
استراحت و اعتماد: دستورات 4 و 5
خروج 12-20:8

مقدمھ 

امروز ما بھ سؤال 10 از تعلیمات شھر جدید نگاه می کنیم. 

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

سوال 10: خداوند در فرمان چهارم و پنجم چه می خواهد؟

چهارم، اینکه در روز سبت وقت خود را به عبادت عمومی و خصو�� خدا می گذرانیم، از مشاغل معمولی
استراحت می کنیم، به خداوند و دیگران خدمت می کنیم، و بنابراین سبت ابدی را پیش بینی می کنیم.

پنجم، اینکه ما پدر و مادر خود را دوست داشته و به آنها احترام می گذاریم و تسلیم انضباط و هدایت الهی
آنها هستیم.

بیایید بھ خواندن کتاب مقدس امروز نگاه کنیم. 

من دستورات چھار و پنج را از خروج 20:8-12 خواھم خواند. 

٨ «بھ خاطر داشتھ باشید کھ روز سبت را با مقدس نگھ داشتن آن نگھ دارید. 

9شش روز در ھفتھ برای کار معمولی خود فرصت دارید، 

10اما روز ھفتم، روز سبت است کھ بھ خداوند خدای شما اختصاص داده شده است. در آن روز ھیچ کس در خانواده شما نمی تواند کاری انجام دھد.

این شامل شما، پسران و دخترانتان، خدمتکاران زن و مرد شما، دام ھای شما و ھر خارجی کھ در میان شما زندگی می کند، می شود.

11 زیرا خداوند در شش روز آسمانھا و زمین و دریا و ھر آنچھ را در آنھاست آفرید. اما در روز ھفتم استراحت کرد. بھ ھمین دلیل است کھ خداوند

روز سبت را برکت داد و آن را مقدس دانست.

12 بھ پدر و مادر خود احترام بگذارید. آنگاه در زمینی کھ یھوه خدایت بھ تو می دھد، زندگی طوالنی و کامل خواھی داشت.» 



با ھم اشعیا باب ۴٠ آیھ 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 

ھمانطور کھ می دانید، خداوند بھ ما 10 فرمان داده است تا بھ ما بیاموزد چگونھ با زندگی خود بھ او احترام بگذاریم. بھ نظر شما ھیچکدام از آنھا

اختیاری ھستند؟ البتھ کھ نھ. اما من فکر می کنم گاھی اوقات ما فرمان چھارم را بھ اندازه کافی جدی نمی گیریم. اما ما باید. در زبان اصلی، «قتل

مکن» و «دزدی نکن» تنھا دو کلمھ عبری ھستند. فرمان چھارم در مورد سبت با 55 کلمھ توضیح داده شده است. این بیش از ھر فرمان دیگری است. 

«قتل نکن» البتھ نیاز بھ توضیح زیادی ندارد. این یک ایده ساده است. اما من فکر می کنم جالب است کھ خدا واقعاً وقت خود را برای توضیح دالیل

سبت صرف کرد. 

سبت برای مسیحیان اختیاری نیست، حتی اگر برخی از مردم امروز آن را جدی نگیرند. خروج 31:16 می گوید: «16 قوم اسرائیل سبت را نگھ

می دارند و سبت را در تمام نسل ھای خود بھ عنوان یک عھد برای ھمیشھ نگاه خواھند داشت. 

17 بین من و بنی اسرائیل نشانھ ای تا ابد است کھ خداوند در شش روز آسمان و زمین را آفرید و در روز ھفتم آرام گرفت و شاداب شد.» 

آیا شما آن را شنیدید؟ 

خدا می گوید کھ سبت برای ھمیشھ در زمان وجود دارد. او ھمچنین گفت کھ بنیان سبت بھ زمان باز می گردد، بھ ھمان آغاز خلقت. خود خداوند پس

از کار خلقت آرام گرفت. چرا خدا استراحت کند؟ نھ بھ این دلیل کھ خستھ بود، بلکھ بھ دو دلیل: 

1. کار خدا کامل بود - ھر روز پس از اینکھ او چیزھایی را بھ وجود آورد، خداوند اعالم کرد: ”خوب است.” 

