
بزرگترین فرمان: عشق کل نگر
تثنیھ 14-6:4

کلمان تندو، کارآموز شبانی

امروز بھ سوال نھم از تعلیمات شھر جدید خواھیم پرداخت. من سوال را می خوانم و سپس جواب را با ھم می خوانیم. 

سؤال 9: خداوند در فرمان اول، دوم و سوم چه می خواهد؟

پاسخ: اول اینکه خدا را به عنوان تنها خدای واقعی و زنده بشناسیم و به آن اعتماد کنیم.

دوم اینکه از هر بت پرستی بپرهیزیم و خدا را ناروا نپرستیم.

سوم، اینکه با نام خدا با ترس و احترام رفتار کنیم و همچنین به ک��م و اعمال او احترام بگذاریم.

این سؤال بر سھ فرمان اول متمرکز است. قسمتی کھ امروز بھ آن نگاه خواھیم کرد شامل خالصھ ای از تمام ده فرمان است. قبل از اینکھ بھ متن خود

نگاه کنیم، در مورد کتابی کھ در آن یافت می شود، چند نکتھ قابل ذکر است. 

تثنیھ پنجمین کتاب از پنج کتاب موسی است. خداوند اسرائیل را قبالً از مصر آورده است، جایی کھ آنھا 430 سال برده بودند. ھنگامی کھ آنھا برای

رحمت خدا فریاد زدند، او فریاد آنھا را شنید و موسی را فرستاد تا نجات دھنده و نجات دھنده آنھا باشد. 

این یک رستگاری فیزیکی با اھمیت معنوی بود. بلھ، آنھا از نظر جسمی بھ بردگی گرفتھ شده بودند و نیاز بھ نجات از اسارت داشتند. اما آنھا ھمچنین

بھ رھایی روحانی نیاز داشتند کھ فقط خدا می تواند بھ آنھا بدھد. بھ ھمین دلیل است کھ خداوند بھ آنھا گفتھ است کھ چگونھ باید در برابر او زندگی

کنند. این متنی است کھ ده فرمان برای اولین بار در خروج 20: 1-17 در آن بیان شد. اکنون، دھھ ھا پس از آن رویداد در کوه سینا، نسل بعدی برای

ورود بھ سرزمین موعود آماده می شود. قبل از اینکھ این کار را بکنند، آنھا باید دوباره قانون را بشنوند. بھ ھمین دلیل است کھ «تثنیھ» عنوان کتابی

است کھ متن ما در آن یافت می شود. تثنیھ بھ معنای «قانون دوم» است. بیایید اکنون روی گذر خود تمرکز کنیم. 



متن: تثنیھ 6: 15-4 

۴ «ای اسرائیل بشنو: یھوه خدای ما، یھوه یکی است. 

5 یھوه خدای خود را با تمام دل و با تمام جان و با تمام قوت محبت کن. 

۶ و این سخنانی کھ امروز بھ شما امر می کنم در دل شما خواھد بود. 

7آنھا را با جدیت بھ فرزندان خود بیاموزید و وقتی در خانھ خود می نشینید و در راه قدم می زنید و دراز می کشید و برمی خیزید از آنھا صحبت کنید. 

8آنھا را بھ عنوان عالمتی بر دست خود ببند، و مانند پیشانی بین چشمانت خواھند بود. 

9 آنھا را بر درھای خانھ و دروازه ھای خود بنویس. 

10 «و چون یھوه خدایت تو را بھ زمینی کھ برای پدرانت، ابراھیم، اسحاق و یعقوب سوگند خورد، بیاورد، شھرھای بزرگ و نیکو کھ نساختی، 11 و

خانھ ھای پر. از ھمھ چیزھای خوب کھ پر نکردی، و آب انبارھایی کھ حفر نکردی، و تاکستان ھا و درختان زیتونی کھ نکاردی، و چون خوردی

و سیر شدی،

12پس مواظب باش کھ خداوند را فراموش نکنی کھ تو را از سرزمین مصر و از خانھ بردگی بیرون آورد. 

13 از یھوه خدای خودت بترسی. او را خدمت کنید و بھ نام او سوگند یاد کنید. 

14 بھ دنبال خدایان دیگر، خدایان مردمانی کھ در اطراف شما ھستند، نروید. 

15 زیرا کھ یھوه خدایت در میان تو خدای غیور است مبادا خشم یھوه خدایت بر تو افروختھ شود و تو را از روی زمین ھالک کند. 

بیایید با ھم اشعیا 40:8 را بخوانیم.

