فرمانهاي عهد قديم در مورد حرام و هلل ،خطنه ،قرباني كردن و جشنها)مقايسه آن با احكام اسلم(
در عهد قديم كه خداوند با قوم اسرائيل در كوه سينا بست ،بجز ده فرمان او در ادامه  ٦٠٣فرمان ديگر هم
داده است .فرمان براي غذا ،براي قرباني كردن و حرامها و هلل ها ،خطنه كردن ،جشنها و  ...همه اينها و
فرمانهاي ديگر كه متعلق به عهد قديم است اين احكام أضافه تا قبل از آمدن عيسي اعتبار داشت و مسيح
عهدي جديد را براي تمام ملتها به ارمغان اورد.
از طريق صليب عيسي و قرباني صليب او و با دستور خود او مبني بر بشارت به تمام قومها و همچنين
غسل تعميد ) متي ٢٨؛  (١٩-٢٠همه فرمانهاي عهد قديم كامل شد .عيسي با خون خود عهدي جديد بين
انسانها و خداوند بنا كرد كه به عهد جديد معروف است ) .متي ٢٦؛ .(٢٨در مورد اين عهد جديد و پايان
عهد قديم با تمام فرمانهاي ان و قرباني كردن در معبد ،عيسي پيشگويی كرده بود).متي ٩؛ / ١٧يوحنا ٤؛
(٢١
اينكه خدا فرمان داده بود كه براي بخشش گناهان حيواني قرباني شود در واقع يك پيش زمينه اي بود براي
آمدن عيسي كه قرباني اصلي مي باشد .بعد از قرباني شدن عيسي بروي صليب ما اجازه نداريم كه حيواني
را به عنوان قرباني داشته باشيم زيرا اين در واقع يك توهين و بي توجهي نسبت به آن قرباني كاملي است كه
عيسي آوردن است) .عبرانيان  ٩و (١٠
نشانه ان هم اينكه معبد و قربانگاه ،به دست روميان از بين رفت ،همانطور كه عيسي پيش بيني كرده بود) .
متي ٢٤؛  / ٢عبرانيان ١٠؛ (١-١٨
و فرمان خطنه كه عهدي بود ميان خداوند و انسان تا خداوند انسان را قبول كند نيز از طريق غسل تعميد
جايگزين شد .و از طريق غسل در عهد جديد خداوند انسان را قبول مي كند) .روميان ٢؛ ٢٨و / ٢٩
كلوسيان ٢؛ (١١-١٣

انسان گناهان خود را در ظاهر نمي تواند از طريق آب پاك كند .پاكي از گناه تنها از راه غسل تعميد و
زندگي تحت بخشش عيسي و فرمانبرداري از روح مقدس در قلب حاصل مي شود .راه پاكي :أقرار به گناه
و طلب بخشش به نام عيسي مسيح) .اعمال رسولن ٢٢؛.١ / ١٦قرنتيان ٦؛ / ١١افسسيان ٥؛ / ٢٥-٢٦
.١يوحنا ١؛ (٩

انسان با خوردن غذاهاي حرام و يا خوردن از دستان كساني كه كافر ناميده مي شوند ناپاك نمي شود ،بلكه
از طريق أفكار پليد و كلم زشت است كه ناپاكي شكل مي گيرد .عيسي فرموده) متي ١٥؛  /١١مرقس ٧؛
 :(١٥هر چه از راه دهان به داخل رود باعث ناپاكي نمي شود ،بلكه انچه از دهان خارج شود انسان را ناپاك
مي سازد.
و خدا از پطرس مي خواهد تا از حيوانات حرام بخورد ،به او فرمود)اعمال رسولن  :(١٠انچيزي را كه
خدا پاك مي نامد تو ممنوع نخوان.

پولوس رسول مي نويسد) .١تيموتائوس ٤؛ :(٤هر مخلوق خدا نيکو است و هيچ چيز را رد نبايد کرد ،اگر
به شکرگزاری پذيرند ،و تقديس ميابد با كلم خداوند و دعا.
پولوس مي نويسد)كلوسيان ٢؛ :(١٦پس کسی خوردن و نوشيدن را به شما حرام نكند.
جشنهاي عهد قديم نيز به جشنهايي كه از طريق عيسي مسيح مرسوم شدند تبديل شدند و در عهد جديد جاي
دارند) .متي ١٢؛ / ٨كلوسيان ٢؛(١٦
گذشتگان و رسولن عيسي در اورشليم از طريق هدايت روح مقدس اين را شناختند كه افرادي كه به
مسيحيت روي مياورند نيازي ندارند تا عهدهاي يهوديان را نگاه دارند )اعمال رسولن  ١٥و نامه
غلطيان( .برعكس كسي كه بخواهد با نگاه داشتن اين فرمانها در برابر خداوند به عدل برسد در واقع موفق
نخواهد بود و چنين شخصی به عيسي و نجات او ايمان ندارد .از اين رو او فيض عيسي مسيح را از دست
مي دهد و و محكوم به مجازات خداوند براي گناه خواهد شد.

