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 کریس آقای – 2021 اپریل 25، سخنرانی

 21– 5، 4 رسوالن اعمال

 يوحنا، قيافا، با اعظم كاهن حنا. داشتند جلسه اورشليم در يهود یعال یشورا بعد، روز

 ايشان از و آوردند را يوحنا و پطرس آنگاه. داشتند حضور نيز بستگانش ساير و اسكندر

 «ايد؟داده انجام یكس چه اجازه   با و قدرت چه با را كار اين»: پرسيدند

 اگر اسرائيل، قوم بزرگان و سران یا»: گفت ايشان به بود، القدسروح از پر كه پطرس

 چگونه كه پرسيدیم و ايمكرده لنگ شخص اين حق در كه است خير كار اين منظورتان

 یعيس نام در را معجزه اين كه بگويم همه به صريحا   دهيد اجازه است، كرده پيدا شفا

 او خدا یول كشتيد صليب بر شما كه یكس همان یيعن ايم،كرده او قدرت با و یناصر مسيح

 چون. است ايستاده اينجا سالم و صحيح االن مرد اين كه اوست قدرت با ،یبل. كرد زنده را

 انداختيد، دور معمارها شما كه است یسنگ همان مسيح یعيس ،یآسمان كتاب گفته   به بنا

 رستگار را ما بتواند كه نيست یكس مسيح یعيس از غير. شد ساختمان یاصل سنگ یول

 از آن توسط بتوانند مردم كه ندارد وجود یديگر نام آسمان، اين زير در چون! سازد

  «.يابند نجات گناهان

 21-22، 10 يوحنا 

 .نهدیم گوسفندان راه در را ودخ جان کوين شبان. هستم کوين شبان من

 د،يآیم گرگ که نديب چون باشند،ینم او آن   از گوسفندان و ستين شبان که یمزدور اّما

 .سازدیم پراکنده و رديگیم را گوسفندان گرگ و کندیم فرار گذاشته، را گوسفندان

 .ستين گوسفندان فکر به و است مزدور چونکه زديگریم مزدور

 شناسند،یم مرا من خاّصان و شناسمیم را خود خاّصان و هستم کوين شبان من

 .نهمیم گوسفندان راه در را خود جان و شناسمیم را پدر من و شناسدیم مرا پدر چنانکه

 مرا آواز و اورميب زين را آنها ديبا. ستندين آغل نيا از که هست گريد گوسفندان مرا و

 .شد دخواهن شبان کي و گله کي و ديشن خواهند



 .رميگ باز را آن تا نهمیم را خود جان من که داردیم دوست مرا پدر سبب نيا از و

 و بدهم را آن که دارم قدرت. می دهم را آن خود ،من بلکه رد،يگینم من از را آن یکس

  .افتمي خود پدر از را حکم نيا. رميگ باز را آن دارم قدرت

 

کاهن اعظم، حکام و بزرگان  پيششده و دستگير  او يوحن پطرس، خوانشدر اولين 

يک فرد بيمار را شفا داده اند و بزرگان می  او يوحن پطرسمی شوند.   بردهاورشليم 

 خارق العاده ایقدرت  از اين کار را انجام داده اند.  آنها به نوعی چگونهخواهند بدانند که 

ه سی مسيح است که آنها شفا دادکه به نام عي گفتندشد، آنها وال وقتی از آنها س. برخوردارند

 خوبی است.  آنها سپس می گويند: ناعالشفا  وند ، ا

 شد. دور انداخته "سنگی که توسط شما سازندگان  

 اين سنگ بنای اصلی شده است. "    

 سرچشمه کردند طردبه آنها يادآوری می کنند که شخصی که آنها او را  يوحناو  پطرس 

ی ساختن جهانی جديد تبديل شده است.  حاکمان به سنگ بنايی برااو است، بوده اين بهبود 

تشخيص نمی دادند، آنها چيزی را به عنوان زباله کنار  چيزهای با ارزش را و بزرگان 

 می گذاشتند که در واقع با ارزش ترين چيزها بود.