او چیزی را ناتمام نگذاشت، و ھمھ چیزھایی کھ خلق کرد بسیار خوب بود. بقیھ خدا تکمیل و کمال کار او را جشن گرفتند. 

2. دلیل دوم استراحت خدا این بود کھ الگویی از زندگی برای ھمھ خلقت ایجاد کند. 

ایده استراحت شنبھ در واقع در آفرینش پختھ شده است. خروج 23:10 می گوید: ”بھ مدت شش سال زمین خود را بکارید و محصول آن را جمع آوری

کنید، اما سال ھفتم زمین را استراحت دھید.” زمین کشاورزی نیز نیاز بھ استراحت دارد. اگر سال بھ سال ھمان محصوالت را بکارید، مواد مغذی

خاک تمام می شود. خداوند نیاز بھ استراحت را در طراحی خود از زمین، حیوانات و مردم گنجاند. او انسان ھا را بھ عنوان موجوداتی طراحی کرد

کھ یک سوم ھر روز را می خوابند. 

خداوند در طراحی منظومھ شمسی نیز استراحت کرد. نصف روز روی زمین تاریک است. قبل از المپ، این امر مردم را مجبور بھ توقف کار کرد.

آنھا نمی توانستند در تاریکی کار کنند، بنابراین مجبور بودند در خانھ باشند، بخوابند و استراحت کنند. 



دوستان من، استراحت سبت در تار و پود تمام آفرینش تنیده شده است. اما ما بنا بھ دالیلی با استراحت مبارزه می کنیم. گاھی اوقات احساس می کنم از

چیزھای موجود در لیست کارھایم غرق می شوم. احساس می کنم ھر چقدر ھم کھ کار می کنم، ھرگز نمی توانم بھ عقب بیفتم. 

آیا تا بھ حال چنین احساسی دارید؟ 

آیا تا بھ حال آرزو می کنید کھ بتوانید بھ ساحل بروید؟ انجام میدھم. با این حال، من بھ تعطیالت رفتھ ام و نتوانستم استراحت کنم. آیا برای شما اتفاق

افتاده است؟ شما از تعطیالت بھ خانھ می آیید و ھمان احساسی را دارید کھ ھنگام رفتن داشتید. ساحل عالی است، اما شن و ماسھ و اوقات فراغت آن

اشتیاق شما را برای استراحت واقعی در اعماق قلبتان برآورده نمی کند. شما بھ آب زنده نیاز دارید نھ آب نمک. 

عیسی شما را می شناسد، بھتر از اینکھ خودتان را بشناسید. و او شما را در جایی کھ ھستید، با آنچھ واقعاً نیاز دارید مالقات می کند. 1600 سال پیش،

سنت آگوستین، اسقف آفریقایی کلیسا، چنین نوشت: «خدا ھمھ اینھا برای شماست: اگر گرسنھ باشید برای شما نان است و اگر تشنھ باشید برای شما آب

است و اگر در تاریکی ھستید برای شما نور است». 

فقط بھ برخی از دعوت ھای شخصی برای استراحت کھ عیسی بھ افراد مختلف داد گوش دھید. بھ جوان ثروتمندی کھ با مقام و قیافھ خود برای

رضایت خدا و اطرافیانش تالش می کرد. عیسی بھ او گفت: «از این ھمھ بزرگ بینی، غرور و چسبیدن بھ دارایی ھایت استراحت کن. آنھا را رھا کن

تا بتوانی واقعاً استراحت کنی.» 

