
ما متعلق به خداوند هستیم

۱۳ تا ۷ آیه ۱۴رومیان فصل 
۲۰۲۲پیغام دوم ژانویه 

کشیش کریس سیکس

مقدمه خطبه
، سفری یک ساله را از طریق تعلیمات شهر جدید آغاز خواهیم کرد.۲۰۲۲برای اولین خطبه سال 

“Catechism از کلمه یونانی ”katacheo.گرفته شده است که به معنای ”آموزش دادن” است 
مارتین لوتر حدود پانصد سال پیش کشیش آلمانی بود.

او به هدایت کلیسا به الهیات واقعی کتاب مقدس کمک کرد.
لوتر تعلیمی نوشت که از پرسش و پاسخ برای آموزش ایده های اساسی مسیحی استفاده می کرد.

لوتر این کار را انجام داد زیرا می دید که بسیاری از مسیحیان نمی دانند به چه چیزی اعتقاد دارند و چرا.

 مارتین لوتر گفت: ”مردم عادی عمالً هیچ چیز از آموزه های مسیحی نمی دانند، و بسیاری از کشیش ها تقریباً به۱۵۲۹در سال 
طور کامل ناتوان هستند و قادر به آموزش نیستند.”

ممکن است سال ها به کلیسا رفت و معنای مسیحی بودن را نفهمید.
لوتر حتی دریافت که برخی از کشیش ها در آلمان مسیحیت را درک نمی کنند!

برادر ما کلمنت به همین دلیل در حال تحصیل در دانشگاه الهیات )سمیناری( اینجا در ایاالت متحده است.
کلمنت عالقه دارد به آفریقای مرکزی بازگردد و به کشیشان کمک کند تا درک عمیق تری از الهیات و حقیقت کتاب مقدس داشته

باشند.
نوع حقایقی که ما در این تعلیم یافتیم.

One Voice Fellowship.کلیسایی از افراد با پیشینه های مختلف است 
برخی از شما به عنوان مسیحی بزرگ شده اید، اما از فرهنگ ها و درک الهیات متفاوت.

برخی از شما به عنوان مسیحی بزرگ نشدید و هنوز در حال یادگیری اصول ایمان هستید.

رهبران این کلیسا تصمیم گرفته اند امسال کتاب آموزش شهر جدید را مطالعه کنند، زیرا خالصه ای عالی از مهم ترین حقایق
مسیحی است.

ما افراد مختلفی هستیم که توسط یک ناجی متحد شده ایم.
مهم این است که ما در مورد آنچه که به آن اعتقاد داریم، فکر یکسانی داشته باشیم.

زیرا آنچه در ذهن خود از خدا می دانیم بر قلب و کل زندگی ما تأثیر می گذارد.
 گفت،۲ آیه ۱۲همانطور که پولس در رومیان فصل 
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»به این دنیا منطبق نشوید، بلکه با تجدید ذهن خود دگرگون شوید، تا با آزمایش دریابید که اراده خدا چیست، چه چیزی خوب و
پسندیده و کامل است«.

 پرسش و پاسخ در تعلیمات شهر جدید وجود دارد.۵۲
 مورد را به زبان قلب خودتان در اختیار شما قرار داده ایم.۵۲ما نسخه ای از تمام 

، به اولین سؤال خواهیم پرداخت.۲۰۲۲امروز، در اولین یکشنبه سال 
من سوال را می خوانم و سپس پاسخ را با هم می خوانیم.

سوال اول: تنها امید ما به زندگی و مرگ چیست؟
پاسخ: این که ما از آن خود نیستیم، بلکه بدن و روح، هم در زندگی و هم در مرگ، متعلق به خدا و نجات دهنده خود عیسی مسیح

هستیم.

حال بیایید به قسمت امروز کتاب مقدس نگاه کنیم.

