
قانون خدا: عشق یا قانون گرایی؟
خروج 9-19:1; 3-20:1; 21-18

خطبھ 20 فوریھ 2022

مقدمھ 

امروز ما بھ سؤال 8 از تعلیمات شھر جدید نگاه می کنیم. 

من سوال را می خوانم و سپس پاسخ را با ھم می خوانیم. 

سؤال 8: ��یعت خداوند در ده فرمان چیست؟

تو جز من خدای دیگری نخواھی داشت. 

برای خود بت نسازی کھ بھ شکل ھیچ چیز در آسمان باال یا در زمین زیر یا در آبھای پایین - در برابر آنھا سجده نکن و آنھا را پرستش نکن. 

از نام یھوه خدای خود سوء استفاده نکنید. 

روز سبت را با مقدس نگھ داشتن آن بھ یاد آورید. 

بھ پدر و مادرت احترام بگذار 

تو نباید قتل کنی 

شما نباید خیانت مرتکب بشوید. 

تو نباید دزدی کنی 

شما نباید شھادت دروغ بدھید. 

شما طمع نکنید. 

ما برای چند ھفتھ در حال بررسی 10 فرمان ھستیم. یکشنبھ آینده کلمنت در مورد سھ فرمان اول موعظھ خواھد کرد. برای امروز، می خواھم مدتی را

صرف بررسی بافت تاریخی 10 فرمان کنم. بیایید بھ خواندن کتاب مقدس امروز نگاه کنیم. 

خروج 9-19:1 

1 دقیقاً دو ماه پس از خروج بنی اسرائیل از مصر، بھ صحرای سینا رسیدند. 

٢ پس از شکستن اردوگاه در رفیدیم، بھ بیابان سینا آمدند و در آنجا در پای کوه سینا اردو زدند. 



3 سپس موسی از کوه باال رفت تا در حضور خدا ظاھر شود. خداوند از کوه او را صدا زد و گفت: «این دستورات را بھ خاندان یعقوب بده و بھ نسل

اسرائیل خبر بده.

4 «شما دیدید کھ من با مصریان چھ کردم. تو می دانی کھ چگونھ تو را بر بال ھای عقاب حمل کردم و بھ خود آوردم. 

5 اکنون اگر از من اطاعت کنید و عھد من را نگاه دارید، از میان تمامی قومھای روی زمین، گنج ویژه من خواھید بود. زیرا تمام زمین متعلق بھ من

است.

6 و شما پادشاھی کاھنان من، قوم مقدس من خواھید بود. این پیامی است کھ باید بھ مردم اسرائیل بدھید.» 

7پس موسی از کوه بازگشت و مشایخ قوم را جمع کرد و ھر چھ خداوند بھ او امر کرده بود بھ آنھا گفت. 

8 و تمام قوم با ھم پاسخ دادند: «ما ھر چھ خداوند امر فرموده است انجام خواھیم داد.» پس موسی پاسخ مردم را بھ خداوند بازگرداند. 

9سپس خداوند بھ موسی گفت: «ای موسی، در ابری غلیظ نزد تو خواھم آمد، تا وقتی کھ با تو صحبت می کنم، مردم خودشان صدایم را بشنوند. آنگاه

ھمیشھ بھ تو اعتماد خواھند کرد.» موسی آنچھ را کھ مردم گفتھ بودند بھ خداوند گفت.

خروج 20: 3-1 

1سپس خدا ھمھ این دستورات را بھ مردم داد: 

2 «من یھوه خدای تو ھستم کھ تو را از سرزمین مصر، محل بردگی تو نجات دادم. 

3 «شما نباید خدای دیگری جز من داشتھ باشید. 

(آیھ 3 فرمان شماره یک است. من در حال حاضر قرار نیست کھ نھ فرمان دیگر را بخوانم. ما فقط آنھا را در سؤال 8 تعلیمی خواندیم. بھ آنچھ بعد از

اینکھ خداوند 10 فرمان را در آیات 18 تا 21 بھ مردم می دھد گوش دھید.) 

خروج 21-20:18 

18وقتی مردم صدای رعد و برق و صدای بلند بوق قوچ را شنیدند، و چون رعد و برق و دود را دیدند کھ از کوه بلند می شد، از دور ایستادند و از

ترس می لرزیدند.