چوپان . مقايسه کنيد امروزانجيل خوانی  در عکس العمل بزرگان را با گوسفندان 

او را می شناسند.  يکی از دوستانم که در نيز می شناسد و آنها خودش را  گوسفندان

اما حتی اين  هستند، با هوش پايينکار کرده به من می گويد گوسفندها حيواناتی  مزرعه

دست  . آنها نه تنهاز آنها مراقبت می کند تشخيص دهندنيز می توانند کسی را که احيوانات 

 درآنها  زندگی، بلکه چوپانی که می کنند فرارد و از او را می شناسننشانه گرگ  دشمن با

 فدا می کند وجان خود را برای آنها حدی که آنها را خيلی دوست دارد تا  دست اوست و

گوسفندان  وچوپان برای گوسفندان اعث ازدياد آنها می شود را نيز می شناسند. ب کسی که

 برای چوپان گرانبها هستند.نيز 



همچون سادگی می بينيد  خوبی را بهنگاه می کنيد و  باز و ديد روشنیان آيا شما با چشم 

آيا به دنبال خوبی در دنيای اطراف خود هستيد؟  يا مانند حاکمان و بزرگان که  گوسفندان.

نگاه می تفاوت دارند،به کسانی که با شما  با سوظنرا دستگير کردند،  يوحناو  پطرس

 کنيد؟

گروه از بچه ها را  يک .  آيا وقتیباشدختلف برای اطرافيان ما م اشکالاين می تواند به  

در خيابان می بينيد، احساس خطر می کنيد يا فکر می کنيد "چقدر عالی است که جوانان 

وارد  را که نمی شناسيد شخصیوقتی  ايااحساس امنيت می کنند تا در خيابان بازی کنند"؟ 

خوشحال می شويد يا بالفاصله تصور  وده به دنبال خدا آم گمان می کنيد، کليسا می شود

 هم ، غير معمولالبته تشخيص آن هميشه آسان نيست؟ اينجاستبرای سرقت می کنيد که 

اما نکته اين  .برای دزدی آمده باشدآن شخص  ياو  خوب نباشدبچه ها  اگرتجمعنيست 

غافل می خوبی ها از ديدن آنگاه ، چيزهای بد باشدهميشه به دنبال اگر ذهن ما  است که

اينکه گرگ  به حساباشتباه بگيريم يا حتی  ا مزدورما می توانيم چوپان خوب را با شود. 

 بزنيم. او را کتکباشد 

در ، اينکه خود را نگرش از يک غريزه کامال  معقول ناشی می شودنوع در نهايت، اين 

ارزش  برايش  که آنچهتوهين و وقتی مورد آزار و اذيت . درد محافظت کنيم برابر خطر و

اين يک پاسخ کامال   ،مان می کنند و اسيب مان می زنندتمسخر می شويم، قائل هستيم

، در اين صورت نه شويمسناک هدايت ترتوسط اين غريزه اما اگر بگذاريم طبيعی است. 

به چيز تبديل ، بلکه می تواند کندرا تهديد می ما زهای خوب تنها خطر از دست دادن چي

، که تحمل خود را از دست می دهيماافتد اتفاق می نی درست زماشود.  تری خطرناک

 و بدون آنکه متوجه شويم قلدرانه برخورد می کنيم.متعصبانه به قضيه نگاه می کنيم 

دوباره  پرستینژاد. دما يادآوری ش رایاين نوع تعصبات بريک ترين حد در اين هفته تا

"روز استيون الرنس" را به ياد نوجوانی سياه پوست که در خط مقدم خبرها بوده است.  

توسط گروهی از پسران سفيدپوست کشته شد و معتقد بودند افرادی که از نظر آنها متفاوت 

نيز در  ، داشتيم.  قاتل جورج فلويدهديدی برای ملت و فرهنگ ما هستندبه نظر می رسند ت



سياه  در مردیرا انسانيت و خوبی ، قاتلی که نمی توانستدر واقع اين هفته محکوم شد. 