بھ جذامی کھ مجبور شد از خانواده خود فرار کند، از جایی بھ جای دیگر سرگردان شود و از جمعیتی کھ از او می ترسیدند دوری کند. ھرکس این

جذامی را می دید با ترس فریاد می زد: نجس! عیسی بھ آن مرد گفت: ”بیا و استراحت کن، شفا و پذیرش بیاب و در من برای جسم و روحت آرام

بگیر.” 

برای یک زن سامری، با پیشینھ مذھبی و قومیت متفاوت، یک یھودی حتی قرار نبود با او صحبت کند. عیسی بھ این زنی کھ روابط بسیار قطعی

داشت، گفت: «این آب زنده را بگیر و بنوش. تنھا چیزی را کھ می تواند تشنگی شما را بھ شکلی پایدار رفع کند، دریافت کنید. در من آرام بگیر.” 

خطاب بھ فریسیان خودپسند، کھ فکر می کردند خدا آنھا را دوست خواھد داشت زیرا 10 درصد از دانھ ھای زیره خود را می شمردند تا بتوانند آنھا

را ده دھم. فریسیان نھ تنھا از قانون مکتوب خدا، بلکھ از الیھ ھایی از قوانین و ممنوعیت ھای اضافی کھ برای قوم یھود ابداع کرده بودند، با دقت

اطاعت کردند. 

خداوند خطاب بھ مردانی کھ بھ دنبال تایید از سوی خداوند و ستایش دیگران ھستند، می گوید: «آیا از این ھمھ رعایت قوانین خستھ نشده اید؟ از جعل

کردنش خستھ نشدی؟ شما در دل خود می دانید کھ قانون را کامالً رعایت نمی کنید. حتی اگر زنای فیزیکی مرتکب نمی شوید، در ذھن خود این کار

را انجام می دھید. شاید با لب ھایت دروغ نمی گویی، اما در دلت درباره ھمنوعات حرف ھای ناخوشایند و نادرست می گویی.» عیسی از آن فریسیان

می پرسد: «آیا از حفظ نما خستھ نشدید و وانمود کردید کھ یک حافظ قانون کامل ھستید؟» ”آیا حاضری آن را رھا کنی و استراحت کنی؟ تا در من آرام

گیرد و در اطاعت من از قانون؟ زیرا من کامالً از آن اطاعت کردم،» عیسی می گوید. ”من ھمھ این کارھا را انجام داده ام - زیرا می دانم کھ شما

ھرگز نمی توانید.” 

عیسی بھ ھر کسی کھ بار شکست را احساس می کند می گوید: «من برای جبران گناه تو بھ مرگ قربانی رفتم. سپس من دوباره برخاستم تا شما

امیدوار باشید، زیرا شما اعتبار تمام رعایت قانون من را دریافت می کنید! اکنون می توانید در من آرام بگیرید و بدانید کھ دیگر زیر بار و نفرین



قانون نیستید. در عوض می توانید از من پیروی کنید و در شادی و عشق از من اطاعت کنید.” 

در مورد شما چطور؟ ماھیت شکستگی، بی قراری شما چیست؟ در حال حاضر کجا بیشتر آرزوی استراحت دارید؟ عیسی بھ شما می گوید: «بیایید

نزد من، ای ھمھ خستھ ھا و بارھا، نزد من بیایید و من بھ شما آرامش خواھم داد.» (متی 11:28) استراحت واقعی چیزی است کھ باید دریافت کنید،

نمی توانید آن را برای خود ایجاد کنید. 

استراحت واقعی چیست؟ 

آیا وقتی کارمان تمام شد آن را پیدا می کنیم؟ نھ، ما باید از کارھایمان استراحت کنیم، نھ در کارھایمان. عبرانیان 4: 10-11 می گوید: “10 زیرا ھر

کھ بھ آرامش خدا وارد شده است از اعمال خود نیز آرام گرفتھ است، ھمانطور کھ خدا از او استراحت کرد. 11 پس بیایید برای ورود بھ آن استراحت

تالش کنیم.» 