19 و بھ موسی گفتند: «تو با ما سخن بگو و ما گوش خواھیم کرد. اما اجازه نده کھ خدا مستقیماً با ما صحبت کند وگرنھ خواھیم مرد!» 

20 موسی بھ آنھا گفت: «نترسید، زیرا خدا بھ این طریق آمده است تا شما را بیازماید و ترس از او شما را از گناه باز دارد.» 

21 وقتی مردم در دوردست ایستاده بودند، موسی بھ ابر تاریکی کھ خدا در آن بود نزدیک شد. 

با ھم اشعیا باب ۴٠ آیه ٨ را می خوانیم:

”چمن ھا پژمرده می شوند ، گل ھا کمرنگ می شوند ، اما کالم خدای ما تا ابد پابرجا خواھد ماند.”

بیا با ھم دعا کنیم 

پدر، لطفا روح القدس را بفرست تا در حین موعظھ بھ من حکمت و حقیقت بدھد. لطفاً قلب و ذھن ما را بھ روی حقیقت خود باز کنید تا بتوانیم شما را

در ھر کاری کھ انجام می دھیم تجلیل کنیم. ما این را بھ نام خداوند ما عیسی می خواھیم. 



آمین 

مردم سراسر جھان قدرت و حقیقت 10 فرمان را می شناسند. حتی افرادی کھ بھ خدا ایمان ندارند بھ شما خواھند گفت کھ قتل، دزدی، دروغ گفتن یا

زنا اشتباه است. یھودیان، مسلمانان و مسیحیان ھمگی معتقدند کھ این 10 فرمان توسط خداوند برای ھمھ مردم داده شده است. با این حال، تفاوت ھای

زیادی در نحوه درک ما از ھدف و کاربرد آنھا وجود دارد. حتی در مسیحیت، 10 فرمان را می توان اشتباه فھمید و از آنھا سوء استفاده کرد. 

میدونی چرا خدا بھ ما قانون میده؟ چرا بھ ما اجازه نمی دھد ھر کاری می خواھیم بکنیم؟ چون او ما را دوست دارد. 10 فرمان برای آزادی بھ ما داده

شده است دوستان من. 

با من بھ یعقوب 1:25 نگاه کنید. 

٢۵ «اما اگر بھ قانون کاملی کھ شما را آزاد می کند با دقت نگاه کنید، و اگر آنچھ را می گوید انجام دھید و آنچھ شنیدید را فراموش نکنید، آنگاه خدا شما

را برای انجام آن برکت خواھد داد.»

اطاعت موجب برکت است. این چیزی است کھ جیمز در اینجا می گوید. من قصد دارم از نائومی بخواھم کھ بیاید و داستان کوتاھی در این مورد بھ

اشتراک بگذارد. 

نائومی: وقتی دختری بودم کھ در جزیره ای کوچک در اقیانوس آرام زندگی می کردم، یک دختر محبوب در کالس من بھ نام جوآن وجود داشت. جوآن

تا جایی کھ می توانست مرا مسخره می کرد. این از 10 سالگی شروع شد. او یک بار دوچرخھ مرا پنھان کرد تا من آن را پیدا نکنم، و من مجبور شدم

از مدرسھ بھ خانھ بروم. جوآن درباره من دروغ ھایی اختراع کرد تا دوستان را از من دور کند. یادم می آید روزھای زیادی بعد از مدرسھ گریھ می

کردم. وقتی 16 سالھ بودیم، جوآن کمی مرا تحمل کرد. یک شب وقتی 18 سالھ بودیم در یک مھمانی بودیم. جوآن بھ شدت مست و مریض بود.

بسیاری از ھمکالسی ھا سعی کردند بھ او کمک کنند، اما او از ھمھ فریاد زد کھ او را تنھا بگذارند. سپس از آنھا خواست کھ بروند مرا پیدا کنند. من

تنھا کسی بودم کھ او اجازه می داد بھ او کمک کند. جوآن از من پرسید: ”میدونی چرا اینقدر ازت متنفرم؟ چون ھمھ کارھا را درست انجام دادی.