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

دعا کنیم 

خداوند مھربان، ما از تو برای کالم و کار رستگاری تو در طول تاریخ سپاسگزاریم. خداوندا، دعا می کنیم کھ از طریق این موعظھ، تو صحبت کنی

و من گوش کنم. از آنچھ می شنوم، می توانم با مردم شما آنچھ را کھ می خواھید بدانند صحبت کنم. ما دعا می کنیم کھ کالم شما قلب ما را گرم کند و

باعث شود کھ شما را دوست داشتھ باشیم، از شما اطاعت کنیم، بھ شما خدمت کنیم و شما را تنھا خدای حقیقی را پرستش کنیم. و بھ نام گرانبھای

عیسی دعا می کنیم. آمین 

نکتھ اول: بزرگترین فرمان عشق کل نگر است 

آیات 5-4: 

۴ «ای اسرائیل بشنو: یھوه خدای ما، یھوه یکی است. 

۵ یھوه خدای خود را با تمام دل و با تمام جان و با تمام قوت محبت کن.» 

وقتی موسی این سخنان را برای قوم خدا گفت، می دانست کھ بھ زودی خواھد مرد. موسی قبل از مرگ از مردم می خواھد کھ با دقت گوش کنند زیرا

سرنوشت آنھا در گرو این فرمان بزرگ و اول است. 



می خواھم بھ پدری مسن فکر کنی کھ در شرف مرگ است. وقتی آخرین کلماتش را بھ فرزندانش می گوید، فکر می کنید بچھ ھا با دقت گوش می

دھند؟ بلھ، چون ھر چھ بگوید خیلی مھم است. موسی در آیھ 4 از فعل ترجمھ شده «شنیدن» استفاده می کند. این یک تجارت جدی است. مردم باید

بشنوند کھ خدا چھ می گوید، وگرنھ نعمت ھایی را کھ خدا وعده داده از دست خواھند داد. 

YAHWEH آیھ 4 حاوی این جملھ ساده اما عمیق است: ”خداوند، خدای ما، خداوند یکی است.” نام ”خداوند” با حروف بزرگ در زبان عبری

است. این نام عھد خداست. او پادشاه پادشاھان است. او تنھا خداوند است، ھیچ خدای دیگری در زمان و مکان وجود ندارد (اشعیا 44:6). اسرائیل خدا

را دید و صدای ھولناک او را در کوه سینا شنید. اما آنھا زنده ماندند. رحمت و لطف خدا را تجربھ کرده اند. و بھ ھمین دلیل است کھ او را «خداوند»

خود می نامند. این نام احترام بھ خداوند است. 

آیھ 4 می گوید: ”خداوند یکی است.” خداوند یگانھ و متحد است. شما ھمچنین می توانید این عبارت ”تنھا خداوند یکی است” را ترجمھ کنید. می دانیم

کھ این خدای واحد نیز در سھ شخص وجود دارد کھ در تثلیث متحد شده اند. در عھد عتیق، تثلیث بھ طور ضمنی آموزش داده شده است. عھد جدید بھ

صراحت تثلیث را در آیاتی مانند متی 28:19 تعلیم می دھد. لوقا 3:22; اول قرنتیان 13:14 و دیگران. 

حال بیایید بھ آیھ 5 نگاه کنیم: “5 یھوه خدای خود را با تمام دل و با تمام جان و با تمام قوت خود محبت کن.” 

از آنجا کھ خدا ابتدا آنھا را دوست داشتھ است، اکنون قوم او می توانند او را دوست داشتھ باشند، ھمانطور کھ یوحنا 4:19 می گوید. عشق ما بھ خدا

باید با عمق و وسعت عشق او نسبت بھ ما مطابقت داشتھ باشد. بنابراین ما باید خدا را با یک خود متحد دوست داشتھ باشیم: با تمام قلبمان. با تمام جان

و با تمام توان و قدرت و قدرتمان. خداوند بھ مردم می گوید کھ ھیچ کس دیگری نیست کھ باید این سطح از فداکاری و تعھد واحد را دریافت کند. 

پیوند زناشویی این نوع تعھد را بھ خوبی نشان می دھد. برنامھ خدا این است کھ یک شوھر تمام وجود خود را در یک رابطھ عاشقانھ دائمی بھ یک

زن بدھد. آیا این ھمان ازدواجی است کھ شما می خواھید؟ البتھ کھ ھست. و این میزان تعھدی است کھ خداوند از قوم خود، عروسش نیز انتظار دارد.

