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مقدمھ 

امروز ما سؤال ١٨ را در تعلیمات شھر جدید بررسی می کنیم. 

در بولتن خود خواھید دید کھ بھ زبان ھای مختلف چاپ شده است. 

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

سوال ۱۸: آیا خداوند اجازه می دهد که نافرمانی و بت پرستی ما بدون
مجازات باقی بماند؟

خیر، هر گناهی بر ضد حاکمیت و قداست و نیکویی خداوند و بر خ��ف ��یعت عاد��نه اوست و خداوند به
حق بر گناهان ما خشمگین است و آنها را در قضاوت عاد��نه خود چه در این دنیا و چه در زندگی آینده

مجازات خواهد کرد.

اکنون کالم خداوند را میشنویم. 

رومیان فصل ١ ایھ ١۶ تا ٢۵ 

١۶ زیرا من از این بشارت مسیح شرمنده نیستم. 

این قدرت خدا در کار است و ھر کسی را کھ ایمان دارد نجات می دھد - اول یھودی و ھم غیریھودی. 

١٧ این بشارت بھ ما می گوید کھ چگونھ خدا ما را در نظر خود درست می کند. این از ابتدا تا انتھا با ایمان انجام می شود. ھمانطور کھ کتاب مقدس

می گوید: ”از طریق ایمان است کھ شخص عادل زندگی می کند.”



١٨ اما خدا خشم خود را از آسمان بر ھمھ گناھكاران شرور كھ حقیقت را با شرارت خود سركوب مي كنند، نشان مي دھد. 

١٩ آنھا حقیقت را در مورد خدا می دانند زیرا او آن را برای آنھا آشکار ساختھ است. 

٢٠ زیرا از زمان خلقت جھان، مردم زمین و آسمان را دیده اند. از طریق ھر چیزی کھ خدا ساختھ است، آنھا می توانند بھ وضوح ویژگی ھای نامرئی

او - قدرت ابدی و طبیعت الھی او را ببینند. پس ھیچ بھانھ ای برای عدم شناخت خدا ندارند.

٢١ بلھ، آنھا خدا را می شناختند، اما او را بھ عنوان خدا پرستش نمی کردند یا حتی از او تشکر نمی کردند. و آنھا شروع کردند بھ فکر کردن ایده ھای

احمقانھ ای کھ خدا چگونھ است. در نتیجھ ذھن آنھا تاریک و گیج شد.

٢٢ با ادعای عاقل بودن، در عوض احمق مطلق شدند. 

٢٣ و بھ جای پرستش خدای با شکوه و ھمیشھ زنده، بتھایی را کھ شبیھ انسانھا و پرندگان و حیوانات و خزندگان بودند پرستش کردند. 

٢۴ پس خدا آنھا را رھا كرد تا ھر كار شرم آوري را كھ دلشان خواست انجام دھند. در نتیجھ کارھای زشت و تحقیرآمیز با بدن یکدیگر انجام دادند. 

٢۵ آنھا حقیقت خدا را با دروغ عوض کردند. پس آنھا چیزھایی را کھ خدا آفریده بھ جای خود خالق کھ شایستھ ستایش ابدی است پرستش و خدمت

کردند! آمین

با ھم اشعیا 40:8 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 

ای پدر آسمانی، ما بھ سوی تو می آییم زیرا تو منبع حیات و حقیقت ھستی. عیسی، ما تورا می پرستیم زیرا تو سرشار از رحمت و محبت ھستی.

روح القدس، لطفاً قلب و ذھن ما را باز کن تا با کالم خدا متحول و تبدیل شویم. 

آمین 

بیایید با نگاھی بھ آیھ ١٨ شروع کنیم. 

”خدا خشم خود را از بھشت بر ھمھ گناھکاران و افراد شریر کھ حقیقت را با شرارت خود سرکوب می کنند، نشان می دھد.” 

من می خواھم روی کلمھ سرکوب تمرکز کنم. در زبان انگلیسی کلمھ suppress بھ معنای عقب نگھ داشتن یا نگھ داشتن است. پولس در آیھ ١٨ می

گوید کھ حقیقت وجود دارد، اما مردم حقیقت را سرکوب می کنند. چگونھ آنھا حقیقت را عقب نگھ می دارند یا معلق می دارند؟ ”بھ شرارت آنھا.”

