كینه و نفرین قلبي در دل
انسانها پدید آمده است.
اول موسوي فصل چهارم ،آیه هفت :اگر نیكویی میكردی ،آیا مقبول نمیشدی؟ و اگر نیكویی نكردی ،گناه در كمین
است و اشتیاق تو دارد ،اما تو بر آن مسلط شو» .
این و اقعا شوكه كننده است كه چگونه قتلها به همین سادگي رخ مي دهند و قاتل ها چه انسان هاي عادي هستند .و این
واقعیت كامال با تصور ما در تقابل مي باشد و حتي كساني كه قتل هاي زنجیره اي را انجام مي دهند نیز انسانهاي
عادي هستند .و این شوكه كننده است كه ما از این انسانهایي كه به قولي " انسانهاي عادي " نامیده ایم و این همه كار
را مي توانند انجام دهند ،چه چیزي را مي توانیم انتظار داشته باشیم .اینجاست كه انسانیت و قلب انسان مي تواند یك
پرتگاه عمیق باشد .و همه اینها در زمان برادر كشي اول به وضوح نمایان مي شود .بنابراین فرمان پنجم مي خواهد
به ما این را گوش زد كند كه ما باید به آغوش عیسي مسیح پناه ببریم تا نجات یابیم.
فرمان ششم
زنا مکن
یعنی چه؟
ما باید از خدا ترس داشته باشیم و او را دوست ،داشته باشیم
بطوریکه ما باید عفیف و پاکدامن باشیم ،چه در عمل و چه در کالم .هر فرد متاهل باید زن یا مرد خویش را دوست
بدارد و او را احترام نماید.

فرمان ششم معموال از طرف غیر مسیحیان به عنوان مهمترین فرمان كلیسا در نظر گرفته مي شود .براي خیلي از
انسانها این تصور
وجود دارد كه كلیسا
تنها بازدارنده یك
امر لذت بخش
انساني مي باشد .و
براي اینكه كلیسا
مخالف لذت آدم
هاست ،سكس را
ممنوع كرده است.
سكس مثل حوله
هاي دیگر به دنیاي
ما انسانها مربوط
است .خداوند این
غریزه جنسي را
آفریده و او سكس را
ممنوع نكرده تا میل
جنسي در ما
سركوب شود! در
مقابل او مي خواهد به ما كمك كند و میل جنسي را زمینه ساز لذت ما قرار داده است .ولي این امر وقتي با بي بند و
باري و بي حد و مرز رخ دهد دیگر موجب لذت نیست و امروزه ما شاهد روانشناسان و سكس درماني هستیم كه تعداد
زیادي از انسانها با مشكالت رواني كه به خاطر این موضوع دارند به این افراد مراجعه مي كنند .و همه این ها ناشئ
از روابط عاطفي و لطمه هایي است كه از این موضوع دیده اند و همگي تحت درمان قرار دارند .در اینجا فرمان
ششم مي تواند به ما كمك كند تا ما به سوي یك راه بهتري برویم .یكي از دالئل كه باعث بیماري در رابطه هاي
عاطفي مي شود همین افراط در زمینه میل جنسي مي باشد و انسانها در پي لذت و حس نشئه گي در إرضاي این حس
مي باشند و در اینجا مانند آدمي كه پر خوري مي كند و در نوشیدن افراط مي كند و یا بیش از حد با تلویزیون و یا
كامپیوتر و یا موبایل درگیر است ،در مورد سكس هم دچار این مشكل مي شود .سكس در دید مذهبي ما به این معني
نیست كه من یك َن َفر را براي لذت جنسي به عنوان شریك داشته باشم! یك زن براي لذت بخشیده به مرد آفریده نشده
است تا وقتي مرد از آن خسته شد او را مانند یك تكه زباله دور بیاندازد .انجیل در این زمینه براي شناخت این میل
جنسي مخصوصا در این زمان مي توانند به یاري مردم بیاید تا آنها یك شناخت كلي از این موضوع بدست آورند.