خانواده ات تو را دوست داشتند و خدا ھم تو را دوست داشت. پدر و مادرم بھ من اجازه دادند در حالی کھ با دوستان خود در حال مستی بودند از خانھ

مشروب بردارم. فقط بھ من گفتند کھ بھ من خوش بگذرد. برایشان مھم نبود کھ چھ اتفاقی برای من افتاده است. اما پدر و مادرت بھ تو اجازه ندادند ھر

کاری می خواھی بکنی، چون بھ تو اھمیت می دھند.» در آن لحظھ قلب من برای جوآن بسیار غمگین بود. یاد حرف ھای مادرم افتادم کھ بعد از مدرسھ

گریھ می کردم. مادرم یک بار گفت: ”آن دخترھا با تو بد ھستند چون بھ تو حسادت می کنند.” فکر نمیکردم مامانم بفھمھ چی میگھ! چون نمی توانستم

تصور کنم کھ جوآن ممکن است فکر کند زندگی من بھتر از او است. ولی مامانم درست میگفت 

شنیدی دوست نائومی چھ گفت؟ پدر و مادرت بھ تو اجازه ندادند ھر کاری می خواھی انجام دھی، چون بھ تو اھمیت می دھند. فرزندان خدا، می خواھم

بھ خاطر داشتھ باشید کھ پدر شما بھ شما اھمیت می دھد. عشق او بھ شما دلیل 10 فرمان است. 

دو اشتباه وجود دارد کھ ما می توانیم با 10 فرمان مرتکب شویم. ما می توانیم ترس صفر یا ترس نابجا داشتھ باشیم. امروزه بسیاری از مردم ایمان بھ

خدا و کالم او را رد کرده اند. آنھا می خواھند مانند خانواده جوآن بدون قوانین زندگی کنند. آنھا ھیچ ترسی از نافرمانی خدا ندارند زیرا اعتقاد ندارند

کھ او وجود دارد یا بر زندگی آنھا اقتدار دارد. این یک خطر است. 

قانون گرایی خطر دیگر است. مذھبی ھا خیلی راحت می توانند در اشتباه قانون گرایی بیفتند. تعریف قانون گرایی تالش برای جلب رضایت یا برکت

خداوند از طریق اطاعت ماست. قانون گرایی شبیھ اطاعت است، اما انگیزه آن ترس است. البتھ ترس در رابطھ ما با خدا جای مناسبی دارد. دوباره بھ



خروج 20:18-20 نگاه کنید. 

19 و بھ موسی گفتند: «تو با ما صحبت کن و ما گوش خواھیم کرد. اما اجازه نده کھ خدا مستقیماً با ما صحبت کند وگرنھ خواھیم مرد.» 

20 موسی بھ آنھا گفت: «نترسید، زیرا خدا بھ این طریق آمده است تا شما را بیازماید و ترس از او شما را از گناه باز دارد.» 

آیا متوجھ شده اید کھ خداوند مستقیماً با مردم صحبت می کند؟ این شگفت انگیز است. 10 فرمان آنقدر مھم بودند کھ خدا این بار از طریق موسی

صحبت نکرد. در عوض، مردم صدای خدا را شنیدند، ھمانطور کھ آدم و حوا و ابراھیم و موسی شنیدند. اما صدای خدا برای مردم وحشتناک بود. ما

بھ عنوان افراد گناھکار باید از قدرت و قدوسیت خدا ترسی سالم داشتھ باشیم. قانون خدا بیانی از شخصیت خداست. ترس ما از خدا و اطاعت ما از

قانون بھ ھم مرتبط است. منظور موسی در آیھ 20 ھمین بود. خدا اولین قانون را بھ آدم و حوا داد تا از آنھا محافظت کند تا آنھا بتوانند در آزادی از

تمام مواھب دیگر خلقت برخوردار شوند. اما آدم و حوا بھ اندازه کافی بھ خدا اعتماد و ترس نداشتند، بنابراین آن یک قانون را زیر پا گذاشتند. خداوند

10 فرمان را بھ ھمین دلیل داده است، تا از ما محافظت کند تا بتوانیم از تمام مواھب دیگر خلقت در آزادی بھره مند شویم. 

اما قانون گرایی این آزادی را بھ بردگی تبدیل می کند. خروج 20:2 گفت: ”من یھوه خدای تو ھستم کھ تو را از سرزمین مصر، محل بردگی تو نجات

دادم.” 

