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آستین کتل
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نام من آستین کتل است، و در حال آموزش کشیش در کلیسای پروتستان مک لین، چند مایلی از اینجا ھستم. من خیلی خوشحالم کھ امروز اینجا با شما ھستم. من و

ھمسرم قبال از وان وایس دیدن کرده ایم و ما عاشق عبادت با شما ھستیم. من خوشحالم کھ امشب کالم خدا را با شما در میان می گذارم. 

آخرین باری کھ آموزش تعلیمات شھر جدید را تدریس می کردم در مکانی بسیار متفاوت بودم. این یک خانھ کودکان مسیحی در میانمار بود کھ من و ھمسرم راشل

بھ مدت چھار سال در آن زندگی کردیم. در آن مدت ھفتھ ای یکی دو بار بھ این بچھ ھا انگلیسی یاد می دادم. آنھا از سراسر کشور، عمدتاً از مناطقی کھ درگیری

ھای زیادی داشتند، آمده بودند. بچھ ھا بھ پنج یا شش زبان مختلف صحبت می کردند. یک سال بھ آنھا گرامر انگلیسی یاد دادم و بازی ھای زبانی انجام دادیم. سپس

تصمیم گرفتم آنھا را از طریق آموزش آموزه ھای شھر جدید بگذرانم. ھر ھفتھ، سؤال و پاسخ را می خوانیم و ھمچنین قسمت ھای کتاب مقدس را بھ زبان انگلیسی

می خوانیم. سپس بچھ ھا بھ گروه ھای زبان تقسیم شدند. ھر گروه متون مقدس را بھ زبان خود خواند، سپس پرسش و پاسخ را بھ زبان خود ترجمھ کرد. در پایان

سال، آنھا کل تعلیم را بھ زبان خود داشتند. 

بھ ھمین دلیل است کھ احساس می کنم دیدن مجدد این تعلیم با شما در ایاالت متحده بسیار زیباست. ھر کدام از شما داستان و زبان خاص خود را دارید. و کالم خدا

در ھر یک از آن زبانھا صادق است. 

قبل از اینکھ ادامھ دھیم، آیا با من برای آن بچھ ھا دعا می کنید؟ در سال 2021 یک کودتای نظامی رخ داد و بسیاری از این کودکان آینده ای را کھ امیدوار بودند

از دست دادند. فرصت ھای آموزشی از بین رفتھ اند، اقتصاد سقوط کرده است و جنگ داخلی بسیار بدتر شده است. بگذار دعای مختصر بخوانم. 

کتاب تعالیم شھر جدید خالصھ ای عالی از آنچھ ما بھ عنوان مسیحی معتقدیم است. حاال سوال 34 را می خوانم و بعد جواب را با ھم می خوانیم. 

سئوال 34: از آنجایی که ما فقط از طریق فیض و فقط از طریق
مسیح نجات یافته ایم، آیا هنوز باید کارهای نیک انجام دهیم و از

ک��م خدا اطاعت کنیم؟

بله، زیرا مسیح که ما را با خون خود فدیه داده است، ما را نیز با روح خود تجدید می کند.



تا زندگی ما نشان دهنده محبت و قدردانی به خداوند باشد.

تا با ثمرات از ایمان خود مطمئن شویم.

و تا با رفتار خداپسندانه ما دیگران را به مسیح جذب کنند.

در اینجا راه دیگری برای پرسیدن این سؤال وجود دارد: اگر عیسی قبالً ما را نجات داده است، چرا باید از کالم خدا اطاعت کنیم؟ و در اینجا راه دیگری برای

پاسخ بھ این سوال وجود دارد: افرادی کھ توسط عیسی نجات می یابند، افتخار اعالم عظمت خدا را در شیوه زندگی خود دارند. 

این ھمان چیزی است کھ پولس رسول در قسمت امروز کتاب مقدس تعلیم می داد. االن میرم بخونمش 

 (NLT) 12-2:4 اول پطرس

 

4 «شما نزد مسیح می آیید کھ سنگ بنای زنده معبد خداست.  

او از سوی مردم طرد شد، اما از سوی خداوند برای افتخار بزرگ انتخاب شد.

 

۵ و شما سنگ ھای زنده ای ھستید کھ خدا در معبد روحانی خود می سازد.  