انکار حقیقت تنھا کاری نیست کھ ما در ذھن خود انجام می دھیم. اعمال گناه آلود ما را نسبت بھ حقیقت کور می کند. 

وقتی دانشگاه را شروع کردم شروع بھ نوشیدن و تعقیب دختران کردم. چند ماه بعد از شروع آن، بھ این نتیجھ رسیدم کھ خدایی وجود ندارد. آن موقع

متوجھ نشدم کھ چگونھ رفتار من با بی خدایی من مرتبط است. اما ارتباطی وجود داشت. شواھد وجود و شخصیت خدا در آفرینش بسیار روشن است.

در کودکی در کلیسا در مورد شخصیت خدا و قانون اخالقی آموختم. در دانشگاه چیزھایی کھ یاد گرفتم با رفتار گناه آلود من در تضاد بود. من باید

انتخاب می کردم، درست است؟ می توانستم بھ صدای خدا در قلبم پاسخ دھم کھ بھ من می گفت مست کردن و تعقیب دختران اشتباه است. یا می



توانستم صدای خدا و حقیقت او را سرکوب کنم. 

بیایید از این بھ عنوان مثال استفاده کنیم. 

حقیقت قانون اخالقی بر دل ھمھ ما نوشتھ شده است. حقیقت شخصیت خداوند در سراسر خلقت نوشتھ شده است. خدا ھست و ھمھ چیز را آفریده و بر

ھمھ چیز پادشاه است. می دانستم رفتارم در دانشگاه اشتباه است. قانون اخالقی خدا با رفتار من در تضاد بود. من می خواستم بھ نوشیدن و تعقیب

دختران ادامھ دھم، بنابراین مجبور شدم دو حقیقت را سرکوب کنم. حقیقت وجود خدا و قانون اخالقی خدا. 

آیا ارتباط را می بینید؟ 

پولس در آیھ ١٨ می گوید کھ سنگینی رفتار گناه آلود ما حقیقت را سرکوب می کند. بیخدایی من نتیجھ رفتار بد من بود. در اینجا یک مثال دیگر وجود

دارد. یک خواننده مسیحی ھست کھ خیلی دوستش دارم. چند سال پیش بھ ھمسرش خیانت کرد. طالق گرفتند این مرد از گناه خود توبھ نکرد. در

عوض اعالم کرد کھ دیگر بھ خدا ایمان ندارد. ھمسرش را رھا کرد و خدا را رھا کرد. این مرد ترانھ ھای زیبایی در مورد عیسی و حقیقت در کتاب

مقدس می خواند. 

چھ چیزی تغییر کرد؟ 

آیا خدا تغییر کرد؟ خیر 

آیا حقیقت تغییر کرد؟ خیر 

این مرد عوض شد مرتکب گناه بزرگی شد. سپس برای سرکوب گناه و شرمی کھ احساس می کرد، حقیقت خدا را انکار کرد. با من بھ آیات ١٩ تا ٢٠

نگاه کنید. 

١٩ آنھا حقیقت را در مورد خدا می دانند زیرا او آن را برای آنھا آشکار ساختھ است. 

٢٠ زیرا از زمان خلقت جھان، مردم زمین و آسمان را دیده اند. از طریق ھر چیزی کھ خدا ساختھ است، آنھا می توانند بھ وضوح ویژگی ھای نامرئی

او - قدرت ابدی و طبیعت الھی او را ببینند. پس ھیچ عذری برای ندانستن خدا ندارند».