(ESV )۱۳ تا ۷ آیه ۱۴رومیان فصل 
 زیرا هیچ یک از ما برای خود زندگی نمی کند و هیچ یک از ما برای خود نمی میرد.۷
 زیرا اگر زنده باشیم برای خداوند زندگی می کنیم و اگر بمیریم برای خداوند می میریم. پس چه زنده باشیم و چه بمیریم از آن۸

خداوند هستیم.
 زیرا مسیح برای این منظور مرد و دوباره زنده شد تا خداوند مردگان و زندگان باشد.۹

 چرا در مورد برادر خود قضاوت می کنید؟ یا تو چرا برادرت را تحقیر می کنی؟ زیرا همه ما در برابر کرسی داوری خدا۱۰
خواهیم ایستاد.

 زیرا مکتوب است: »خداوند می گوید، تا زنده ام، هر زانو در برابر من خم خواهد شد و هر زبانی به خدا اعتراف خواهد۱۱
کرد.«

 پس هر یک از ما حساب خود را به خدا خواهد داد.۱۲
 پس بیایید دیگر در مورد یکدیگر قضاوت نکنیم، بلکه تصمیم بگیریم که هرگز مانع یا مانعی در راه برادر قرار ندهیم.۱۳

 را می خوانیم:۸ آیه ۴۰با هم اشعیا باب 
چمن ها پژمرده می شوند ، گل ها محو می شوند ، اما کالم خدای ما تا ابد پابرجا خواهد ماند.

بیا با هم دعا کنیم
پدر، ما به شما نیاز داریم که روح القدس را بفرستید تا ذهن و قلب ما را به روی حقیقت در کالم شما باز کند.

لطفاً به ما درک کنید تا بتوانیم طوری زندگی کنیم که شما را خشنود کند.
چون ما متعلق به شما هستیم.

بدهی گناه ما با خون گرانبهای عیسی، بره بی لک خدا پرداخت شد.
به همین دلیل است که ما با امید و اطمینان به نام او دعا می کنیم.

آمین

این سه نکته برای پیام امروز است:
نکته اول. ما متعلق به خداوند هستیم.
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نکته دوم. ما با علم به این که خدا ناظر است زندگی می کنیم.
نکته سوم. ما می توانیم با امید بمیریم.

نکته اول. ما متعلق به خداوند هستیم.
 می گوید فکر کنیم:8 و 7بیایید با هم در مورد آنچه پولس در آیات 

 »زیرا هیچ یک از ما برای خودش زندگی نمی کند و هیچ یک از ما برای خودش نمی میرد.۷
 زیرا اگر زنده باشیم برای خداوند زندگی می کنیم و اگر بمیریم برای خداوند می میریم. پس چه زنده باشیم و چه بمیریم از آن۸

خداوند هستیم.«

 را به خاطر بیاورید: ”ما از آن خداوند هستیم.”۸اگر چیزی از این قسمت از کتاب مقدس به یاد دارید، آن چهار کلمه آخر آیه 
ما از آن خداوندیم، دوستان من.

ما دوست داریم فکر کنیم که مستقل هستیم.
فرهنگ آمریکایی این افسانه را ترویج می کند که هر فرد خودمختار)مستقل( است.

این یک کلمه بزرگ به معنای ”خود هدایت شده” است.
بسیاری از شرکت های خودروسازی در حال تالش برای ساخت خودروهای خودران هستند که نیازی به راننده انسانی ندارند.

همه ما، اگر صادق باشیم، ایده مستقل بودن را دوست داریم.
من فکر می کنم این به این دلیل است که ما بیش از هر کس دیگری به خود اعتماد داریم.

ما فکر می کنیم که اگر بتوانیم تمام جنبه های زندگی خود را کنترل کنیم، خوشحال و امن خواهیم بود.
به همین دلیل است که ما بسیار تالش می کنیم تا خودمختار و مستقل باشیم.

اما خودمختاری یک توهم است.
حقیقت این است که همه ما خدمتگزار کسی یا چیزی هستیم.