شوھر نباید زن دیگری داشتھ باشد یا زن شوھر دیگری. اگر عاشقان دیگر را تعقیب کنند، نتیجھ آن حسادت، عصبانیت و درد است. 

خدا نمی خواھد ما را با دیگر عاشقان تقسیم کند. بنابراین باید مراقب باشیم کھ چیزی دل ما را از او دور نکند. زیرا او تنھا خداست و وفاداری خود را

بھ ما ثابت کرده است. بنابراین، کسانی کھ بت ھا را می پرستند، از خشم شدید حسادت او فرو می روند. اما کسانی کھ زندگی خود را با توکل و

اطاعت کامل از او می گذرانند تا زمانی کھ زنده ھستند، برکت خواھند داشت. 

نكتھ دوم: اسرائیل با كلمات اعظم فرمان چھ باید بكند؟ 

در اینجا چھار کاری است کھ آنھا و ما باید انجام دھیم. 

1. این کلمات را در قلب خود نگھ دارید. 

آیھ 6 می گوید: “6 و این سخنانی کھ امروز بھ تو امر می کنم در دل تو خواھد بود.” 

این فراخوانی است تا کالم خدا را بھ عنوان گنجینھ ای گرانبھا بدانیم. نویسنده مزمور 119:11 با الھام از روح القدس چیزی مشابھ گفت: ”کالم تو را

در قلب خود ذخیره کرده ام تا بر تو گناه نکنم.”  

2. آنھا را بھ نسل بعدی آموزش دھید. 

آیھ 7 الف می گوید: «آنھا را با کوشش بھ فرزندان خود بیاموزید…» خداوند ما را دعوت می کند تا با آموزش کالم خداوند بھ آنھا در تربیت نسل بعدی



مؤمنان شرکت کنیم. 

3. ھمیشھ و ھمھ جا از آنھا صحبت کنید. آیھ 7b: ”... وقتی در خانھ خود می نشینید، و ھنگامی کھ در راه می روید، و ھنگامی کھ دراز می کشید، و

ھنگامی کھ برخیزید، از آنھا صحبت کنید.” این بزرگ ترین فرمان این بود کھ ھر جا کھ می روند، راھنمای آنھا باشد. 

ھمانطور کھ در مزمور 119:105 می خوانیم، ”کالم تو چراغی است برای ھدایت پاھای من و نوری برای راه من.” 

4. آنھا را قابل حمل و بھ یاد ماندنی کنید. آیات 8-9 می گوید: 

8آنھا را بھ عنوان عالمتی بر دست خود ببند، و مانند پیشانی بین چشمانت خواھند بود. 

9آنھا را بر درھای خانھ و دروازه ھای خود بنویس.» وقتی این دستورالعمل را می خوانم کھ کلمات خدا را بر روی دستان آنھا ببندم، بھ یادگیری

واژگان برای زبان ھای جدید فکر می کنم. من 4 زبان را بھ طور رسمی یاد گرفتھ ام. 

برای یادگیری واژگان جدید، من ھمیشھ بھ فلش کارت نیاز داشتم. 

آنھا قابل حمل ھستند، بنابراین من می توانم آنھا را در ھر جایی مطالعھ کنم و ذھنم را با کلمات اشباع کنم. خدا می خواھد کھ ما از کالم او اشباع

شویم. امروز ما کتاب مقدس را دور دستان خود نمی پیچیم و آن را بر پیشانی خود نمی بندیم. اما چھ کنیم تا بھ قلب خود کمک کنیم تا کالم خدا را بھ

خاطر بسپارد؟ آیات کتاب مقدس را کجا می توانید قرار دھید تا ھمیشھ در زندگی شما وجود داشتھ باشد؟ 

امیدوارم چیزی پیدا کرده باشید کھ برای شما مفید باشد. 

اگر بھ ایده نیاز دارید، بھ من یا کشیش کریس اطالع دھید، و ما می توانیم بھ شما کمک کنیم! 

نکتھ سوم: سخنان بزرگ ترین فرمان برای اسرائیل چھ داللت می کند ھنگامی کھ مردم بھ سرزمین موعود رسیدند، نعمت ھای زیادی را بھ ارث

بردند کھ برای آنھا کار نکردند. 

خداوند در آیھ 12 بھ آنھا ھشدار می دھد: ”مراقب باشید کھ خداوند را فراموش نکنید.” 

خدا ھمیشھ از ما می خواھد کھ بھ جای خود نعمت ھا، بر خداوند نعمت ھا تمرکز کنیم. اگر تعھد محبت آمیز ما بھ خدا جدی گرفتھ شود، نعمت ھای

خداوند لذت بخش است. 