عالوه بر این، شما کاھنان مقدس او ھستید.  

از طریق وساطت عیسی مسیح، شما قربانی ھای روحانی می کنید کھ خدا را خشنود می کند.

 

6 ھمانطور کھ کتاب مقدس می گوید: «در اورشلیم سنگ بنای قرار می دھم کھ برای افتخار بزرگ انتخاب شده است.  

و ھر کھ بھ او اعتماد کند ھرگز رسوا نخواھد شد.»

 

٧ بلھ، شما کھ بھ او اعتماد دارید، احترامی را کھ خدا بھ او داده است، می شناسید.  

اما برای کسانی کھ او را رد می کنند، ”سنگ کھ سازندگان رد کردند اکنون سنگ بنا شده است.”

 

8 و «او سنگی است کھ مردم را لغزش می کند، صخره ای است کھ آنھا را بھ زمین می اندازد.»  

آنھا بھ دلیل عدم اطاعت از کالم خدا دچار لغزش می شوند و بنابراین بھ سرنوشتی کھ برای آنھا در نظر گرفتھ شده بود می رسند.

 

9 اما شما چنین نیستید، زیرا شما قومی برگزیده ھستید.  

شما کاھنان سلطنتی، یک ملت مقدس، متعلق بھ خود خدا ھستید.  

در نتیجھ، می توانید خوبی خدا را بھ دیگران نشان دھید، زیرا او شما را از تاریکی بھ نور شگفت انگیز خود فراخواند.

 

10 «زمانی کھ بھ عنوان قوم ھویت نداشتید، اکنون قوم خدا ھستید.  

زمانی کھ ھیچ رحمتی دریافت نکردی. اکنون مورد رحمت خدا قرار گرفتھ ای».

11 دوستان عزیز، من بھ شما بھ عنوان ”ساکنان موقت و خارجی” ھشدار می دھم کھ از امیال دنیوی کھ علیھ روح شما جنگ می کند دوری کنید. 

 

12 مواظب باشید کھ در میان ھمسایگان بی ایمان خود بھ درستی زندگی کنید.  

آن وقت حتی اگر تو را بھ کار نادرستی متھم کنند، رفتار محترمانھ تو را می بینند و وقتی خداوند دنیا را داوری می کند، عزت می بخشند».

آمین 



در این آیات، پطرس رسول بھ ما کمک می کند تا بفھمیم چرا اطاعت از خدا مھم است. وقتی آنچھ را کھ عیسی برای ما انجام داد بھ وضوح ببینیم، از روی

سپاسگزاری از او اطاعت خواھیم کرد بخشی از این در گذشتھ و بخشی در زمان حال است. ما کارھایی را کھ عیسی در گذشتھ انجام داد را بھ یاد می آوریم و

می دانیم کھ او در حال حاضر برای ما چھ می کند. در گذشتھ، عیسی زندگی کاملی داشت. شما ھرگز چنین چیزی را ندیده اید. عیسی ھر تصمیمی را بدون

خودخواھی می گرفت. او در ھر لحظھ خدا را اطاعت می کرد. عیسی ھمیشھ مھربان، صبور و دوست داشتنی بود. او خردمند، سخت کوش و از دیگران نترسید. 

و در پایان این زندگی کامل، عیسی تصمیم گرفت کھ بھ طرز باورنکردنی دردناکی بمیرد. چرا؟ تا تاوان طغیان ما علیھ خدا را بپردازیم. من مطمئن ھستم کھ شما

در این مورد می دانید. چگونھ ھر یک از ما در برابر خدا عصیان کرده ایم. گاھی برای رھایی از ظلم یا حکومت شیطانی، شورش الزم است. اما وقتی مردم علیھ

یک حاکم واقعاً خوب شورش می کنند، آن وقت شورش برای ھمھ ویرانگر است. خداوند کامالً دوستدار و کامالً حکیم است. او ھرگز وسوسھ فساد نمی شود. خدا

ھرگز ظلم نمی کند. او برای ضعیفان می جنگد و از رنجوران محافظت می کند. خدا فرمانروای شگفت انگیزی است، اما ما بھ شورش علیھ او پیوستیم. بھ ھمین

دلیل است کھ ما مستحق مجازات ھستیم. عیسی بر روی صلیب مرد زیرا ما مستحق مجازات ھستیم. عیسی تمام مجازات ما را جذب کرد و بھ نظر می رسید کھ او

شکست خورده است. آیھ 4 متن ما می گوید: 

 

”عیسی توسط مردم طرد شد، اما او توسط خدا برای افتخار بزرگ انتخاب شد.”  