قبل از اینکه پیرو عیسی شوید، خدمتگزار خواسته های خود هستید.
شما احساسات و خواسته هایی دارید که اعمال شما را کنترل می کند.

آیا شما این تجربه را داشته اید؟

وقتی مسیحی شدم، خدا به من نشان داد که غرور و شهوت نیروهایی هستند که زندگی من را کنترل می کنند.
هر تصمیمی که می گرفتم یا غرور یا شهوت بود.

فکر می کردم خودمختارم، اما بنده گناه بودم.
 این گونه توصیف کرد.۱۹ و ۱۷، ۱۵، آیات ۷پولس آن را در رومیان فصل 

 ”من واقعاً خود را درک نمی کنم، زیرا می خواهم آنچه را که درست است انجام دهم، اما آن را انجام نمی۱۵ آیه ۷رومیان فصل 
دهم، بلکه آنچه را که متنفرم انجام می دهم.

 پس من ظلم نمی کنم. این گناه است که در من زندگی می کند که این کار را انجام می دهد.۱۷
 می خواهم کاری را که خوب است انجام دهم، اما نمی کنم. من نمی خواهم اشتباه را انجام دهم، اما به هر حال این کار را انجام۱۹

می دهم.”

پولس می گوید که این گناه در درون او بود که واقعاً ماشین را می راند.
او خودمختار نبود.
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من هم نیستم.

تو هم نیستی.
زندگی ما یا توسط گناه یا عیسی هدایت می شود.
زندگی ما یا توسط گناه یا عیسی هدایت می شود.

عیسی می داند که قدرت گناه بر زندگی ما برای ما بسیار قدرتمند است.
وقتی عیسی بر روی صلیب درگذشت، قدرت گناه بر زندگی شما به عیسی منتقل شد.

گناه ما در رگهای او تزریق شد و قدرت گناه با او مرد.
معنی آیه بعدی همین است.

 نگاه کنید.۱۹ آیه ۱۴به رومیان فصل 
 »زیرا مسیح برای این منظور مرد و دوباره زنده شد تا خداوند مردگان و زندگان باشد.«9

»به این منظور« به معنای »به این منظور یا دلیل« است.
دلیل مرگ و زندگی دوباره عیسی مسیح این بود که خداوند مردگان و زنده ها شود.

مرگ و رستاخیز او قدرت گناه را به مرگ بخشید و به ما قدرت حیات بخشید.
هنگامی که به عیسی اعتماد می کنید، از نظر روحانی زنده می شوید و زندگی جدیدی به شما داده می شود.

شما قدرت متفاوت زندگی کردن را دریافت می کنید.
اما این قدرت مستقل نیست.

قدرت مستقل نیست.
 می گوید که عیسی خداوند است.۹آیه 

کلمات پروردگار و خدا به کرات در این آیات به کار رفته است و عیسی هر دو است.
اگر برای بخشش گناه خود به عیسی اعتماد کرده اید، پس او خداوند زندگی شماست.

شما خودمختار نیستید.
 است.۲این حقیقت دلیل شماره 

نکته دوم. ما با علم به این که خدا ناظر است زندگی می کنیم.

امروزه در جهان دودستگی زیاد است.
مردم و کشورها در تضاد هستند، زیرا دیدگاه های متفاوتی در مورد مسائل دارند.

و بدن مسیح از این نوع درگیری مصون نیست.
پولس در حال نوشتن به کلیسای رم بود.

در آن کلیسا مؤمنانی از پیشینه یهودی و مؤمنانی که غیریهودی بودند وجود داشتند.
آنها در مورد الکل و خوردن گوشت و جشن گرفتن اعیاد نظرات مختلفی داشتند.

استدالل های مذهبی مانند این می تواند بسیار تفرقه انگیز باشد زیرا همه معتقدند که خدا را در کنار خود دارند.
پولس می توانست با گفتن به مسیحیان روم که جماعت های مختلف با عقاید متفاوت تشکیل دهند، اختالفات آنها را حل کند.