خدا ما را از بردگی برای آزادی نجات داد. اما قانون گرایی از قانون استفاده می کند تا بار دیگر زنجیر بردگی را بر سر ما بیاورد. قانون گرایی

ناسالم است زیرا با قانون شروع می شود، با عشق شروع نمی شود. 

شاید این راه خوبی برای نشان دادن این باشد کھ قانون گرایی چگونھ ما را گمراه می کند. قانون گرایی از ما شروع می شود و از خدا می خواھد کھ

بھ ما پاسخ دھد. قانون گرایی معتقد است کھ من می توانم نعمت خدا را ببرم یا از دست بدھم زیرا او بھ رفتار من پاسخ می دھد. این انجیل نیست.

انجیل چیز بسیار زیباتر و امیدوارکننده تری بھ ما می آموزد. انجیل خدا را در جایگاه اول قرار می دھد و ما را در موقعیت پاسخ قرار می دھد. خدا

بھ دالیل خوب خود را پدر ما می نامد. یک پدر و مادر خوب بھ کودک نمی گویند: ”من می خواھم ظرف ھا را بشوی و زمین را جارو بکشی و بعد

دوستت خواھم داشت.” در عوض، یک پدر و مادر خوب بھ کودک می گوید: «دوستت دارم و می خواھم بھ تو یاد بدھم کھ یک بزرگسال مسئولیت پذیر

باشی. بنابراین، از شما می خواھم کھ ظرف ھا را بشویید و زمین را جارو کنید.» کودک برای بھ دست آوردن جایگاه کودک کارھای خانھ را انجام نمی

دھد. در عوض، کودک باید اطاعت کند زیرا او عضوی از خانواده است و بھ محبت والدین خود پاسخ می دھد. 

خداوند دو بار در گذر ما بھ ما یادآوری می کند کھ او در جایگاه اول قرار دارد و ما باید بھ آنچھ خدا برای ما انجام داده است پاسخ دھیم. قبل از اینکھ

خداوند بھ قوم خود بگوید چھ می خواھد انجام دھند، ابتدا بھ آنھا یادآوری می کند کھ چھ کرده است. 

بار دیگر با من بھ خروج 19:4-5 نگاه کنید. 

4 «شما دیدید کھ من با مصریان چھ کردم. می دانید کھ چگونھ شما را بر بال ھای عقاب بردم و بھ نزد خود آوردم. 

5 اکنون اگر از من اطاعت کنید و عھد مرا نگاه دارید، از میان تمامی قومھای روی زمین، گنج ویژه من خواھید بود. زیرا تمام زمین از آن من

است.”

در آیھ 4 خداوند بھ قوم خود یادآوری می کند کھ او نجات دھنده و حافظ آنھاست. آنھا نتوانستند خود را از بردگی رھا کنند، بنابراین خدا این کار را

برای آنھا انجام داد. شاید متوجھ شده باشید کھ در آیھ 5 خداوند فرمود: ”اگر از من اطاعت کنی و بھ عھد من وفا کنی، گنج ویژه من خواھی بود.”

شاید این شبیھ قانون گرایی بھ نظر برسد؟ آیا خدا می گوید کھ اگر قوم خود را نافرمانی کنند، دیگر دوست ندارد؟ خیر 



کل کتاب مقدس مملو از شواھدی است کھ نشان می دھد قانون گرایی ھدف قانون خدا نیست. خداوند از قوم خود انتظاراتی دارد. او از طریق موسی بھ

آنھا ھشدار داد کھ نافرمانی عواقب و نفرین خواھد داشت. اما وقتی مردم نافرمانی می کردند، (و مثل ما مکرراً نافرمانی می کردند)، ھمیشھ عھد و

پیمانی از فیض وجود داشت کھ در زیر سطح جاری بود. شما می توانید در مورد آن در پیدایش 15 بخوانید، اما اکنون زمانی برای بررسی آن نداریم. 

من می خواھم آنچھ را کھ خداوند در مورد فیض از طریق نبی ھوشع در حدود 750 سال قبل از میالد گفتھ است، بشنوید. در آن زمان قوم اسرائیل

خدا را رھا کرده بودند و خدایان دروغینی مانند بعل را می پرستیدند. زنای معنوی مرتکب می شدند. خداوند با مردم مثل شوھر با زن خیانتکارش

سخن گفت. 