آرامش خدا در جمع کردن منابع یا شھرت یافت نمی شود. در محبوبیت یا امنیت یافت نمی شود. ھرگز و ھرگز آنقدر پول پس انداز نخواھید کرد یا بھ

اندازه کافی برای استراحت واقعی بھ انجام نخواھید رسید. اولین قدم برای یافتن استراحت واقعی این است کھ بپذیریم واقعاً ھمھ ما چقدر عمیق،

سرسخت و متکی بھ خود ھستیم. ما عمیقاً متعھد ھستیم کھ کارھا را بھ تنھایی و بھ روش خودمان انجام دھیم. این بزرگترین مانع ما برای استراحت

واقعی است. ”ھرگز تسلیم نشو!” فریاد دل ماست با این حال تسلیم شدن در برابر خالق و پادشاه ما اولین قدم برای استراحت واقعی است. 

خدا بھ ما والدین داد تا بھ ما کمک کنند تا حکمت تسلیم شدن را بیاموزیم. این یکی از اتصاالت بین دستورات 4 و 5 است. اگر حاضر نیستیم بھ خدا

توکل کنیم، از فرمان او برای استراحت اطاعت نمی کنیم. و اگر مایل نباشیم بھ والدین خود اعتماد کنیم، از آنھا اطاعت نمی کنیم و حکمت را یاد نمی

گیریم. 

سؤال امروز ما در مورد آموزش تعلیمات شھر جدید این را در مورد فرمان پنجم می گوید: ”اینکھ ما پدر و مادرمان را دوست داریم و بھ آنھا احترام

می گذاریم و تسلیم انضباط و ھدایت الھی آنھا ھستیم.” آیا ارتباط بین پدر و مادر ما و خدا را در آنجا می بینید؟ ما فراخوانده شده ایم کھ تسلیم انضباط

الھی شویم. این بدان معناست کھ والدین ما باید تسلیم خدا باشند تا بتوانند با حکمت خدا ما را تربیت و راھنمایی کنند. 

خداوند از والدین ما استفاده می کند تا الگوھایی برای ما باشند تا از آنھا پیروی کنیم. این بدان معنا نیست کھ آنھا کامل ھستند. آیا امروز پدر و مادر

کاملی وجود دارد؟ البتھ کھ نھ. در واقع، راه مھمی کھ ما می توانیم الگوی فرزندانمان باشیم این است کھ بھ آنھا نشان دھیم چگونھ توبھ کنند. 

والدین: آیا تا بھ حال از فرزندان خود عذرخواھی می کنید؟ 

تو باید. اگر در مقابل فرزندانم وانمود کنم کھ کامل ھستم، بھ آنھا یاد نمی دھم کھ چگونھ از عیسی پیروی کنند. اما وقتی بھ گناه و شکستم نزد فرزندانم

اعتراف می کنم، بھ آنھا یاد می دھم کھ چگونھ از خدا پیروی کنند. 

اولین کار من تسلیم شدن بھ خدا و پیروی از اوست. کار دوم من این است کھ بھ فرزندانم یاد بدھم چگونھ با خدا برای خودشان راه بروند. فرزندان بھ

عنوان الگوی تسلیم در برابر خداوند تسلیم والدین خود می شوند. تسلیم شدن در برابر خدا و والدین ما بھ طور طبیعی اتفاق نمی افتد و بھ ھمین دلیل

است کھ ھر دو در 10 فرمان گنجانده شده اند. 



خدا می داند کھ ما آرزوی آزادی داریم، اما او آنقدر ما را دوست دارد کھ در محدوده قوانین خوب خود بھ ما آزادی بدھد. وقتی بھ دنبال آزادی از

قوانین خدا ھستم، احمق ھستم، زیرا این ھرگز بھ خوشبختی من منجر نمی شود. اما ما سرسختانھ سعی می کنیم کارھا را بھ روش خودمان انجام دھیم،

ھمان کاری کھ آدم و حوا در ھمان گناه اول انجام دادند. شورش ما ھمیشھ احساس پوچی و ناامیدی خواھد کرد. و این یک ھدیھ است! این موھبتی از

جانب خداوند است کھ تالش و کوشش شما ھرگز آنچھ را کھ وعده می دھد بھ دست نمی آورد. 