فکر نمی کنم بتوانم چیز مفیدی بھ آنچھ پولس در آیات ١٩ تا ٢٠ می گوید اضافھ کنم. من فقط این را خواھم گفت. انسان ھا می توانند چیزھای شگفت

انگیزی بسازند. ما تلفن، سفینھ فضایی، آثار ھنری و موسیقی ساختھ ایم. چیزھایی کھ ما ایجاد می کنیم بھ طور فزاینده ای پیچیده و شگفت انگیز

ھستند. با این حال، چھ کسی سیلیکون، آلومینیوم و مس را در این کامپیوتر ساختھ است؟ خدا آن را ساختھ است. چھ کسی مغزھای ھوشمند مردان و

زنانی را کھ این رایانھ را طراحی کردند ساختھ است؟ خدا مغز آنھا را ساختھ است. وقتی بھ زیبایی طبیعت یا پیچیدگی تکنولوژی نگاه می کنید،

حقیقت خدا را می بینید. شما می توانید آن حقیقت را سرکوب کنید و آن را انکار کنید. اما حقیقت دارد، حتی زمانی کھ بت ھای ما ذھن ما را گیج می

کنند. 

آیات ٢١ تا ٢٢ می فرماید: 

٢١ بلھ، آنھا خدا را می شناختند، اما او را بھ عنوان خدا پرستش نمی کردند و حتی از او سپاسگزاری نمی کردند. و شروع کردند بھ فکر احمقانھ ای کھ

خدا چگونھ است. در نتیجھ، ذھنشان تاریک و آشفتھ شد.

٢٢ با ادعای عاقل بودن، در عوض احمق مطلق شدند.» 



عبادت و سپاس برای روح ما خوب است زیرا پادزھر بت پرستی است. چرا خداوند از ما می خواھد کھ او را بپرستیم و سپاسگزاری کنیم؟ آیا خدا

خود محور و خودخواه است؟ البتھ کھ نھ. او می داند کھ ما ھر آنچھ را کھ قلبمان ارزش دارد عبادت و سپاسگزاری خواھیم کرد. در این ماه و ماه آینده

افراد زیادی از دبیرستان و کالج فارغ التحصیل خواھند شد. پسر ما دیوید در ماه ژوئن از دبیرستان فارغ التحصیل خواھد شد. تصور کنید کھ یک

دانش آموز در این ماه در جشن فارغ التحصیلی سخنرانی خواھد کرد. اگر او تمام افتخارات خود را در مدرسھ بھ حساب آورد، چھ فکر می کنید؟ اگر

از کسی برای کمک بھ او تشکر نکرد؟ این خوب نخواھد بود. این نشان می دھد کھ قلب او خود شیفتھ و خودخواه است. دانش آموز بدون معلم نمی

تواند چیزی یاد بگیرد. او باید از معلمان خود و اساتیدی کھ بھ او کمک کردند، احترام بگذارد و از آنھا تشکر کند. 

یکشنبھ ھا شب ھا در این اتاق، خالق خود را گرامی می داریم و از او تشکر می کنیم. ما بھ خود یادآوری می کنیم کھ بدون پروردگار و نجات دھنده خود

نمی توانیم کاری انجام دھیم. گناه بت پرستی باعث می شود کھ قلب ما معطوف بھ خود و خواستھ ھایمان شود. پرستش بھ ما یادآوری می کند کھ از

خدای یگانھ ای کھ ھمھ نعمت ھا را بھ ما می دھد تشکر کنیم. شرکت مکرر در عبادت مھم است. زیرا عبادت بھ ما کمک می کند کھ قلب خود را بر

حقیقت متمرکز کنیم تا دروغ. 

آیھ ٢٣ ”و بھ جای پرستش خدای جالل و ھمیشھ زنده، بتھایی را کھ شبیھ انسانھا و پرندگان و حیوانات و خزندگان بودند می پرستیدند.” 

روز دوشنبھ در خدمت انگلیسی ما درس کتاب مقدس را تدریس می کردم. ما در مورد گوسالھ طالیی کھ قوم خدا در کنار کوه سینا در کتاب خروج

ساختھ اند صحبت می کردیم. واژگان «بت» را بھ دانش آموزان انگلیسی آموزش دادم. من این عکس را بھ آنھا نشان دادم، از مردمی کھ این بت ھا را

می پرستند. از کالس پرسیدم بھ نظر شما این خوب است؟ یکی از دانش آموزان کھ مسیحی نیست متوجھ شد. او گفت: ”این احمقانھ است، زیرا آن

افراد مجسمھ ھا را ساختھ اند. مجسمھ ھا نمی توانند خدا باشند.” این دانش آموز ھمان حقیقتی را کھ پولس در آیھ ٢٣ متن امروز در مورد آن صحبت

می کند درک کرد. این احمقانھ است کھ موجوداتی مانند ما مخلوقات را بپرستند. 