ھمھ ما عیسی را رد کرده ایم، اما او ھمچنان تصمیم گرفت ھمھ چیز را برای ما بدھد - حتی زندگی اش.

این ھمان معنای رستگاری توسط عیسی است. او بھایی را کھ ما بھ خاطر شورشمان مدیونیم پرداخت کرد. عیسی کیف پولش را بیرون نیاورد و دستمزد یک

ماھش را برای تعمیر ماشینی کھ ما خراب کردیم یا چیزی شبیھ بھ آن پرداخت نکرد. عیسی با جان خود ھزینھ کرد. 

برخی از مردم می پرسند: ”آیا من واقعاً نیاز بھ اطاعت از کالم خدا دارم؟” این سؤالی است کھ آنھا واقعاً می پرسند: ”آیا الزم است از پادشاه کامل و دوست

داشتنی اطاعت کنم کھ خونریزی کرد و مرد تا بتوانم زندگی کنم؟” بلھ، من فکر می کنم کاری کھ او برای ما انجام داده است باید نحوه زندگی ما را برای او تغییر

دھد.

زندگی مسیحی فقط مربوط بھ کارھایی نیست کھ عیسی در گذشتھ انجام داد. رستگاری چیزی بیش از چیزی است کھ در گذشتھ اتفاق افتاده است. اگر از عیسی

پیروی کنید، از نظر تاریخی رستگار شده اید، اما در حال حاضر نیز رستگار شده اید. خدا روح خود را بھ شما داده است تا در شما زندگی کند. این در حال

حاضر برای ھر کسی کھ نزد عیسی آمده و زندگی جدیدی در او دریافت کرده است صادق است. بھ آیھ 5 نگاه کنید: 

 

5 «و شما سنگ ھای زنده ای ھستید کھ خدا در معبد روحانی خود می سازد.  

عالوه بر این، شما کاھنان مقدس او ھستید.  

از طریق وساطت عیسی مسیح، شما قربانی ھای روحانی می کنید کھ خدا را خشنود می کند.»

آیا می بینید کھ این ھمان کاری است کھ خدا در حال حاضر در ما انجام می دھد؟ او با ھم ما را بھ چیزی زیبا می سازد. ما در یک لحظھ بیشتر در مورد آن افتخار

صحبت خواھیم کرد، اما ھمین حاال بھ این فکر کنید: عیسی بھای گزافی را برای شما پرداخت و او این کار را عمدا انجام داد. او دید کھ می تواند شما را بھ چھ

چیزی تبدیل کند. او خونریزی کرد و مرد تا مجازات شما را بگیرد و روح خود را داد تا در شما زندگی کند. 

و آنچھ در پایان آیھ 6 آمده را از دست ندھید: ما فقط در مورد گذشتھ و حال صحبت نمی کنیم، بلکھ در مورد آینده نیز صحبت می کنیم. 

6 ”ھر کھ بھ او اعتماد کند ھرگز رسوا نخواھد شد.” 



عیسی وعده می دھد کھ در روزی کھ ھمھ چیز آشکار شود، قوم او در امان خواھند بود. ھیچ چیزی کھ از آن پشیمان باشید شما را محکوم نمی کند. گناه شما بھ

صلیب میخکوب شده است. روح اکنون در شما کار می کند. و اگر بھ مسیح تعلق دارید، در روز قیامت شادی خواھید کرد. 

پس چرا باید از کالم خدا اطاعت کنیم؟ زیرا وقتی بھ داستان کارھایی کھ او برای ما کرده است نگاه می کنیم، می بینیم کھ چیزھای شگفت انگیزی بھ ما داده است.

او بھ ما بخشش داده و روح خود را بھ ما بخشیده است. قبل از اینکھ عیسی را بشناسیم، با ناامیدی و ترس و پوچی زندگی می کردیم. اکنون خداوند بھ ما آرامش و

امید و راه بھتری برای زندگی داده است. 

