
 تو باید روز عبادت را گرامی بداری

فرمان سوم خداوند بیانگر این نکته میباشد، اما منظور از روز عبادت تنها کریسمس، روز عید

است؟ خیر، منظور نه تنها این روزها) روز پنجاهم ( پاک، روز عروج به آسمان و یا پنتیکاس 

میباشد بلکه خداوند می خواهد تا ما به صورت دائم و هفته ای یک مرتبه روزی را به عنوان

 روز کاری در هفته۶روز آرامش در نظر بگیریم و خواست خداوند پدر این است که ما بعد از 

شاگردان عیسی و. یک روز را چه از لحاظ بدنی و چه از لحاظ روحی به آرامش برسیم

همچنین اولین اجتماعات مسیحی روز رستاخیز عیسی از مرگ که یکشنبه بود را به عنوان روز

روز یکشنبه را ما باید گرامی بداریم و برای خدا در نظر بگیریم و از. عبادت انتخاب کردند

این روزیست برای بهترینها و کارهای نیک، انجام. لحاظ بدنی و روحی به آرامش برسیم

یکشنبه ها. خواست خدا و شنیدن کلم خدا تا به قلب ما نفوذ کرده و ما را به حرکت در آورد

"برای همین امر اسم مراسم عبادت خداوند . قبل از ظهر خداوند با کلم خود پذیرای ماست

.خداوند ما را به شنیدن کلم خود و نان و شراب عیسی مسیح دعوت میکند. میباشد" مهمانی خدا

از این طریق او ما را در ایمان قوی تر میکند و گناهان ما را میبخشد و به ما حیات جاودان را

 .اهدا می نماید

ولی چرا خیلی ها این دعوت خداوند را رد میکنند؟

البته که برخی میبایست در روزهای یکشنبه کار کنند ولی این مشغله کاری همیشه یکشنبه ها

برخی نیز میگویند که بدون شرکت در مراسم عبادت خدا نیز می توانند ایمان خود را. نیست

 ساعت و نیم انجیل۱برای من این سوال پیش میاد که آیا این افراد هر یکشنبه . حفظ کنند

میخوانند؟ و سوال دیگه در ذهن من این است که آیا اینها مرتکب گناه نمی شوند وقتی به عبادت

خدا در روز خدا نروند؟ آیا این افراد در طول هفته یک ساعت و نیم برای خدا وقت ندارند؟

اطمینان. تزلزل ایمان با این دوری از کلیسا آغاز میشود و در ادامه گناهان دیگر رخ خواهند داد

زیرا که اراده انسان ضعیف است و باید همیشه و همیشه با. شما نسبت به خدا کم و کمتر میشود

 .کلم خدا تقویت شده و محکمتر شود

خدا همیشه میخواهد با ما صحبت. همه ما انسانها در رابطه ای عاطفی با خداوند آفریده شده ایم

کند و او منتظر جواب ماست، او در تمام موارد شخصی مورد اطمینان ماست و آماده شنیدن

ما در هر موردی میتوانیم در عبادت و دعا با خدا سخن بگوئیم و در هر زمانی. حرف ماست

همانند رابطه خداوند با انسانها در عهد قدیم، عیسی نیز با هر یک از. این امر مقدور است

ولی برای یک. مسیحیان در ارتباط است او این رابطه را به پیوند زن و مرد تشبیه کرده است

پیوند زناشویی چه روی خواهد داد وقتی که زن و مرد با هم صحبت نکنند؟ نتیجه جدایی آنها

 و هیچ کس نباید در راه جدایی قرار گیرد بلکه همه باید با پسر خدا و محبت خدا. خواهد بود

 .سعادت و شادی در پیوند باشند
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