ده فرمان و موعظه سر كوه به همراه توبه و بخشش حيات توسط عيسي مسيح و إقرار به
اينكه ما تنها از روي لطف و فيض خداوند به ملكوت مي رسيم و قادر به نگاه داشتن
.فرمانهاي خداوند نيستيم
بيان ده فرمان در موعظه سر كوه:
متي ٥؛ :١-١٢شامل مژده عيسي به شاگردانش است.
متي ٥؛ :١٧-١٩شامل بيانات عمومي راجع به ده فرمان و خصوصا فرمان پنجم مي باشد ،متي ٥؛ ٢١-٢٦و
در مورد فرمان ششم ،متي ٥؛  ٢٧-٣٢و در مورد فرمان هشتم ،متي ٥؛  ،٣٣-٣٧و در مورد محبت به
دشمنان ،متي ٥؛  ،٣٨-٤٧در مورد دعا و صدقه دادن ،متي ٦؛ .١-١٥
منظور از به جاي آوردن كامل اين فرمانها اين بود كه):متي ٢٢؛ (٣٧-٤٠
خدا را در بالترين مرتبه دوست بداريد و ديگران را همانند خود دوست داشته و محبت كنيد و هر چيز كه
براي خود مي پسندي براي ديگران نيز بخواه و آنطور كه دوست داري با تو رفتار شود با ديگران رفتار
كن .متي ٧؛!١٢
عيسي فرمودند) :متي ٥؛(٢٠-٤٨
زيرا به شما میگويم ،تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فريسيان افزون نشود ،به ملکوت آسمان هرگز داخل
نخواهيد شد .پس شما کامل باشيد چنانکه پدر شما که در آسمان است کامل است.
ملقات عيسي با يك مرد جوان ثروتمند )متي ١٩؛ .(١٦-٢٦او درباره خود عنوان كرد كه تمام احكام را نگه
مي دارد و از گناه دور است و ايا علوه بر اين كار ديگري بايد انجام دهد تا به ملكوت برسد .عيسي در
جواب گفت كه دارايي خود را به فقرا ببخش ولي مرد جوان با ناراحتي از عيسي دور شد .و در اينجا
مشخص شد كه او كامل و بي گناه و عادل نبود چون محبت او نسبت به خدا)كه عيسي به عنوان خدا در
برابر او ايستاده( و محبت او نسبت به ديگران)فقرا( كامل و بي حد و مرز نيست .او مال و أموال خود را
بيشتر از خداوند و فقرا دوست داشت) .اخطار در متي ٦؛  (١٩-٣٤و عيسي عنوان كرد :يك ثروتمند به
سختي به ملكوت راه ميابد.
هنگامي كه شاگردان از خواسته هاي عيسي درباره فرمانهاي خدا آگاه شدند وحشت زده و شوكه شدند و با
خود پچ پچ كردند :پس چه كسي نجات ميابد؟)چه كسي پس به ملكوت مي رسد( ولي عيسي فرمودند :اين
براي انسانها غير ممكن است ولي براي خدا چيزي نيست) .متي ١٩؛ .(٢٦اين بدان معناست كه انسان
نميتواند فرامين خدا را به صورت كامل رعايت كند و از روي تلش خود مستحق ملكوت نمي شود ،و هيچ
كس بي گناه نيست و اينكه من هيچ تلشي براي انجام عمل نيك نكنم نيز خود گناه است.
چه وقت انسان مي تواند به ملكوت راه يابد؟
هر چه كه عيسي در موعظه سر كوه از ما خواسته ،خود ان را انجام داده است .او از جانب خداي پدر،
عادل تواناست و معصوم از هر نوع گناه و او به همه كساني كه به او ايمان دارند اين حق را به عنوان هديه
مي دهد كه در عدالت او شريك باشند و در عدلي كه او ان را زندگي كرده است) .متي ٥؛(٦
و اينطور عيسي به شاگردان خود بعد از موعظه سر كوه ،عدل را به عنوان هديه و نويد به كمال رساندن
فرمانها را به انان داد.