استراحت واقعی تا زمانی شروع نمی شود کھ نپذیرید واقعا چقدر بھ خود متکی ھستید. این غرور ماست کھ نمی خواھد بھ مسیح بگوید: ”اینجا ھستم.

بھ عھده گرفتن. پروردگار زندگی من باش.” 

وقتی عیسی می گوید: ”غرور خود را زمین بگذارید و برای استراحت نزد من بیایید” ممکن است شبیھ مرگ باشد. و ھست. تسلیم شدن در برابر

خداوند مستلزم مرگ غرور و اعتماد بھ نفس شماست. اما این آغاز زندگی واقعی است. 

بھ دلیل ذکر شده برای استراحت در مزمور 116 گوش دھید. 

«7 بگذار روح من دوباره آرام بگیرد، \[چرا؟\] زیرا خداوند بھ من نیکی کرده است. 

8 او مرا از مرگ، چشمانم را از اشک، و پاھایم را از لغزش نجات داده است. 

٩ و بھ این ترتیب در حضور خداوند راه می روم کھ اینجا روی زمین زندگی می کنم!» 

آرامش واقعی با راه رفتن در حضور خداوند، با استراحت در کاری کھ او برای شما انجام داده است، بھ دست می آید. وقتی ما از والدین خود اطاعت

می کنیم و در سبت خود بھ خدا اعتماد می کنیم، بھ جای اینکھ از خدا دور شویم، با خدا گام برمی داریم. اما قلب من ھمیشھ در تالش است تا مسیر

خودم را پیدا کنم. شرط می بندم قلب شما ھم ھمینطور است. 

بھ ھمین دلیل است کھ خداوند یک ریتم ھفتگی بھ ما می دھد تا از آن پیروی کنیم. در عھد عتیق قوم خدا پس از 6 روز کار استراحت کردند. آنھا تمام

ھفتھ را بھ دو مفھوم زمینی و معنوی سخت کار کردند و بعد از آن ھمھ کار استراحت کردند. 

با این حال، بھ عنوان ایمانداران عھد جدید، ھفتھ ما با سبت بھ پایان نمی رسد. با استراحت شروع می شود. سبت ما در اولین روز ھفتھ است، جایی کھ

در کاری کھ مسیح قبالً برای ما انجام داده استراحت می کنیم. ما با دانستن اینکھ پسران و دختران عزیز پادشاه ھستیم، آسوده خاطر می شویم. این

دانش بھ ما اجازه می دھد ھفتھ کاری خود را با استراحت آغاز کنیم. یکشنبھ مانند سکوی پرتاب برای کل ھفتھ است. 

اگر یکشنبھ استراحت نکنیم، نمی توانیم ھدیھ سبت را باز کنیم. ما نمی توانیم از تالش و عجلھ خود برای بھ انجام رساندن بیشتر و بیشتر دست

برداریم. اگر در روز سبت استراحت نکنید، واقعیت استراحتی کھ در مسیح دارید را تجربھ نمی کنید. 

تصور کنید یک دوست ثروتمند شما را برای یک تعطیالت دو ھفتھ ای بھ ھاوایی ببرد. شما در خانھ ای درست کنار ساحل می مانید. اما شما کامپیوتر

لپ تاپ خود را ھمراه دارید و یک سری کتاب و فایل. شما ھر یک از 14 روز خود را در بھشت بستھ در اتاق خود می گذرانید و با رایانھ خود تایپ

می کنید. آیا این یک تعطیالت است؟ بدن شما می تواند در یک جزیره، درست در کنار ساحل باشد. اما قلب و ذھن شما ھمچنان می تواند در کار باشد.