او می توانست به افراد یهودی و غیریهودی بگوید که کلیساهای جداگانه تأسیس کنند.
با این حال، پل این کار را نکرد.

او به آنها گفت که یکدیگر را بپذیرند و دوست بدارند، زیرا آنها با یک پدر برادر و خواهر بودند که توسط یک منجی متحد شده
بودند.

حقایق ابدی آنها مهمتر از تفاوتهایشان بود.
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 در حال ساختن نوع خاصی از کلیسا هستیم.One Voice Fellowshipما در اینجا در 
کلیسایی از مؤمنان از بسیاری از کشورها و فرهنگ ها که ایمان ما را به روش های مختلف اجرا می کنند.

ما همچنین نسبت به بازدیدکنندگانی که هنوز در مورد عیسی مسیح و اینکه او را پروردگار زندگی خود خطاب می کنند، می
آموزند، حساس هستیم.

در این کلیسا در مورد خیلی چیزها نظرات متفاوتی خواهیم داشت.
مهم است که بدانیم برخی از نظرات به دسته های مختلف تعلق دارند.

در مرکز این تصویر، باورهای اصلی مسیحیت را داریم.
هر پیرو واقعی عیسی باید اینها را درک کند و آنها را باور کند.
انجیل در مرکز قرار دارد: ”خدا گناهکاران را نجات می دهد.”

ما خودمان را نجات نمی دهیم
خدا به ما کمک می کند تا گناه خود را ببینیم تا توبه کنیم و با ایمان به مسیح روی آوریم.

در عیسی ما زندگی جدیدی را دریافت می کنیم که جاودانه است.
همچنین در مرکز این حقیقت وجود دارد که عیسی کامالً انسان و کامالً خداست که از یک باکره متولد شده است.

عیسی اکنون در دست راست پدر در بهشت نشسته است.
هر آنچه در اعتقادنامه رسوالن که قبال خواندیم به این دایره مرکزی تعلق دارد.

، پولس در مورد این حقایق اصلی صحبت نمی کند.۱۰ آیه ۱۴در رومیان فصل 
او در مورد چیزهایی خارج از دایره مرکزی صحبت می کند.

در اینجا چند نمونه از چیزهایی وجود دارد که مهم هستند، اما مرکزی نیستند:
آیا نوشیدن الکل برای مسیحیان اشکالی ندارد؟

 میلیارد سال؟۶ سال است یا ۶۰۰۰قدمت زمین 
آیا باید یک بار در ماه یا هر هفته عشاء ربانی را جشن بگیریم؟

آیا مسیحیان باید دعا را همزمان اجرا کنند یا به نوبت جداگانه دعا کنند؟
من مطمئن هستم که ما نظرات متفاوتی در مورد این چیزها در کلیسای خود داریم.

چه احساسی نسبت به برادر یا خواهرتان دارید که به این سؤاالت پاسخ متفاوتی می دهد؟
  نگاه کنید.۱۰لطفاً دوباره به آیه 

پولس به یکی می گوید: ”چرا برادرت را قضاوت می کنی؟”
چرا از برادر یا خواهر خود در مسیح انتقاد می کنید، زیرا آنها نظر متفاوتی در مورد چیزی دارند که موضوع اصلی نیست؟

سپس پولس به پسر دیگر می گوید: ”یا تو، چرا برادرت را تحقیر می کنی؟”
فکر می کنم پولس به مرد دوم می گوید: ”چرا این برادری را که تو را قضاوت می کند قضاوت می کنی؟”

دوستان من، ما به عنوان انسان در درگیری بهتر از صلح هستیم.
ما دوست داریم بحث کنیم و به اردوگاه های مختلف تقسیم شویم.