پولوس رسول مي نويسد)روميان ٣؛ ٢٠-٢٤و :(٢٨
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با شنيدن فرمانهاي خداوند ما به گناهان خود پي مي بريم و درميابيم كه در كمال و عدالت ،نقص داريم .ما
نمي توانيم با توجه به اعمال خود در برابر خدا به چيزي دست يابيم و تنها از روي رحمت و فيض خداوند و
از طريق ايمان به عيسي مسيح به كمال مي رسيم.
او از طريق مرگ خود بر روي صليب گناهان ما را پوشاند و به ما رستگاري و كمال و عدل را هديه داد.
تنها اينگونه كه عيسي مي فرمايد ما به ملكوت راه ميابيم:
من راه هستم و حقيقت محض و حيات ،هيچ كس بجز از طريق من راه به سوي پدر ندارد) .يوحنا ١٤؛ (٦
حال اين پرسش پيش خواهد امد كه اگر ما تنها از طريق ايمان به عيسي مسيح راه به ملكوت داريم ،پس
چرا بايد ديگر به فرمانهاي خداوند توجه داشته باشيم؟
پولوس رسول مي نويسد)روميان ٣؛ :(٣١اين امر نبايد رخ دهد! بلكه در مقابل رعايت اين أصول و احكام
خداوند در طول زندگي مهم و با مفهوم مي باشد .تنها شما بايد اين احكام را نه از روي ترس از مجازات
خداوند نگاه داريد ،بلكه مي بايست با تمام توان و از روي شكرگزاري و براي محبت به خداوند و همچنين
محبت نسبت به انسانها ،اين احكام را رعايت كنيد.
و وقتي كه در محبت ما نسبت به خداوند و ديگران نقصي باشد و ما به گناه افتاده باشيم بايد از خداوند طلب
بخشش و مغفرت كنيم ،و اين را به نام پسر او عيسي مي طلبيم تا خداوند توبه ما را بپذيرد .و اين همان
عهديست كه ما با غسل تعميد خود با خداوند بسته ايم .زندگي يك مسيحي به حيات همراه با بخشش توسط
صليب عيسي مسيح مي باشد .براي همين نيز ما در دعاي پدر آسماني ما اين را مي طلبيم كه "گناهان ما را
ببخش" و در ابتداي مراسم عبادت به گناهان خود إقرار مي كنيم و طلب آمرزش داريم.
به بخشش عيسي مسيح ما هميشه محتاج هستيم .اين بخششي كه ما به صورت مكرر از عيسي طلب ميكنيم
سبب ميشود تا بخشش و رهايي ما از گناه دوباره از نو شده و اطمينان ما محكم شود.
يوحنا مينويسد).١يوحنا ١؛  :(٨-٩ما هيچ گناهي نداريم)مانند مرد ثروتمند جوان در متي ١٩؛  (١٦و با اين
گفته ما خود را گول مي زنيم و در واقع اين گفته حقيقت ندارد .ولي وقتي كه ما گناهان خود را بشناسيم،
او)خداوند( نسبت به ما وفادار و با عدل رفتار مي كند و طبق عهد خود گناهان ما را مي بخشد و ما را از
تمام بي عدالتي ها پاك مي كند.
عيسي به شاگردان خود و اجتماع خود و كليسا اين ماموريت را داده است تا انها با اختيار تام و به نام او و
بجاي عيسي گناهان انسانهايي كه طلب بخشش مي كنند و به عيسي و قرباني صليب او ايمان دارند را
ببخشند .يوحنا ٢٠؛ ٢١-٢٣؛ متي ١٦؛  ١٩و ١٨؛ .١٨
و اين امر در يك اقدام همگاني در مراسم توبه عبادت خداوند اتفاق مي افتد و يا مي شود به صورت شخصي
با يك پاستور سخن گفت و توبه كرد .توبه كردن به اين معناست كه ،گناهان خود را در برابر خداوند
بشناسيم و از خدا طلب بخشش كنيم و بخشش عيسي مسيح را طبق عهد گفته شده دريافت كنيم .در روش
توبه شخصي مانند بركت دادن شخصي عمل مي شود و اين كار با قرار دادن دست روي سر انجام مي
گيرد.
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