اولین دلیل برای اطاعت از کالم خدا شکرگزاری از کاری است کھ انجام داده است. ثانیاً، ما مفتخریم کھ از سوی خداوند دعوت شده ایم تا ایمان بیاوریم، بنابراین

بھ عنوان یک امتیاز از او اطاعت می کنیم. این را در آیات 7-9 می یابیم. 

قبل از اینکھ این را بگویم، بھ یاد داشتھ باشید کھ این وظیفھ ھمھ است کھ از خدا اطاعت کنند، چھ مسیحی باشند و چھ نباشند. رومیان 1 بھ ما می آموزد کھ ھمھ

تالش زیادی می کنند تا وظیفھ ما را نسبت بھ خدا رد کنند. اما وظیفھ برای یک ھدف خوب چیز خوبی است. 

بھ عنوان یک پدر وظیفھ من این است کھ از دخترم مراقبت کنم. کار سختی ھست. اما آیا چیز بدی است؟ نھ! این یک افتخار است -- من می توانم شخصی باشم کھ

او برای کمک بھ او مراجعھ می کند. 

فضانورد بودن افتخار بزرگی است. اما اگر فکر می کردید ناعادالنھ یا نادرست است، آیا ھمان گونھ زندگی می کنید کھ فضانوردان زندگی می کنند؟ آیا تمرین

می کنید، تحمل می کنید، و ماه ھا را تنھا می گذرانید، و غذای کم آبی می خورید و خطر مرگ را می کشید؟ 

برای انجام کارھای سخت و متفاوت زندگی کردن، بھ یک دلیل خوب نیاز داریم. و دنیا بر این باور است کھ زندگی در راه خدا ارزشش را ندارد. کسانی کھ بھ

مسیح ایمان ندارند فکر می کنند کھ زندگی بھ روش او نھ تنھا غیر ضروری، بلکھ توھین آمیز است. 

اطاعت از خدا یک وظیفھ و در عین حال افتخار است. بھ آیات 7-9 نگاه کنید. 

 

٧ «بلھ، شما کھ بھ او اعتماد دارید، احترامی را کھ خدا بھ او داده است، می شناسید.  

اما برای کسانی کھ او را رد می کنند:  

سنگی کھ سازندگان آن را رد کردند، اکنون سنگ بنا شده است».

 

8 و «او سنگی است کھ مردم را لغزش می کند، صخره ای است کھ آنھا را بھ زمین می اندازد.»  

آنھا بھ دلیل عدم اطاعت از کالم خدا دچار لغزش می شوند و بنابراین بھ سرنوشتی کھ برای آنھا در نظر گرفتھ شده بود می رسند.

 

9 اما شما چنین نیستید، زیرا شما قومی برگزیده ھستید.  

شما کاھنان سلطنتی، یک ملت مقدس، متعلق بھ خود خدا ھستید.  

در نتیجھ، می توانید خوبی خدا را بھ دیگران نشان دھید، زیرا او شما را از تاریکی بھ نور شگفت انگیز خود فراخواند.»

در آیھ 7، پطرس بھ ما می گوید کھ خدا وقتی ما را بھ زندگی متفاوت فرا می خواند، بھ ما افتخار داده است. سپس پیتر بھ ما می گوید کھ این افتخار چگونھ است. 

پطرس بھ ما می گوید کھ ما افتخار داریم، اما کسانی کھ ایمان ندارند در این افتخار شریک نیستند. و این دلیل دوم ما برای اطاعت از کالم خداست: زیرا زندگی در



راه خدا یک امتیاز است. در عھد عتیق، اسرائیل از این کھ مجبور بودند شریعت خدا را حفظ کنند، در حالی کھ سایر ملل آزاد بودند، آزرده نمی شدند. قانون امتیاز

آنھا بود! خدا آنقدر آنھا را دوست داشت کھ بھ آنھا یاد داد چگونھ بھ عنوان مردم خاص خود زندگی کنند. 