قرار نیست این کلیسا با فرهنگ یا عقاید ما تقسیم شود.
One Voice.مکانی است که در آن افراد مختلف روی عیسی و حقایقی که او آموزش می دهد تمرکز می کنند 

ما وحدت خود را تنها در او خواهیم یافت.
این یکی از دالیلی است که امسال در حال گذراندن کالس آموزشی شهر جدید هستیم.
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ما باید بر حقایق اصلی مسیحیت تمرکز کنیم.
اگر همه ما این چیزها را بفهمیم و باور کنیم، آنگاه می توانیم واقعاً به عنوان خواهر و برادری زندگی کنیم که ممکن است نظرات

متفاوتی درباره سؤاالت کم اهمیت داشته باشند.

  به ما یادآوری می کند که تنها کسی که حق قضاوت ما را دارد خود خداست.۱۰پولس در اینجا در آیه 
وقتی می گویید برادر یا خواهرتان اشتباه یا احمق است مراقب باشید.

در قضاوت کردن یکدیگر آهسته باشید، زیرا خداوند ما و همه مردم جهان را تماشا و قضاوت می کند.
 نگاه کنیم.۱۱لطفاً به آیه 

 زیرا مکتوب است که خداوند می گوید زنده هستم، هر زانو در برابر من تعظیم خواهد کرد و هر زبانی به خدا اعتراف خواهد۱۱
کرد.«

 نقل قول می کند.۲۳ آیه ۴۵پولس در اینجا از اشعیا فصل 
دوستان من روزی زانوی هر انسانی در برابر خدا خم می شود.

مردم بهشت و جهنم زانو زده و با زبان خود به حقیقت پادشاه پادشاهان و پروردگار ارباب اعتراف خواهند کرد.
امروزه بر روی زمین، پادشاهان، رؤسای جمهور و قضات بسیاری در دادگاه ها حضور دارند.

اما تنها یک فرمانروای عالی جهان وجود دارد.
 نگاه کنید.۱۳ و ۱۲لطفا به آیات 

 »پس هر یک از ما حساب خود را به خدا خواهد داد.۱۲
 پس بیایید دیگر بر یکدیگر داوری نکنیم، بلکه تصمیم بگیریم که هرگز مانع یا مانعی در راه برادر قرار ندهیم.«۱۳

وقتی با کسی مخالفت می کنیم، خدا از ما می خواهد که برای برادر یا خواهر خود بیشتر از حق با ما ارزش قائل باشیم.
عشق مهمتر است که ثابت کند حق با ماست.

اما وقتی در مورد چیزی که یک اصل الهیات بسیار مهم است، اختالف نظر داریم، چه باید بکنیم؟
باز هم، عشق مهمتر از حق بودن است.

 به ما یادآوری می کند که همه به خدا حساب خواهند داد.۱۲آیه 
او قاضی واقعی است.

شما می توانید در مورد یک اصل الهیات محوری درست باشید، اما در مورد عشق اشتباه می کنید.
و اگر برادرت در مورد الهیات اشتباه می کند، باز هم می توانی او را دوست داشته باشی زیرا خدا قاضی نهایی است.

این حقیقت باید بر رفتار ما تا زمانی که زندگی می کنیم تأثیر بگذارد.
و همچنین باید بر نحوه تفکر ما در مورد مرگ خود تأثیر بگذارد.

بریم سراغ نکته سوم.

نکته سوم. ما می توانیم با امید بمیریم.

 نگاه کنید.۹ تا ۸ آیه ۱۴دوباره با من به رومیان فصل 
 زیرا اگر زنده باشیم برای خداوند زندگی می کنیم و اگر بمیریم برای خداوند می میریم پس چه زنده باشیم و چه بمیریم از آن۸

خداوند هستیم.
 زیرا مسیح برای این منظور مرد و دوباره زنده شد تا خداوند مردگان و زندگان باشد.«۹
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ما برای خداوند زندگی می کنیم.
و ما برای خداوند می میریم.

اگر این دو مورد را به خاطر بسپاریم، بر هر کاری که انجام می دهیم تأثیر خواهد داشت.
ما با یادآوری اینکه خودمختار نیستیم »برای خداوند زندگی می کنیم«.

