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 آيا برای مسيحی شدن نياز دارم که به کليسا بروم؟
 

 خوب بگذاريد توجه هر يک 
 از شما را مجدداً داشته باشم.

خواهيم سؤال مهم هفته  می  
 را بپرسيم 

 که اين است: "الزم است به کليسا بروم
 تا مسيحی شوم؟"

خواهم امشب بگويم و اولين نکته که می  
 اين است که رفتن به کليسا،

که –ت با قوم خدا مالقا  
منظور من از رفتن به کليسا همين است.   

 منظورم يک ساختمان نيست. منظورم
-رفتن و مالقات با ديگر ايمانداران است  

کند؟ آيا اين رفتن، شما را مسيحی می  
خواهم مطرح کنم. اين اولين چيزی است که می  

 فقط اينکه شما بقيه مسيحيان را مالقات کنيد،
يست که شما مسيحی هستيد.به اين معنی ن  

 حاال، چطور بايد اين را توضيح دهم؟ خوب 
تان دوباره  اينجاست که نيازداريد از قوۀ تخيل  

.استفاده کنيد  های زيادی در زمينه  قبالً مثال    
،ام ورزش را مورد استفاده قرار داده  

 ولی حاال الزمه که شما تصور کنيد که ما
سبال مهمی در جريان است.در آمريکا هستيم و يک بازی بي  

ايد و من ايستاده هستم، حاال شما همه در جای خودتان نشسته  
 خوب؟  ادامه دهيم.  چوب بيسبال در دست من هست.

 من حتی مطمئن نيستم که اين
ام، درست است يا نه. طور که در دستم نگه داشته  

 ولی من آنجا هستم و تمام بازی 
پ نهايی.به من بستگی دارد، در اين سه تو  

شود اولين توپ به سمت من پرتاب می  
دهم. و من از دستش می  

 خوب باشه، اشکالی ندارد، هنوز دو توپ ديگر دارم.
کنم توانم نگهش دارم.  ولش می توپ بعدی، نمی  
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 هنوز يک توپ ديگر مانده که به طرفم بيايد.
 تمامی اين بازی به اين توپ آخر بستگی دارد.

يد؟  آيا عصبی هستيد؟آيا در شک و گمان هست  
آيد همين هست! و باالخره توپ به سمت من می  

زنم، با صدای محکم.  و من آن را می  
کنم به دويدن. آيد، و شروع می به حرکت می   

دوم، خيلی سريع واقعاً با تمام قدرتم می  
دوم و يکدفعه سر می خورم دوم و می همچنان می  

که مرا بيرون کند، درست قبل از اينکه کسی توپ را بيندازد   
 ولی من هنوز در بازی هستم و باالخره، جشن می گيرم.

دهم و شما هم برای من بسيار خوشحال  من فرياد شادی سر می  
کنندگان بدوند هستيد ، زيرا من کاری کردم که تمامی شرکت  

هايشان  و اين بسيار شاديبخش است، همه از صندلی  
کند،  شوند و آنگاه داور صحبت می بلند می  

گويد که "نه و با صدای بلندی می  
"چی؟ چطوری؟ ،کنيم شما بازنده هستيد." و ما فکر می  

طی کرد. يقينا بايد اين مسير را طی ميکرد.رااو مسير  
 اين ضربه بزرگی بود.

دويد و به مقصد برگشت." او همه راه را دقيق   
 داور اعتقاد دارد که، " نه، او بازنده شد."

را؟" و داور کنيد "چ فکر می  
گويد "چون او پايه اول را از دست داد. می  

های دوم، سوم و چهارم دويد او مستقيماً به طرف پايه های   
 ولی مرحله اول را از دست داد".

ام. چون به صورتی که شما خوب، البته! البته که من بازنده  
  -کنيد  بيسبال بازی می 

 بعد از اينکه ضربه به توپ کوچکی زديد
است که بايد به سمت پايۀ اول برويد اين  

گيريد. دوم، سوم و عاقبت در خانه قرار می  
 شما بايد اينطور عمل کنيد.

توانيد به پايه دوم برويد، شما نمی  
اگر برويد بازنده هستيد. عملی نيست.   
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 اين نمونه و مثالی بود برای کمک به
 درک اينکه مسيحی شدن چطور هست.

شدن به ديگر مسيحيان است.پايه و ستون دوم ملحق   
 تعلق پيدا کردن به يک کليسای محلی.

 اولين پايه، سرسپردگی و تسليم است
 بطور شخصی به عيسی.

 افرادی هستند که
دهند. مرحله (پايه) اول را از دست می  

 تعدای از مردم هستند که دوست دارند
 مسيحيان ديگر را مالقات کنند.