از طرف دیگر، بدن شما می تواند سر کار برود و روح شما می تواند در آرامش باشد. چطور ممکن است؟ 



این سوال را از خود بپرسید: آیا من بھ کار خود اعتماد دارم یا بھ کار مسیح؟ 

اگر ھمھ چیز بھ کاری کھ انجام می دھم بستگی دارد، مھم نیست کھ چند روز تعطیل می کنم - ھمیشھ بی قرار خواھم بود. اگر امنیت و موفقیت من تنھا

بھ من بستگی داشتھ باشد، ھرگز نمی توانم بھ اندازه کافی کار کنم. بھ ھمین دلیل است کھ کودکان علیھ والدین خود شورش می کنند. زیرا معتقدند اگر

ھمھ تصمیمات خود را بگیرند امنیت و شادی بیشتری خواھند داشت. اما کودکان بدون کمک والدین آماده تصمیم گیری عاقالنھ نیستند. و والدین بدون

کمک خدا قادر بھ تصمیم گیری عاقالنھ نیستند. 

بھ ھمین دلیل است کھ خداوند ھمھ ما را بھ استراحت واقعی دعوت می کند. دوستان من باید از تالش برای انجام ھر کاری بھ تنھایی دست برداریم.

اگر واقعاً یکشنبھ استراحت کنیم، می توانیم دوشنبھ با ذھنیت سبت بھ سر کار برویم. ذھنیت سبت بھ ما این امکان را می دھد کھ کار کنیم در حالی کھ

ھمچنان بھ تنھا خدا برای ھمھ چیزھای خوب اعتماد می کنیم. می بینید کھ سبت نگھ داشتن یک بار یا وظیفھ نیست. این ھدیھ خداوند بھ ما است، برای

یادآوری و استراحت منبع تمام نیازھای ما. 

من می خواھم با صرف یک دقیقھ برای آرام کردن ذھن و قلبمان کار را تمام کنم. بیایید بھ بقیھ چیزھایی کھ در رابطھ با مسیح داریم تعمق کنیم. و اگر

این یک ایده جدید برای شما است - برای آرام کردن روح خود در مسیح - پس لطفاً با او صحبت کنید، حتی اگر عجیب یا جدید باشد. بیایید ھمگی از

روح القدس بخواھیم کھ بھ ما نشان دھد کجا بی قرار ھستیم، در تالشیم، استرس داریم، یا سرسختانھ از اینکھ او ما را بھ آرامش خود ببرد، خودداری

می کنیم. از او بخواھید کھ مسئول ھر روز زندگی شما باشد، تا بتوانید بخشش برای گناه و استراحت ابدی بودن فرزند عزیز خدا را تجربھ کنید. حاال

یک دقیقھ در این باره دعا کنید و بعد یکی دو دقیقھ دیگر دعا می کنم. 

بیا دعا کنیم. 

عیسی، از تو برای سبت سپاسگزارم. ھر ھفتمین روز فرصتی است برای استراحت و بھ یاد داشتھ باشیم کھ پدر آسمانی ما تمام نیازھای ما را تامین

می کند. عیسی تو ما را از بار گناھانمان آزاد کردی. شما کسی ھستید کھ می توانیم نگرانی ھایمان را روی آن بریزیم. شما تنھا منبع زندگی فیزیکی و

معنوی ھستید. با این حال، ھمھ این حقایق چیزھایی ھستند کھ ما بارھا و بارھا فراموش می کنیم. و بنابراین ما نیاز داریم کھ روز شنبھ را تمرین کنیم.

روح القدس، بھ ما کمک کن تا انتخاب ھایی داشتھ باشیم کھ بھ ما امکان می دھد زمانی را برای استراحت و عبادت اختصاص دھیم. پدر، لطفا در

نحوه کار، استراحت و عشق ما تجلیل شود. ما این را بھ نام پسر با شکوه شما عیسی می خواھیم. 

آمین

One Voice Fellowship