در مقابل این اجماع نظر انسانها ،انسان نباید همیشه سكس داشته باشد .باور كنید انسان نمي تركد اگر سكس نداشته
باشد! تا حال جایي نخواهد اید كه فالني به علت نداشتن سكس ،تركید! این میل جنسي است كه كامال عادي مي باشد ،و
این حس مي بایست در یك قاب محبت دو طرفه و ازدواج رخ بدهد .و براي این امر اطمینان و شناخت متقابل نیز
الزم است .و همه اینها نیازمند زمان است .این به این معناست كه انسان باید تا زماني كه بتواند خود را بشناسد ،از
سكس دوري كند .و بعد وقتي كه فرد خود را تحت كنترل و فرمان خدا قرار داد و شناخت كلي از خود پیدا كرد مي
تواند این میل را در قالب ازدواج قرار دهد .وقتي انسانها این را در نظر داشته باشند كه با هم زندگي كنند به صورت
آزمایشي و قبل از این كه ازدواج كنند در واقع به این معناست كه به همدیگر هنوز اطمینان ندارند .پس بهتر هست كه
با هم نیز زندگي نكنند.
این كه مرد و زن بعد از ازدواج به هم بپیوندند در واقع یك موضوع فرهنگي نیز بوده است .در سالهاي نه چندان دور
حتي در آلمان نیز زنان نمي توانستند حقوقي برابر با مردان داشته باشند .مثال یك زن بدون اجازه مرد اجازه نداشته كه
به تجارت بپردازد و یا صاحب مغازه باشد .و یا حق رأي نداشته .ولي امروزه این مرز میان زن و مرد از میان رفته
و " جریان سازي جنسیتي " مورد آزمایش قرار گرفته است .ولي حتي یك كودك هم متوجه فرق میان زن و مرد مي
باشد .و حتي در انجیل هم بنا به ضوابط فرهنگي آن جامعه میان زنان و مردان فرق قائل شده است .و بعد انجیل به
مردان و زنان راهكارهایي را داده است كه در روابط زناشویي به كار گیرند و این فرأي زمان و مكان است.

افسسیان فصل پنجم آیه بیست و یك تا بیست و ششم :همدیگر را در خدا ترسی اطاعت کنید.ای زنان ،شوهران خود را
اطاعت کنید چنانکه خداوند را ،زیرا که شوهر سر زن است ،چنانکه مسیح نیز سر کلیسا و او نجاتدهند ٔه بدن است.
لیکن همچنانکه کلیسا مطیع مسیح است ،همچنین زنان نیز شوهران خود را در هر امری باشند .ای شوهران ،زنان
غسل آب بهوسیل ٔه
خود را محبّت نمایید ،چنانکه مسیح هم کلیسا را محبّت نمود و خویشتن را برای آن داد .تا آن را به
ِ
کالم طاهر ساخته ،تقدیس نماید ،تا کلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد که لکّه و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته
باشد ،بلکه تا مقدّس و بیعیب باشد.
براي خیلي از انسانها با خواندن این بخش از انجیل این موضوع تداعي مي شود كه انجیل یك كتاب مرد ساالرانه است
و این نگرش را گسترش مي دهد .تنها با این سخن كه زن باید از مرد اطاعت كند .ولي این به این معناست كه مرد
باید زندگي اش را فداي زن كند و به ترتیب از عیسي ،كه الگوي ماست پیروي كند كه زندگي خود را براي اجتماع
كلیسای ي فدا كرده است .در اینجا منظور به هیچ عنوان این نیست كه زن خود را كور كورانه تحت فرمان مرد قرار
دهد .در روابط زناشویي مسیحي ،اطمینان یك طناب دوطرفه است كه مرد و زن را به هم پیوند مي دهد .زن خود را
تحت فرمان مردي قرار مي دهد كه اطمینان دارد او زندگي اش را به زن هدیه میدهد و ارزش زندگي زن براي آن
مرد برابر با ارزش زندگي خود اوست .و براي سرمشق هر دوي آنها آمده است :همدیگر را در خدا ترسی اطاعت
کنید.