بھ آنچھ خدا در ھوشع 2:13 گفت گوش دھید. 

13خداوند می گوید: «او را بھ خاطر تمام مواقعی کھ برای تمثال ھای بعل خود بخور می سوزاند، وقتی کھ گوشواره ھا و جواھرات خود را می پوشد و

برای جستجوی دوستداران خود بیرون می رود، اما ھمھ چیز را در مورد من فراموش می کند، مجازات خواھم کرد.

این قانون در کار است. خدا گفت کھ باید قومش را بھ خاطر شکستن فرمان اول و دوم مجازات کند. و خداوند آنھا را مجازات کرد. اسراییل توسط

آشور فتح شد و مردم از دور پراکنده شدند. اما قلب رحمت خدا ھمیشھ راه بازگشت بھ رابطھ با او را فراھم می کند. 

بھ آنچھ خدا بعداً در ھوشع 2: 14-16 می گوید گوش دھید. 

14 «اّما آنگاه بار دیگر او را بھ دست می آورم و او را بھ صحرا می برم و در آنجا با مھربانی با او سخن خواھم گفت. 

١۵ تاکستان ھایش را بھ او باز می گردانم و وادی مصیبت را بھ دروازه ی امید تبدیل می کنم. 

او در آنجا خودش را بھ من خواھد داد، ھمانطور کھ مدتھا پیش در جوانی کھ من او را از اسارت در مصر آزاد کردم، انجام داد. 

16خداوند می گوید، وقتی آن روز فرا رسد، مرا بھ جای «اربابم» «شوھر من» خواھید خواند.» 

آیا قلب خدا را در آن آیات می شنوید؟ بھ آرزوی عمیق او برای بازگرداندن افراد گناھکار مانند ما بھ خود گوش دھید. لطفاً منظورم را بفھمید وقتی

می گویم قانون خدا در مورد عشق است نھ قانون گرایی. رحمت خدا ناشی از فراموشی اجرای قانون نیست. خدا بھ سادگی نافرمانی ما را نادیده نمی

گیرد. 

خداوند اطاعت از قانون را بسیار بسیار جدی می گیرد. اگر زمانی وسوسھ شدیم کھ فکر کنیم خدا بھ اطاعت اھمیت نمی دھد، باید بھ صلیب نگاه کنیم.

خدا باید نافرمانی را بھ خاطر عدالتش مجازات کند. اما خدا بھ خاطر رحمتش پسرش را بھ جای ما مجازات کرد. پسر کامل و مقدس خدا برای گناه ما

قربانی شد. بنابراین رحمت و بخشش خدا بھ دلیل اطاعت از عیسی مسیح در دسترس ما است. خدا نمی تواند قانون را نادیده بگیرد، بھ ھمین دلیل است

کھ او عیسی را فرستاد تا شریعت را برای ما انجام دھد. 

غالطیان 4: 4-7 این گونھ می گوید: 

4 «اما چون زمان کامل فرا رسید، خدا پسر خود را فرستاد کھ از زن متولد شد و تحت شریعت متولد شد. 

5 تا کسانی را کھ تحت شریعت بودند فدیھ دھیم تا پسرخوانده شویم. 

6 و چون شما پسر ھستید، خدا روح پسر خود را بھ قلب ما فرستاده است کھ ندا می دھد: ”آبا! 

7پس تو دیگر غالم نیستی، بلکھ پسر ھستی، و اگر پسری، وارث خدا ھستی.» 



در نجات، خدا ھمیشھ اول عمل می کند. خدا پسرش را فرستاد کھ تحت شریعت متولد شد. این بدان معناست کھ عیسی نیز مانند دیگران موظف بھ

اطاعت از 10 فرمان بود. اما عیسی شریعت را انجام داد و مرد تا ما را نجات دھد. این ھمان کاری است کھ خداوند برای ما انجام داده است. بعد،

فرزندان خدا بھ نجات خود پاسخ می دھند. نھ بھ عنوان برده، بلکھ بھ عنوان پسران و دختران، مانند آنچھ در غالطیان 4: 7 می بینیم. 

شاید این اسالید بھ شما کمک کند کھ الگوی کار بخشنده خدا را در زندگی ما ببینید. 