خدا تو را آفرید خدا جھان را آفرید. خداوند پول و کار و پرندگان و حیوانات را ساختھ است. وقتی چیزھایی را کھ خدا آفریده می پرستیم، حقیقت را با

دروغ عوض می کنیم. این کاری است کھ مردم در کنار کوه سینا انجام دادند. آنھا یک گوسالھ طالیی را پرستش کردند و گفتند ”تو خدایی ھستی کھ ما

را از مصر نجات دادی!” این یک دروغ بود. دروغی توھین آمیز کھ بھ شدت قلب خدا را آزار می داد. زیرا تنھا خدا آنھا را از مصر نجات داد. 

ما وقتی قلبمان را بھ چیزی کھ خدا ساختھ است می سپاریم ھمین کار را می کنیم. وسوسھ می شوید کھ دلتان را بھ چھ چیزی بسپارید؟ کجا بھ دنبال

امنیت، خوشبختی یا فرار ھستید؟ مواظب باش، زیرا چیزھای خوب ھم زمانی تبدیل بھ بت می شوند کھ قلب ما برای آنھا ارزش زیادی قائل شود. بھ

مردی فکر کنید کھ در کار خود احساس موفقیت نمی کند. او عمیقاً ترفیع می خواھد. او می خواھد ناظر سایر کارمندان باشد تا او را مدیر یا رییس

خطاب کنند. او در دل خود فکر می کند: ”وقتی من سرپرست ھستم، مردم بھ من احترام می گذارند.” برای گرفتن این ترفیع در محل کار، ساعات

بیشتری کار می کند. از خانواده و ورزش و پرستش غافل است. او در محل کار دروغ ھای کوچکی می گوید تا شھرت خود را نزد رئیس بھبود

بخشد. بھ دلیل استرس و اضطراب ناشی از پیگیری این ترفیع، او شروع بھ نوشیدن بیشتر الکل می کند. این بر کیفیت خواب و کار او تأثیر می

گذارد. چرا این ھمھ اتفاق می افتد؟ زیرا قلب او بر ارتقای شغلی بھ عنوان مھمترین چیز متمرکز شده است. می بینید دوستان من، بت ھا قربانی می

خواھند. این مرد در راه رسیدن بھ ھدف قلبی خود چیزھای زیادی را قربانی خواھد کرد. 



تو چطور؟ 

اگر در مورد بت ھای زندگی خود مطمئن نیستید، می توانید این سواالت را از خود بپرسید. آیا من برای چیزی پول زیادی خرج می کنم؟ آیا من

چیزی بیش از حد از زمانم می دھم؟ آیا اگر کسی در مورد رفتارم از من بپرسد حالت تدافعی و عصبانی ھستم؟ ذھن من در لحظات آرام بھ کجا می

رود؟ آیا تا بھ حال می گویم: ”فقط زمانی احساس خوشحالی می کنم کھ این را داشتھ باشم.” آیا می گویم، ”فقط زمانی احساس امنیت می کنم کھ این را

داشتھ باشم.” از روح القدس بخواھید کھ حقیقت را در مورد آنچھ در قلب ماست بھ شما نشان دھد. ما بھ کمک روح القدس نیاز داریم زیرا بھ خودمان

دروغ می گوییم و بت ھای ما بھ ما دروغ می گویند. اما خدا بھ اراده آزاد ما احترام می گذارد. او بھ ما اجازه می دھد کھ گناه کنیم و خودمان را آزار

دھیم. این را در آیھ ٢۴ می بینیم. 

آیھ ٢۴ «پس خداوند آنھا را رھا کرد تا ھر آنچھ دلشان می خواست انجام دھند و در نتیجھ با بدن یکدیگر کارھای زشت و خوارکننده انجام دادند. 