بھ عالوه، موسی بھ مردم ھشدار داد کھ اگر خداوند را فراموش کنند و بھ دنبال خدایان دیگر بدوند، خداوند آنھا را از زمین بیرون خواھد کرد. 

بھ ھمین دلیل است کھ آیھ بعدی بھ خلق خدا یادآوری می کند کھ از پروردگار بترسند. 

آیھ 13a: ”از خداوند خدای خود بترسید.” 

این منو یاد بیت دوم آھنگ Amazing Grace انداخت: 

«این لطف بود که به قلبم ترسیدن را آموخت. 

و فیض ترس من را تسکین داد. 

چقدر گرانبھا ظاھر شد آن فیض. 

ساعتی کھ برای اولین بار باور کردم.” اسرائیل 430 سال در مصر در وحشت و ترس زندگی کرده بود. 

پس از آنکھ خداوند ترس از بندگی را از آنان رھایی بخشید، آنان را بھ تنھا ترس راست دعوت کرد: ترس از پروردگار. 

این تنھا ترسی است کھ می تواند ھمھ ترس ھای دیگر را از بین ببرد و حکمت مورد نیاز برای بندگی و پرستش خدا را فراھم کند. بنابراین، بقیھ آیھ

13 می گوید: «او را بندگی کنید و بھ نام او سوگند یاد کنید». از آنجا کھ خداوند ھمیشھ راستگو است، قوم او باید حقیقت را دوست داشتھ باشند و

بگویند. ”بلھ” آنھا باید بلھ باشد و ”نھ” آنھا باید نھ (متی 5:37). 

این گونھ است کھ باید بھ نام خدا قسم خورد. 



انجام ھر کار دیگری بھ معنای بردن نام خدا بیھوده و در نتیجھ شکستن فرمان سوم است. 

حال بیایید با ھم بھ آیات 14-15 نگاه کنیم: 

14 بھ دنبال خدایان دیگر، خدایان مردمانی کھ در اطراف شما ھستند، نروید. 

15 زیرا کھ یھوه خدایت در میان تو خدای غیور است مبادا غضب یھوه خدایت بر تو افروختھ شود و تو را از روی زمین ھالک کند.» در ازدواج،

زن باید وفادار باشد و یا عواقب شدیدی دارد. رستگاران خدا عروس منتخب او ھستند، بنابراین نباید بھ دنبال خدایان دیگر بروند و یا عواقب شدیدی

دارد. این بھ اشتیاق خدا نسبت بھ نام مقدس خود و غیرت او اشاره دارد کھ ما را فقط بھ او می طلبد. 

جالل او را نمی توان با دیگر خدایان تقسیم کرد (خروج 20:5؛ یوشع 24:19). 

او تنھا باید برای جالل او و خیر ما پرستش شود. نتیجھ گیری و کاربرد انجیل در این قسمت می بینیم کھ اسرائیل قوم نجات یافتھ خداوند است. 

خداوند رستگاری آنھا را از طریق بنده خود موسی بھ انجام رسانده است. 

ولی این آخر ماجرا نیست. دوستان، خداوند از موسی استفاده کرد تا قوم خود را از مصر بھ سرزمین موعود ھدایت کند. اما موسی فقط از دور

سرزمین موعود را دید. او ھرگز خودش وارد آن نشد. پس از موسی، یوشع رھبر اسرائیل شد. بھ لطف خدا از رود اردن گذشتند. و سپس یوشع نیز

درگذشت. پس از یوشع، قوم توسط داوران، کاھنان، پادشاھان و انبیا رھبری شدند. و ھمگی مردند، مانند موسی. دوستان ھمھ این افراد باید می آمدند

و می رفتند. 

زیرا آنھا فقط سایھ ھایی از واقعیت بودند. 

رھبری آنھا بھ پادشاه و نجات دھنده نھایی، عیسی مسیح اشاره کرد. موسی و ھمھ قھرمانان دیگر در عھد عتیق مردان گناھکار بودند و بھ ھمین دلیل

مردند. آنھا ھرگز از مردگان برنخاستند. آنھا می توانستند قوم خدا را بھ معنای فیزیکی رھبری و نجات دھند. اما بھ دلیل گناھکاری خود، خود بھ یک

نجات دھنده نیاز داشتند. 

فقط مسیح، خدای کامل و انسان کامل، می توانست مردم را بھ معنای ابدی و روحانی نجات دھد. 

