
  بي توجهي به فرمان هاي خداوند. -گناه چيست

شت و يا گناه به معناي هر چيزيست كه بر خالف خواست و اراده خداوند باشد و اين ميتواند انجام عملي بر ضد فرمانهاي خداوند باشد و يا گفتار ز
در قلب اوست )"گناه إرثي"(. اين غريزه گناه آلود ما را به  كردار زشت باشد. گناه بر طور طبيعي در ابتداي تولد هر انسان با او همراه است و

دايي ما از نافرماني از دستورات خداوند وا مي دارد و باعث مي شود كه ما زندگي خود را تحت فرمان سرورمان و خداوند قرار ندهيم. اين گناه باعث ج
نفرين مي باشد. براي همين ما به بخشش خداوند نياز داريم كه او از طريق  خداوند است! اين گناه مستحق مجازات خداوند است كه همان جزاي مرگ و

  به ما ميخواهد هديه دهد.  پسرش عيسي مسيح

بشناسيم. خداوند از طريق موسوي به قوم خود و براي ما ده فرمان را فرستاده است. ما بايد خواست خداوند و همچنين ّشر و بدي گناهان خود را نيز 
وده مي كند بپرهيزيم. اگر ما در برابر خواست خدا دچار لغزش شديم بايد از او ما بايد از انجام كاري كه بر خالف خواست خداست و ما را به گناه آل

برابر  طلب بخششي را نماييم كه عيسي مسيح بروي صليب به ما وعده داده است. و بعد در قلبمان تالش كنيم تا دوباره دچار خطا نگرديم. ) جنگ در
  بدي در قلب(.

  

 (:١-٦صفحه فرمانهاي خداوند) برگرفته از تعاريف كتاب مارتين لوتر از 

  خداوند فرموده: من سرور و خداي تو هستم ) خداوند بدين گونه در انجيل سخن گفته (، تو خدايان ديگري را نبايد بپرستي. -١

 

را از سر تو اجازه نداري به نام خداوند رفتار و گفتار زشت داشته باشي و همچنين به نام او قسم بخوري يا لعنت كني و يا فريب دهي و يا نام او  -٢
  شوخي و بدون دليل بر زبان آوري... بلكه بايد در كمال احترام و ترس نام او را بر زبان جاري كني.

 

  تو بايد هر يكشنبه و در روزهاي جشن مسيحي به مراسم عبادت خداوند بروي. -٣

 

  وش ندهي.تو بايد به والدين خود احترام گذاشته و نسبت به آنان مطيع باشي و تنها در صورت تقابل كالم آنان با خواست خدا اجازه داري به آنان گ -٤

 

  تو اجازه نداري كسي را بكشي و يا به كسي درد و رنج جسمي و يا روحي وارد كني. -٥

 

  انده و تنها در ازدواج اين رابطه سكس را داشته باشي و تنها خدا مي تواند حكم به جدايي دهد.تو بايد در روابط زناشويي وفادار م -٦

 

  دزدي نكن. -٧

 

  دروغ نگو و فريب نده و شهادت دروغين و تهمت نزن. -٨

 

ش كني زن يا مرد كسي را از او بدزدي و تو نبايد نسبت به چيزي كه ديگران دارند چشم طمع داشته و همچنين نبايد حسود باشي و نبايد تال -١٠و  ٩
  همچنين در تالش براي كسب مال و أموال و خانه و پول ديگران مباش.

 (٣٧؛٢٢يوحنا گفته كه هدف تمام فرامين خدا اين است كه: )متي

خدای خود را به همهٔ دل و تمامی نفس و تمامی فکر خود محبّت نما. اين است حکم اّول و اعظم. و دّوم مثل آن است، عيسی وی را گفت، اينکه خداوند 
 يعنی همسايهٔ خود را مثل خود محبّت نما.