آیا ھمان ندا را در این آیات می بینید؟ آیھ 9 بھ ما می گوید کھ دلیل خاصی وجود دارد کھ خداوند افتخار اطاعت از او را بھ ما داده است: اینکھ نمایندگان او در

جھان باشیم. ھر یک از آن چھار نام برای قوم خود چیزی در این مورد بھ ما می گوید. ما از کشورھای مختلف ھستیم، اما ما را یک مردم برگزیده می نامند.

خداوند ما را با ھمھ تفاوت ھایمان انتخاب کرده است تا او باشیم. او ما را نیز کشیشان سلطنتی خوانده است. سلطنتی یعنی شما متعلق بھ پادشاه ھستید. اگر مسیحی

ھستید، بھ پادشاه پادشاھان تعلق دارید. شما این امتیاز را دارید کھ عضوی از خانواده خدا باشید. شما ھمچنین یک کشیش سلطنتی ھستید و باید کاری انجام دھید!

کشیشان مردم را بھ خدا می آورند. 

این بھ ما کمک می کند ھدف این افتخاری را کھ از جانب خدا دریافت می کنیم درک کنیم. پیتر این را با دو تصویر دیگر توضیح می دھد: پطرس می گوید ما ملتی

مقدس و مردمی ھستیم کھ در اختیار خداست. خدا برای ما ارزش قائل است و ما را گرامی می دارد. 

چگونھ می دانید کھ یک نفر واقعاً بھ شما احترام می گذارد و فقط چیزھای خوبی نمی گوید؟ اگر کسی واقعاً بھ شما احترام بگذارد، چیزھای دشوار را بھ شما

اعتماد خواھد کرد. خدا بداند کھ ما چندان اھل اطاعت از او نیستیم. خدا می داند کھ ما برای زندگی مقدس تالش می کنیم، و گفتن درباره عیسی بھ مردم سخت

است. اما خداوند با درخواست از ما برای انجام این کارھای سخت، ما را گرامی می دارد. او روح القدس را بھ ما می دھد تا بتوانیم کارھایی را انجام دھیم کھ بھ

تنھایی نمی توانیم انجام دھیم. 

اجازه دھید کمی مرور کنم. اوالً خداوند ما را گرامی داشتھ و ملک خاص خود خوانده است. ثانیاً ما از روی شکر خدا را اطاعت می کنیم، اما بھ عنوان یک امتیاز

نیز از او اطاعت می کنیم. 

در اینجا مورد سوم است: خداوند زندگی ما را معنا بخشیده است، بنابراین ما بھ عنوان شھادت از او اطاعت می کنیم. گاھی اوقات ما وسوسھ می شویم کھ باور

کنیم زندگی ما مھم نیست. ما افراد ثروتمند و قدرتمند را می بینیم و فکر می کنیم بی اھمیت ھستیم. چیزھایی کھ در مورد این ھفتھ نگران ھستند باعث می شوند

احساس کنیم کھ فقط در حال زنده ماندن ھستیم. ما می توانیم وسوسھ شویم کھ باور کنیم کالم خدا با واقعیت ھای روزمره زندگی ما فاصلھ دارد. ممکن است

احساس کنیم روش زندگی ما مھم نیست. آیھ 10 این احساس را تشخیص می دھد، اما ھمچنین از تغییر بزرگی کھ رخ داده است بھ ما می گوید. 

 

10 «زمانی کھ بھ عنوان قوم ھویت نداشتید، اکنون قوم خدا ھستید.  

زمانی کھ ھیچ رحمتی دریافت نکردی. اکنون مورد رحمت خدا قرار گرفتھ ای».

وقتی احساس می کنیم ھیچ کس نیستیم، خدا می گوید ما مردم او ھستیم. وقتی فکر می کنیم خدا باید در زندگی معمولی و پر از اشتباه ما ناامید باشد، می خوانیم کھ

مورد رحمت قرار گرفتھ ایم. 

سپس آیات 11 و 12 بھ ما می گویند کھ ما با دو انتخاب روبرو خواھیم بود: ما می توانیم طوری زندگی کنیم کھ قوم خدا ھستیم، بنابراین زندگی و تصمیمات ما

معنادار است. یا می توانیم مثل آدم ھای گمشده زندگی کنیم و ھر کاری می خواھیم انجام دھیم. دوباره بھ آیات 11 و 12 گوش دھید: 

11 ”دوستان عزیز، من بھ شما بھ عنوان ”ساکنان موقت و خارجی” ھشدار می دھم کھ از امیال دنیوی کھ با روح شما جنگ می کند دوری کنید. 