از طریق اطاعت مسیح است کھ ما انسان ھای گناھکار می توانیم خدای یگانھ و حقیقی را دوست داشتھ باشیم، اطاعت کنیم، خدمت کنیم و آن را

پرستش کنیم. دوستان من، اگر اینجا ھستید و نمی دانید کھ چگونھ می توانید خدا را با تمام وجود خود دوست بدارید، می خواھم بدانید کھ نمی توانید!

اسرائیل نمی توانست در مصر خدا را دوست داشتھ باشد و از او اطاعت کند. و بھ تنھایی نمی توانید واقعاً خدا را دوست داشتھ باشید و از او اطاعت

کنید. شما ھنوز در مصر ھستید و در گناه خود گم شده اید تا زمانی کھ بھ مسیح اعتماد کنید. این پیام باید شما را ترسانده باشد، دوست نجات نیافتھ من.

اما چون این پیام را شنیده اید، ناامید نشوید. خدا رحیم و سرشار از محبت است تا ھر چند موسی بھتری را کھ عنایت کرده، عیسی مسیح، نجات دھید.

عیسی یک نجات دھنده کامل است کھ شما را بھ حضور خدا خواھد آورد. عیسی تنھا امید و کمک شماست. کاری کھ باید انجام دھید این است کھ با

ایمان از خداوند طلب رحمت کنید، ھمانطور کھ مردم در مصر انجام دادند. 

از گناه خود توبھ کنید و بھ مسیح بھ عنوان نجات دھنده خود اعتماد کنید. 

آنگاه می توانی با شادمانی و از صمیم قلب خدا را دوست بداری و از او اطاعت کنی.  

برای کسانی کھ از قبل خداوند را می شناسند، کسانی کھ بھ او ایمان دارند، فرصتی داریم کھ خدا را بھ خاطر آنچھ مسیح عیسی با زندگی، مرگ و

رستاخیز خود برای ما بھ انجام رساند، شکر کنیم. 

از طریق قدرت روح القدس، اکنون باید او را دوست داشتھ باشیم و از روی شکرگزاری و شادی از او اطاعت کنیم. این نوع عشق مسری است. باید

بھ دیگران، بھ نسل بعدی مؤمنان سرایت کند. 

ھمانطور کھ اسرائیل بھ فرزندان خود گفت کھ خدا چھ کرده است، ما نیز باید ھمین کار را انجام دھیم. 

ما بھ نسل بعدی نشان می دھیم کھ چگونھ خدا را با تمام قلب، روح و قدرت خود دوست داریم و ھمسایگان خود را مانند خودمان دوست داریم.  

ھمچنین بھ یاد داشتھ باشیم کھ این عشق فقط برای کسانی کھ بھ ما نزدیک ھستند یا کسانی کھ شبیھ ما ھستند نیست. 

این عشق بھ غریبھ ھا و حتی کسانی کھ ممکن است دشمنان خود بدانیم تسری پیدا می کند. دوستان، ما فقط می توانیم از این طریق دوست داشتھ باشیم



زیرا خدا ابتدا ما را در مسیح عیسی، نجات دھنده ما، محبت کرد. باشد کھ روح خدا بھ شما و من قدرت دھد تا خدا را با تمام قلب، با تمام روح، تمام

ذھن و تمام قدرت خود دوست داشتھ باشیم. 

باشد کھ او بھ ما کمک کند کھ صادقانھ، صادقانھ و صادقانھ دیگران را مانند خودمان دوست داشتھ باشیم. 

و ھمچنین باشد کھ ما را بھ پرستش و عبادت تنھا او تا زمانی کھ زنده ایم توانمند سازد. 

بیا با ھم دعا کنیم از تو متشکرم، پدر، کھ از طریق کالم خود با ما صحبت کردی. خداوندا، ما دعا می کنیم کھ روح تو ھمچنان از کالم تو استفاده کند،

زیرا او باعث می شود کھ مسیح و جالل پدر را ببیند. پدر، بھ ما کمک کن تا کالم خود را دوست داشتھ باشیم، ھمانطور کھ ما را بھ سوی شما

راھنمایی می کند. بھ ما کمک کن تا با حقیقت کالم خود ھمسایگان خود را دوست داشتھ باشیم. پروردگارا، با مھربانی بھ والدین، فرزندان، مجردھا،

پیر و جوان کمک کن. 

باشد کھ ھمھ ما برای کلمھ شما ارزش قائل باشیم، زیرا در حال تالش برای زندگی برای شما ھستیم، اکنون و برای ھمیشھ. 

و بھ نام مسیح، نجات دھنده و خداوند ما، دعا می کنیم و ایمان می آوریم. 

آمین

One Voice Fellowship