خدا می توانست جلوی آدم و حوا را بگیرد. خداوند قادر مطلق است و می توانست آنھا را از خوردن میوه باز دارد. در عوض، خدا مراقب بود کھ

ببیند آیا قلب آنھا بھ او وفادار خواھد بود یا بھ خواستھ ھای خود. خدا می خواست ببیند آیا آنھا حقیقت را باور می کنند یا بھ دروغ ھای شیطان گوش

می دھند. ھمانطور کھ می دانید، آنھا گوش دادن بھ شیطان را انتخاب کردند. آنھا بھ جای خدا بھ قلب گناھکار خود اعتماد کردند. خدا بھ ما اجازه می

دھد کھ این انتخاب ھا را انجام دھیم، زیرا او ما را برده یا روبات نکرده است. بدون مسیح، ما اسیر خواستھ ھای قلبی خود ھستیم. 

نسی اس لوئیس این مطلب را در مورد افراد غیر ایماندارچنین مینویسد: ”آنھا برای ھمیشھ از آزادی وحشتناکی کھ خواستھ اند لذت می برند، و

بنابراین اسیر خود ھستند.” اینکھ استقالل از خدا ما را خوشحال می کند دروغ است. ما آزادی می خواھیم، مانند آدم و حوا، ھر کاری کھ می خواھیم

انجام دھیم. اما ما از آزادی خود برای آسیب رساندن بھ خود و دیگران استفاده می کنیم. خدا بھ گناه ما اجازه می دھد تا رنج را وارد زندگی ما کند،

بنابراین ما حقیقت را می بینیم. پاسخ بھ پرسش تعلیمی امروز ما نیز بھ این موضوع می پردازد: ”خدا بھ حق بر گناھان ما خشمگین است و آنھا را در

داوری عادالنھ خود ھم در این زندگی و ھم در زندگی آینده مجازات خواھد کرد.” این خبر بدی است کھ پولس در آیھ ١٨ توضیح داد. 

آیھ ١٨ ”خدا خشم خود را از آسمان بر ھمھ افراد گناھکار و شریر کھ حقیقت را با شرارت خود سرکوب می کنند، نشان می دھد.” 

زمانی را ذکر کردم کھ قوم خدا یک گوسالھ طالیی ساختند و برای عبادت آن خم شدند. بھ بت طالیی گفتند: تو خدایی ھستی کھ ما را از مصر نجات

دادی. اگر در آن موقعیت جای خدا بودی عصبانی می شدی؟ البتھ کھ شما. قوم او دلشان را بھ خدای دروغین می دادند. آنھا طالی فیزیکی خود را

برای ساختن بت دادند و این بیان دل آنھا بود. ھر چیزی کھ وقت و پول خود را بھ آن اختصاص دھیم آشکار است. آنچھ را کھ قلب ما بیش از ھمھ

ارزش قائل است را آشکار می کند. خدا ذھن، بدن، زمان، پول ما را بھ ما داد. او تنھا سزاوار عبادت و عبادت ماست. بھ نظر شما وقتی ما قلب، بدن،

پول و وقت خود را بھ بت ھا می دھیم، خدا حق دارد عصبانی شود؟ بلھ، البتھ او حق دارد. 

خداوند نسبت بھ محبت ھای ما غبطھ می خورد. 

ممکن است عجیب بھ نظر برسد، زیرا ما فکر می کنیم حسادت چیز بدی است. اما اگر زن ببیند شوھرش زمان زیادی را با زن دیگری می گذراند،

چھ احساسی خواھد داشت؟ او احساس حسادت و عصبانیت خواھد کرد، زیرا شوھرش وقت و دل خود را بھ زن دیگری می دھد. این ھمسر حق دارد

حسادت کند و عصبانی باشد. وقتی خدا در مورد بت پرستی ما در کتاب مقدس صحبت می کند، آن را زنا توصیف می کند. چون قلبمان را بھ دیگری



می سپاریم. 