 

12 مواظب باشید کھ در میان ھمسایگان بی ایمان خود بھ درستی زندگی کنید.  

آن وقت حتی اگر تو را بھ کار نادرستی متھم کنند، رفتار محترمانھ تو را می بینند و وقتی خداوند دنیا را داوری می کند، عزت می بخشند».

پطرس بھ ما یادآوری می کند کھ ما یک انتخاب داریم کھ بھ عنوان قوم خدا زندگی کنیم و از کالم او اطاعت کنیم. ھویت ما با کارھایی کھ انجام نمی دھیم، و

کارھایی کھ انتخاب می کنیم، آشکار می شود. ما بھ چیزھایی کھ خدا بھ ما می گوید انجام ندھیم، نھ خواھیم گفت. ما ”درست زندگی می کنیم” و زندگی شرافتمندانھ

ای خواھیم داشت. ما بر اساس کالم خدا انجام کارھای خوب را انتخاب خواھیم کرد. چرا؟ نھ اینکھ مردم فکر کنند ما آدم ھای خوبی ھستیم. آنھا نمی خواھند. آنھا

فکر خواھند کرد کھ ما اشتباه، احمق و حتی بد ھستیم. 

اما زمانی کھ ما راه خدا را انتخاب می کنیم، زندگی ما بھ شھادت زنده تبدیل می شود. ما قربانی ھای روحانی می شویم کھ مورد قبول خداوند است، کھ در ابتدای

گذر دیدیم. 

این دو اثر خواھد داشت: ما ھمدیگر را تشویق خواھیم کرد کھ خدا در میان قومش مشغول کار است. و ما بھ گمشدگان مدرک خواھیم داد. ما در کارھایی کھ انجام

می دھیم و شیوه ھایی کھ زندگی می کنیم مدرک می دھیم. ما گواھی می دھیم کھ خدا خوب است و خدا پادشاه است. این چیزی است کھ خداوند بھ ما دستور داده است

کھ با گفتار و زندگی خود انجام دھیم. و روزی ھمھ، چھ نجات یافتھ و چھ نجات نیافتھ، خدا را تسبیح خواھند گفت، غرق شواھد نیکوی او. ھمھ نزد عیسی نخواھند

آمد. اما خدا جالل را دریافت خواھد کرد، حتی زمانی کھ مردم او را طرد کرده و بھ عنوان شورشیان زندگی کنند. 

بیایید ھمھ سعی کنیم این سؤاالت را در این ھفتھ از خود بپرسیم: من وسوسھ می شوم چھ کار کنم کھ بھ خاطر تعلق بھ خدا رد کنم؟ و چھ کنم تا بھ دنیا نشان دھم کھ

خدا خوب است؟ چگونھ می توانم عالیجناب او را با گفتار و عملم اعالم کنم؟ 

وقتی وسوسھ می شوید کھ کالم خدا را نادیده بگیرید و «از دل خود پیروی کنید» راه ھایی را کھ عیسی شما را دوست دارد بھ خاطر بسپارید: او خونریزی کرد و

برای شما مرد. او بھ شما مقام شریفی می دھد. عیسی اعمال شما و زندگی شما را معنادار، نتیجھ و مھم می کند. 

عیسی با شما بسیار خوب بوده است، بنابراین خوب است کھ از خدا اطاعت کنید. ما برای نشان دادن قدردانی و بھ عنوان یک امتیاز اطاعت می کنیم زیرا می دانیم

کھ چقدر خوشبختیم کھ زندگی ھایی پر از معنا داریم. حمد خدا! خدا آنقدر بھ ما اھمیت می دھد کھ بھ نحوه زندگی ما اھمیت می دھد و بھ ما یاد داده است کھ چگونھ

این کار را انجام دھیم. او روح القدس را برای کمک بھ ما فراھم کرده است. و او تمام ترس از شکست را در انجیل زیبای عیسی مسیح از بین برده است. 

حاال بیا با ھم دعا کنیم

One Voice Fellowship


