
 
The statutes of God 

 
  خدا فرايض

)8.8.2021(  

. اموزديخود را به ما ب" فرايض"است که  نيمکرر ما از خدا ا یاز درخواست ها یکيما ،  یسايکل یدر خدمات اله

 ليانج یبه عنوان مثال در همان ابتدا. شود یم افتي ديو عهد جد قيخدا در عهد عت" فرامين" اي" فرايض"اصطالح 

". بودند بى عيب سالكخداوند  فرايضتمام احکام و  در زابتيو ال ايزکر"که  ميخوان یم) 6: 1( قالو ايتبه رومقدس 

ً ي، طب نيخود را از کتاب مقدس استخراج کرده است و بنابرا مشتركعبادت در  یغن اصالحات وكسارتد یسايکل ،  عتا

 كامپلينو در  خدمات دعاى عصر، در  صبح خدمات دعاىهر روز در . است رفتهيپذ زيخدا را ن" فرايض"اصطالح 

از   هيآ نيدوازدهم نيا". اموزيخود را به من ب فرايض، هستى کتبارم، تو اى خداوند: "ميکن یما تکرار م ،کوچک

در مراسم ؛ کشنبهي دعاى صبحدر  -  رستاخيز بركت -  ولوگيتاريا◌ِ ابارها و بارها در  هيآ همين .است 119مزمور 

خوانده ، ميخوان یم دعاى صبح انيابزرگ ، که ما روزانه در پ دوكسولوژىدر  ژهيشنبه ؛ و به و اىاولوگيتاري نيتدف

 :شود یدرخواست از خداوند سه بار تکرار م نيا. شود یم

 ، به منهستى کى استاد، تو متبارا." اموزيرا به من ب دخو فرايض -  'مى شوى تجليلتو  خداوندا' یعني – کتبارم"

  ". نماخود روشن  فرايضبا  هستى، مرا ک، تو متبارمقدسيگانه  یا .عطا فرمارا  خود فرايض کدر

ما را با آنها  تا اموزديکه به ما ب درخواست مى كندخدا دارد و هر روز از خدا " فرايض"بر  یاديز ديتأک سايکل یوقت

 مهم اريبس اريبس یزيخدا چ رايضفو احترام ما به  آگاهى، واضح است که  نمايدهماهنگ کند و ما را با آنها روشن 

  . است

  ست؟يخدا چ فرايض ميدان یمما  ايآ: ديآ یم شيپوال س نيحال ، ا نيا با

 
اقشار مردم  ري، حقوق طبقه کارگر و سا" حقوق بشر نيقوان" یممکن است مبارزات متعدد زمان ما برا" فرايض" کلمه

 یبرا تيکنند که از حما یآنها ادعا م. اوردي، به خاطر ب نيخون یدر انقالبها یحقوق خود هستند ، حت یرا که مدع

  !مى باشند، محروم  هستندانکار  رقابليغ قانونىاز نظر  آنها خود ، که یو جمع یمنافع فرد

 

هيچ او به  یعنياست ، " تاثير ناپذير"خدا  مييگو یم الهياتىطبق زبان بر ما . ندارد یحقوق نيبه چن یخدا ربط فرايض

. محروم کند یزيچ نيتواند خدا را از کوچکتر یکس نم چيدارد و ه اريرا در اخت زياو همه چ. ندارد اجاحتي یزيچ

، او هر آنچه را  است محبت دخواو که  طوربرعکس ، همان. كشد ینمبيرون خود را از انسان  فرايضخدا  نيبنابرا

به . انسان داشته باشد آن از یدر ازا یزيچ افتيدربه  یازيدهد ، بدون آنکه ن یارائه م را به اودارد  ازين انسان که

 ست؟يپس حقوق خدا چ! ندارد یخدا منافع: ساده تر انيب

 فرايض" 32 :1 انيبه عنوان مثال در روم. به کار رفته است یمختلف یدر کتاب مقدس به معان" خدا فرايض" اصطالح

 فرايض 16 :5 هيو در آ). 26 :2 يانروم(است کرده  مقرر شريعت پارسايىاست که خدا به عنوان  یزيآن چ" خدا

نوشته شده   119 مزموراز  33 هيآ رد. شود یم پارسا شمردهخداست که به موجب آن انسان  توافق یخدا به معنا

خدا  احكام. خدا داللت دارد احكامبه  نجايدر ا فرايضکلمه ". اموزيخود را به من ب طريق فرايض، خداونداى : "است