پولس این خبر بد را بھ ما می گوید تا انجیل معنا پیدا کند. کلمھ انجیل بھ معنای مژده خبر خوش است. ما نمی توانیم اخبار خوب را بدون اخبار بد

درک کنیم. برای دیدن فیض شگفت انگیز قربانی عیسی مسیح برای گناه خود، ابتدا باید گناه خود را بھ وضوح ببینید. این ھمان کاری است کھ پولس

در اینجا در نامھ خود بھ رومیان انجام می دھد. او در مورد وضعیت انسانی ما بسیار مستقیم و صادق است. از آنجایی کھ مردم حقیقت را با دروغ

عوض کرده اند، بھ حقیقتی بدون رنگ نیاز دارند تا آنھا را از باور دروغشان خالص کند. خدا می خواھد کھ ما نیاز عمیق خود را بھ یک ناجی ببینیم،

بنابراین فریاد خواھیم زد: «خدایا کمکم کن! خدایا مرا از گناه نجات بده!” وقتی این را می گوییم، آماده شنیدن انجیل ھستیم. بیایید بھ مژده در آیات ١۶

تاَ ١٧ نگاه کنیم. 

١۶ زیرا من از این بشارت مسیح شرمنده نیستم. این قدرت خدا در کار است و ھر کسی را کھ ایمان دارد نجات می دھد - اول یھودی و ھم غیریھودی. 

١٧ این بشارت بھ ما می گوید کھ چگونھ خدا ما را در نظر خود درست می کند. این از ابتدا تا انتھا با ایمان انجام می شود. ھمانطور کھ کتاب مقدس

می گوید: ”از طریق ایمان است کھ شخص عادل زندگی می کند.”

بھ چند نکتھ در مورد این خبر خوب کھ پولس توضیح می دھد توجھ کنید. ”این قدرت خدا در کار است.” ما خودمان را نجات نمی دھیم. تنھا خدا مردم

را از مصر نجات داد. تنھا خدا آنھا را در بیابان زنده نگھ داشت. خداوند تنھا می تواند ما را از گناه و بت پرستی نجات دھد. این نجات ابتدا نصیب قوم

یھود در اسرائیل شد. اما بسیاری از آنھا حقیقت مرگ و رستاخیز عیسی را سرکوب کردند. آنھا قدرت معجزات عیسی را انکار کردند. آنھا مسیح و

حقیقت را در مورد چگونگی نجات مردم رد کردند. ھر کس، از جملھ غیریھودیان، با ایمان بھ زندگی، مرگ و رستاخیز عیسی مسیح می تواند نجات

یابد. این ھمان چیزی است کھ آیھ ١٧ بھ ما می گوید. 

خدا حق دارد از گناه و بت پرستی ما عصبانی باشد. این خبر بدی است کھ امروز درباره آن صحبت می کنیم. اما خبر خوب و خوش این است: خدا

خشم عادالنھ خود را بر پسرش عیسی مسیح ریخت. خدا بھ جای اینکھ ما را بھ خاطر گناھانمان مجازات کند، پسر بی گناھش عیسی مسیح را مجازات

کرد. ھنگامی کھ بھ جای ھر چیز آفریده شده ای بھ عیسی ایمان و اعتماد می کنیم، قدرت خدا شروع بھ کار می کند. این قدرت خدا در کار است و ھر

کسی را کھ ایمان دارد نجات می دھد. 

بیایید اکنون با ھم دعا کنیم، بھ قدرت نام عیسیمسیح . پدر آسمانی، درک خشم و محبت شما برای ما سخت است. اما صلیب بھ ما کمک می کند تا

بفھمیم. حق با شماست کھ از گناه و بت پرستی ما عصبانی باشید. عجیب بھ نظر می رسد کھ مرد بی گناھی مانند عیسی مسیح باید برای گناه بمیرد،

زیرا ھرگز گناه نکرده است. تو خشم خود را بھ جای ما بر سر عیسی مسیح ریختی. بھ ھمین دلیل است کھ نجات ما فیض شگفت انگیز است. وقتی بھ

صلیب نگاه می کنیم می فھمیم کھ چقدر ما را دوست داری. لطفاً بھ ما کمک کنید تا این ھفتھ عشق خود را بھ خاطر بسپاریم تا قلب ما توسط ھیچ خدای

دروغینی وسوسھ نشود. ما این را بھ نام عیسی مسیح دعا می کنیم. 

آمین
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