اند ر کشوری که متولد شدهممکن است به اين خاطر باشد که د  
 معنی مسيحی بودن اين است که فقط در کليسا شرکت کنی،

 ممکن است که فقط از مسيحيان خوششان
کنند آيد و شرکت می می   

 و همه چيز گرم و بسيار دوستانه است، 
افتد؟ ولی می بينيد که چه اتفاقی می  

دهند. آنها پايه اول را از دست می  
کنند. ا مالقات میآنها ففقط  قوم خدا ر  

 نکته اولی را که بايد درک کنيم اين است که 
 قبل از همه چيز ما بايد به سمت اولين پايه و اساس حرکت کنيم.

 ما بايد شخصا به عيسی تسليم شويم.
 اين معنی مسيحی شدن است.

اينکار"حاال اين سؤال هست،   
 را انجام دادم، قدم بعدی چيست؟

تاآيا بايد به کليسا بروم   
 مسيحی شوم؟"

خواهم  اولين چيزی که می   
 در ذهن و فکر شما قرار بگيرد اين است که

 برای شما آنقدر الزامی نيست که 
 به کليسا برويد تا مسيحی شويد،

 شما به هرحال بايد به کليسا برويد
 و اين چيز بدی نيست.
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 اين مثل عقد يک قرارداد نيست که
يندازيدپس از آن نگاهی به برگه قرارداد ب  

 و چيزی در آن برگه باشد که
دانستم که بيش از انداره خوب ميبود که حقيقت باشد". شما بگوييد که "می  

 اينجاست. به شما گفتم! 
 در اين برگه قرارداد هست." بدانيد که مثل اين نيست.

 اينطور نيست که شما بيشتر در مورد
 عيسی بدانيد و فکر کنيد

ن،آوره! بخشش رايگا "آه شگفت  
 مشارکت صميمی با خدايی که مرا آفريده،

کنيد خيلی عالی!"  سپس فکر می -حيات جاودان  
 "به برگه نگاه کن!

 من بايد به کليسا بروم."  خير. اينطور
 نيست. اين بايد امتياز و افتخاری به نظر بيايد

 و باعث شادی که ديگر ايمانداران را مالقات کنم، 
هست. که در حقيقت معنی کليسا همين  

 حاال، چرا اينطور است؟ برای اينکه
 کمک کنيم تا بهتر بفهميم

 مالقات حضوری با بقيه قوم خدا، بگذاريد
های آيندۀ خدا به شما فقط يادآوری کنم. از نقشه  

دهد اين است که آنچه خدای پدر انجام می  
 او در حال جمع کردن يک خانواده جهانی است

را دوست دارند،که در آن همه عيسای مسيح خداوند   
 از تمام کشورهای جهان،

های مختلف، از تمام فرهنگ  
ها و نژادها، از تمامی رنگ پوست  

کنند. و آنها همه عيسی را پيروی می  
بيند و او روزی را تدارک می  

 وقتی که همه گرد هم جمع خواهند شد 
 در يک دنيای جديد و بسيار زيبا.

ايم. ما قسمتی از آن را قبالً ديده  
است  ی در آيندهروز  
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گردد وقتی که عيسی برمی  
 و آن روز پرشکوهی خواهد بود.

 ما همه رستاخيز جسمانی خواهيم داشت
 و تا ابد زندگی خواهيم نمود.

 ما در مشارکت و مصاحبت با 
 آفريننده عظيم خود خواهيم بود، و همچنين در مصاحبت

 با اين خانواده جهانی،
توانيم آنها را بشماريم. تعداد زيادی از مردم که نمی  

 ولی در مورد زمان حال چطور؟ چگونه بايد منتظر باشيم
آيی عظيم برای آن آينده و گردهم  

کنيم؟ که در آن عيسی را برای کاری که کرده ستايش   

کند خدا به ما اين افتخار و امتياز را عطا می  
 که اينک با تعدادی از همان خانواده مالقات کنيم

لی، در نقاط  مختلف جهاندر مکانهای مح  
 اين همان چيزی است که کليسا بايد باشد:

 گروه کوچکی از مردم
شوند. که در کنار هم جمع می  

 و اين شادی و امتيازی است که جای فخر دارد.
 اين چه چيزی است؟

 اين طعم و مزه اوليۀ آينده است،
افتد. ولی در زمان حال اتفاق می  

 و فرض بر اين است که بايد 
رای شادی و لذت بردن ما باشد.ب  

شويم وقتی که با ديگر مردم جمع می  
اند، که توسط عيسی نجات پيدا کرده  

سرائيم، سرودهای ستايش را برای خدای پدر می  
کنيم برای آنچه عيسی انجام داده است، و شکر می  

کنيم، و زمانی که به نزدش دعا می  
-شنويم  و وقتی که از کالمش می  

ی که به ما لذت و تمامی آن چيز  
و طعمی از آينده است.  دهد!  فقط مزه شادی می  
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 به اين سادگی هم نيست
 که ما به کليسا برويم و تمام شود،

 امشب بايد  بشنويم
های خداوندمان عيسی مسيح را. فرمان  

 او امشب چه چيزی به ما گفته است؟
 او گفته: "يکديگر را محبت نماييد".