1. خدا اول عمل کرد او انسانھا را عاشقانھ آفرید و قوانین خوبی بھ ما داد تا زمانی کھ طبق برنامھ خدا زندگی می کنیم، آزادی را نصیب ما کند. 

2. اما ھمھ انسان ھا از این قوانین پیروی نمی کنند. حتی بھترین نمونھ ھای بشریت، مانند پادشاه دیوید، مرتکب گناھان وحشتناکی شدند. ھیچ کس

ھرگز قانون خدا را کامالً رعایت نکرده است. بھ جز یک نفر، عیسی. 

3. خدا بھ شکست ما پاسخ داد و پسرش را فرستاد تا ما را از طریق مرگ قربانی خود نجات دھد. 

4. وقتی بھ عیسی اعتماد می کنیم، پدر ما را با سابقھ کامل مسیح برکت می دھد و ما را از بار شریعت رھا می کند. و ما با اطاعت پاسخ می دھیم،

اگرچھ ھمیشھ ناقص و ناسازگار پاسخ می دھیم. 

5. با این حال، خدا ھمچنان در زندگی ما عمل می کند. او ما را اصالح می کند، راھنمایی می کند، تنبیھ می کند، تشویق می کند و ما را در مسیری کھ

بیشتر شبیھ عیسی می شویم، راھنمایی می کند. 

6. و روزی در بھشت دیگر دردی نیست، دیگر اشکی نخواھد بود، زیرا دیگر گناھی وجود نخواھد داشت. 

در اینجا دوباره آن شش نکتھ وجود دارد: 

1. خدا مردم را عاشق آفرید و به ما قانون داد تا به نفع ما باشد. 

2. ھمه مردم قانون خدا را زیر پا می گذارند. 

3. عیسی از شریعت اطاعت کرد و به جای ما درگذشت تا تاوان گناه را بپردازد. 

4. ما به مسیح اعتماد می کنیم، کارنامه کامل او را دریافت می کنیم و با اطاعت ناقص پاسخ می دھیم. 

5. خداوند به بخشش، اصالح و ھدایت ادامه می دھد. 

6. در بھشت دیگر ھرگز گناه نخواھیم کرد. 

این سفر مسیحی است، دوستان من. در آن سفر کجا ھستید؟ امیدوارم بھ مرحلھ 4 رسیده باشید، جایی کھ بھ مسیح اعتماد کرده و شروع بھ پیروی از او

کنید. بھ یاد داشتھ باشید کھ اطاعت از 10 فرمان شما را بھ خدا نمی رساند، زیرا ھمھ ما مرتباً دستورات را می شکنیم. در عوض، 10 فرمان یک

قطب نمای اخالقی است کھ قوم خدا را در این دنیای شکستھ ھدایت می کند. آنھا نرده ھایی را در دو طرف جاده فراھم می کنند تا ما را در طول مسیر

راھنمایی کنند. ما بھ تنھایی سفر نمی کنیم، با این حال ما یکدیگر را داریم و روح القدس ما را تشویق و تقویت می کند. 

بیایید اکنون از طریق ھمان روح با ھم دعا کنیم: عیسی، تو ما را از بردگی امیال و عادات گناه آلود خودمان نجات دادی. ما را از تاریکی بھ نور

عشق و حقیقت خود بیرون آوردی. اما ما خیلی شبیھ قوم خدا در بیابان 4000 سال پیش ھستیم. ما گاھی می خواھیم بھ روش ھای قدیمی برگردیم. ما

بھ حصاری از عشق نیاز داریم تا ما را در مسیر درست نگھ دارد. پدر، از شما برای 10 فرمان سپاسگزارم. از شما سپاسگزاریم کھ بھ اندازه کافی ما

را دوست دارید کھ قوانینی برای زندگی خداپسندانھ بھ ما ارائھ دھید. روح القدس، لطفا بھ ما کمک کن تا قانون را دوست داشتھ باشیم و از آن پیروی

کنیم. ما می خواھیم خدا را با تمام قلب، تمام روح، تمام ذھن و تمام قدرت خود دوست داشتھ باشیم. و ھمسایگان خود را مانند خود دوست داشتھ باشیم.

عیسی بھ ما کمک کن تا این کار را انجام دھیم. بھ نام شما می پرسیم 

آمین
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