ما قبل از تصمیم گیری با دعا کردن ”برای خداوند زندگی می کنیم”.
ما زمانی »برای خداوند زندگی می کنیم« که با پول، وقت، بدن و سخنان خود خدا را گرامی بداریم.

 نوشت:۲۰ تا ۱۹ آیه ۶پولس در اول قرنتیان فصل 
”شما از آن خود نیستید، زیرا شما را به قیمتی خریده اند.”

آزادی واقعی فقط تحت ربوبیت عیسی یافت می شود.
او جان ما را با ریختن خونش خرید.

برادران و خواهران ما از آن خداوندیم!
این واقعیت باید بر نحوه زندگی ما تأثیر بگذارد.

همچنین باید به ما آرامش و امید بدهد که به مرگ خود فکر می کنیم.

نامه ای که امروز به رومیان می پردازیم توسط پولس برای مسیحیان روم فرستاده شد.
دولت روم مؤمنان را به خاطر ایمانشان آزار می داد.

مسیحیان با مصلوب شدن، توسط آتش و حتی توسط شیرها کشته شدند.
اما آنها با شجاعت و امید جان خود را از دست دادند.

آنها »برای خداوند مردند«.
ایمان آنها گواهی برای جهان اطرافشان در مورد حقیقت مسیحیت بود.

مقامات رومی امیدوار بودند که کشتن مسیحیان رشد کلیسا را از بین ببرد.
اما برعکس این اتفاق افتاد.

امروزه آزار و شکنجه مسیحیان در هند رو به افزایش است.
مردانی مانند این معتقدند که همه هندوها باید هندو باشند، بنابراین آنها به کلیساها حمله می کنند و کشیش ها را به زندان می

اندازند.
قوانین جدیدی در حال تصویب است که گرویدن به مسیحیت را ممنوع می کند.

اخیراً یک کلیسا شگفت انگیزی که توسط مادر ترزا برای کمک به فقرا آغاز شد، گفته شد که آنها نمی توانند از خارج از هند
کمک مالی دریافت کنند.

این برای کلیسای آنها سخت خواهد بود.

اما، در فضای آزار و اذیت فزاینده، برادران و خواهران ما در هند با شادی و امید مشغول عبادت هستند.
آنها می دانند که پیروی از عیسی در کشورشان خطرناک است.

اما »اگر بمیریم، برای خداوند می میریم«.
این شنبه من در مراسم تشییع جنازه عمویم در شیکاگو شرکت خواهم کرد.

او الکلی بود، اما زمانی که جان خود را به عیسی تسلیم کرد، از اعتیاد به الکل درمان شد.
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من می توانم شنبه به تشییع جنازه او بروم و برای فوت عمویم ناراحت باشم.
اما من همچنین می توانم خوشحال باشم زیرا عمویم فهمید که عیسی ”خداوند مردگان و زندگان” است.

که تغییری ابدی در زندگی او ایجاد کرد.
شما دوستان من چطور؟

 تأثیر بگذارد.۲۰۲۲امیدوارم این حقیقت بر نحوه زندگی همه ما در سال 
بیایید با هم در مورد آن دعا کنیم.

 ما می خواهیم درک خود را از معنای این که تو پروردگار مردگان و زندگان هستی افزایش دهیم.۲۰۲۲عیسی، در سال 
از طریق روح القدس به ما کمک کن تا به خاطر بسپاریم که روزی حساب زندگی خود را به تو خواهیم داد.

ما می خواهیم شما را گرامی بداریم، شما را بزرگ بداریم، و در هر کاری که انجام می دهیم - در نحوه زندگی و نحوه مردن ما،
شما را تجلیل کنیم.

به ما کمک کنید به یاد بیاوریم که متعلق به شما هستیم و از آن حقیقت زندگی کنیم.
ما آن را به نام نجات دهنده ما عیسی می خواهیم.

آمین
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