ف عيسی.و اين فرمانی است از طر  

 به اين راحتی نيست که عيسی بگويد
 "حاال اين پيشنهاد و خواسته من است".

 اينطور نيست، "اينست  نظر و عقيده من ." 
 به اين معنی، "اين حکم من است. يکديگر را محبت نماييد."

 ما تا حاال ديديم که مسيحی شدن
هميشه ارتباطی شخصی است   

  ولی هرگز حالت انفرادی ندارد.  ما
 مسئوليت داريم که درهمراهی و مشارکت با هم باشيم.

 ما بايد همديگر را دوست داشته باشيم. و يکی
 از راههای اين دوست داشتن 

 از طريق جمع شدن با هم است، 
 و مالقات کردن با همديگر.

 حاال به اين فکر کنيد که: حتی مالقات
تواند باعث تشويق و دلگرمی شود. کردن به تنهايی می  

 مگرمحبت در باره چيست؟

کنيد به عاليقِ  بله، محبت. شما توجه می  
های ديگر. انسان  

خواهيد مواظب و متوجه آنها باشيد. می  
 و بزرگترين نياز ما چيست؟

 بزرگترين نياز ما، نيازهای روحانی است، 
 سالمتی روحانی!

دهيم تا در اين شرايط است که به روند رشد ادامه می  
 شبيه عيسی شويم،

دهيم اين زندگی مسيحی را ادامه می  
 که آن را روز به روز پيش ببريم.
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کنيم. اعتماد و توکل به عيسی را حفظ می  

 و يکی از راههايی که خدا به فرزندان خودش داده،
 که مطمئناً اينها اتفاق بيفتند، 

 اين است که به صورت مرتب و منظم 
 با همديگر جمع شوند.

ه مااين يکی از راههايی است ک  
کنيم. فقط به اين فکر کنيد! همديگر را محبت می  

شويد، چه انگيزه  وقتی با هم جمع می  
 و تشويقی با خود به همراه خواهد داشت

 برای ادامه دادن در اين زندگی مسيحی.

تواند بيفتد فکر کنيد در مورد اينکه چه اتفاقی می  
شويم. وقتی که با هم جمع می  

توانيم برای يکديگر  عليم دهيم، میتوانيم همديگر را ت ما می  
توانيم همديگر را در آغوش بگيريم، دعا کنيم ، می  

توانيم همه اين کارها را انجام دهيم تا می  
 همچنان به زندگی مسيحی خودمان ادامه دهيم.

توانيم عمالً به نيازهای هم رسيدگی کنيم می  
 تا بتوانيم ادامه دهيم.

ا به ما داده کهاين يکی از راههايی است که خد  
 همديگر را محبت کنيم.

 پس مسيحی شدن، به کليسا رفتن،
 فقط برای نفع شخصی من نيست،

 بلکه برای نفع
 مردم ديگر هم هست.

 اين يکی از راههايی است که 
توانيم همديگر را خدمت کنيم. می  

گويد،  حاال چه بگوييم در بارۀ شخصی که می  
رم."خوب ولی من وقت اين کارها را ندا  

دانيد زندگی شلوغه! شايد پنج هفته يکبار می  
دانم. يا هر شش هفته، نمی  

ولی اين تعهد هميشگی به مردم،   
 من چنين وقتی را ندارم."
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گوييد؟ به چنين شخصی چه می  
 من دوست دارم به او اينطور بگويم که

-توانم به تو بگويم که  "می  
 تو برای هر کاری وقت نداری."

ودیهر شخصی وقت محد  
 در طول روز دارد.

خواهيم انجام دهيم. ولی توانيم هر کاری را که می ما نمی  
 اگر زمان کوتاه باشد چه.

کنی. شما چيزی را که برايت مهم هست کشف می  
 و مسيحی شدن

دهد و يکی از های ما را تغيير می ارجحيت  
ها اين است که ما بايد  بزرگترين ارجحيت  

ر مواظب باشيم، مواظب و در فک  
 بقيه برادران و خواهران خودمان باشيم.

گويد، عيسی چنين می  
ايد " اطمينان داشته باشيد که روی  پايه و اساس اول ايستاده  

ايد، نرويد به سمت مطمئن باشيد که شما مسيحی شده  
پايه دوم."  ولی وقتی نزد عيسی می آييد،   

بينيد که اين ارتباط شخصی است  می  
ست.ولی هرگز انفرادی ني  

 و اين را يک امتياز و افتخار بدانيد که 
 مسئوليت داريم که همديگر را محبت کنيم

 تا زمانيکه جمع شويم
 در اطراف تخت عظيم در آسمان.

 چرا در اين مورد در اطراف ميزهايتان 
 صحبت نکنيم،

کنم برای بحث و گفتگو کردن، چرا به چيزهای مهمی فکر می  
ه با هم نداشته باشيم.صحبت کوتاهی در اين چند دقيق  
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Identity – Who is God? Who are we? 
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