در مورد  -  ميندار یاديچون زمان ز -  شتريب حيتوض به منظور. است راستىکند ، که عدالت و  یم انياراده خدا را ب

 انيخدا ب فرايض«: را گفت ريتوان موارد ز یکتاب مقدس ، م اتيآ گريو د 119موجود در مزمور  اتيزئج ريسا

خدا به ما  خطا ناپذيرشاهدان  قيخدا از طر فرامينو  توافقاتن ، که به عنوا هستند کالم او قيکننده اراده خدا از طر

 .کتاب مقدس و سنت مقدس قياز طر یعنيرسد ،  یم

به ما دستور  یشخص یوقت ميکن یما فکر م. ميشو یتاب م ی، ما انسان ها ب ميشنو یرا م فرامينکلمه  یوقت معموالً 

را نگاه آنها  پيدا كنيم تا یراه ميکن یم یو سع ميده ینشان مما واکنش  ليدل نيبه هم ،کند یم ريدهد ما را تحق یم

 فرامينىکه  ميدرک کن ديما با. ميفرار کن فرامينهمان  ضاز عواقب نق ميکن یم یحال سع نيکه در ع ی، در حالنداريم

 یرنج نم یزيچ چي، خدا از ه مينقض کن اي رعايتهر زمان که آنها را . دهد فقط به نفع خود ما است یکه خدا به ما م

 یجزم اتيهمانطور که در اله -  ستياعمال انسان ن اياراده  ريتحت تأث یعني - است " تاثير ناپذير"او  رايبرد ، ز

راهنماى  دفترچه، دستورات خدا مانند  بدانيد ديبخواه .زند یاو به ما صدمه م فراميننقض . شده استمشخص 

اده به ما د سازندهتوسط شرکت  ،به منظور عملكرد صحيح دستگاهه است ک یکيدستگاه الکترون کي یدستورالعمل ها

عملکرد نادرست  ليبه دل یحت اي ميببر ني، ممکن است آن را از ب ميدستورالعمل ها را نقض کنما اگر . شده است

 یمآن . ميکن یم افتيدر دفترچه راهنما با دستورالعمل کيخودرو ، ما  ديهنگام خر. مينيبب بيدستگاه ، خودمان آس

و در عوض  ميريگب دهيدارد و ما آن را ناد اجياحت لياگر موتور آن به گازوئ. کند یکار م یبا چه سوخت نيماش ديگو

 ميو ما را که داخل آن هست رديم ، به محض روشن شدن موتور ، ممکن است خودرو آتش بگيکنپر  نيباک را با بنز

 .بسوزاند

 
 تنى موجود روان کيبه عنوان را انسان  ،را که خالق یدهد که دستورات یمرخ  یکس یاست که برا یزيهمان چ نيا

 یسالمت جسمتا ،  ميرفتار کن ديچگونه با ميبدان قاً يبه نفع ماست که دق. رديگ یم دهي، ناد آفريد، متشکل از بدن و روح 

  .ميخود برس يیبه مقصد نها زيآم تيو موفق تراح اليخود را حفظ کرده و با خ یو روح

روزمره با  یاما در زندگ. ميکن یداده است تا طبق آن زندگرا  –" احكام -  فرايض" -  یبه ما دستورات اساس خدا

كه از  ميپس اجازه نده. ميچگونه با آنها برخورد کن ميدان یکرده و نم جيکه ما را گ ميشو یروبرو م یاديمشکالت ز

 .ميابيب ار خود یراه حل هابا ذهن کوچک خود  خدا فاصله بگيريم تا

 
او  بهو  ميدوست پناه ببر بشرمتعال و  ىبه خداوند و خدا نانيهر روز با اطمبياييد ،  زميو خواهران عز برادران

  :ميالتماس کن

  .ميعمل کنچطورمى خواهد ما در هر شرايطى كه  به ما بياموزد - 

  .ميمشابه به دنبال راه حل آن باش یا وهيو به ش ميکن یابيارز یرا به درست یتا هر مشکل بدهد حكمتما  به - 

تا ست منتظر ما روزمنديپ ◌ِ حيآنجا که مس خود را یزندگ ريمس مي، تا بتوان مان یزندگ ريمسروشن ساختن  یبرا و - 

  !ميبرسان انيبه پا تاج پيروزى را به ما عطا كند،

  

 متروپوليتن سوتيريوس از پيسيديه~ 