جورج فلويد  روی گردن دقيقه 9بيش از او زانويش را  اين در حالی بود که پوست ببيند و

او فقط . در آن حال زمانی که مردتا  سياه پوست که روی زمين دراز کشيده بود قرار داد 

.  آنچه واقعا  وحشتناک است اين است می ديدشخصی خطرناک را و يک  هديدتعامل يک 

که برای حفاظت  هداشت باوردر آن زمان کامال   سفيد پوست، که مطمئن هستم درک شووين

خود  يفهوظکه  می کردهاز خود و ديگران کار درستی انجام می دهد.  او احتماال  استدالل 

، يک با لباس پليس بود یقاتل، او به يک نفرين تبديل شد، اما در واقع می دهدرا انجام 

 لباس گوسفند. درگرگ 

، از تالش های قهرمانانه پس از جنگ جهانی اولکه  ياداور زمانی ستاين هفته همچنين  

، با سنگ بودند شده بسياری از سربازانی که در جنگ برای امپراتوری بريتانيا کشته

کليسای  اين قبرهای متمايز در سراسر جهان )از جمله برخی از آنها را می توانيد در حياط

در همان جنگ کشته ايی و آفريقايی که ، به جز  از سربازان آسيشد قدردانیمشاهده کنيد(، 

 مدفون شدند.در گورهای دسته جمعی کسانی که حتی بدون هيچ نشانی ، شده بودند

مربوط نيست و هم  غير معمول  البته کهاست  شتاب زده ایهای پيش داوری اينها نتيجه  

برخی از شما ممکن است مستند بسيار شرم آور می شود. نگرش  اين نوع به خواستگاه

، از جمله ديده باشيد، يس و پوشش خبری آناين هفته در کليسای انگل طینژادپرستی را 

 آنها را در جلسات ، کوريت در هارتلپول که من بعضی اوقاتميشل ،مصاحبه با آگوستين

شدن دلسردحساس ا، توصيف می کنندافتضاح را آنها حوادث م. می بين یآموزش وزارت

 بيانرا  پرستیبه دليل نژاد متفاوت  هایو برخوردجريانات فراموش شدن ، مداوم

 می کنند. 

درشکل قبلی  خواهيمهمه چيز را ب اينکهکرده ايم ات زيادی اشتباهما در کليساهای خود  

خاص خود را می  پوشش، خود را در ظاهر نشان می دهند، به کسانی که حفظ کنيم خود

 صرفا، اعتماد می کنيم.  ما داريم آن راانتظارما مانطور که صحبت می کنند ه پوشند و

 دارند تشويق می کنيم. موجهیرا که ظاهر خوب و  سرشناسافراد 



داشته يکشنبه  روزهای و طی ليساهاکدر  یخوب هایروزمردم   داريم همواره تمايلما   

آنچه در پيش هم اکنون،  ی بنابراينجشن های تابستانبهمراه   شور و سرور، پر از باشند

 دهيم.ندست  را ازرو داريم 

خارق خوبی های به اگر می خواهيم کليسايی را در اينجا در بنول و اسکات وود بسازيم،  

از کسانی که با شما متفاوت هستند  توجه کنيم. هستند را  پيش روی ما العاده ای که در

حذف شوند می دهند وجود نداشته باشند يا کسانی که ديگران ترجيح  به، کنيد قدردانی

کسانی که تازه وارد جهانی جديد بسازيم.   ، اييد با سنگ بنای تنوعبيخوش آمدگويی کنيد. 

 داريدعلق تشما به اينجا شايد هنوز احساس نکنيد که هستيد، به کليسای خود خوش آمديد. 

خانه شما نيز  جا ، ايناينجا نيستيد به عنوان ميهماناما ما به شما احتياج داريم.  شما فقط 

سنگی  -مسنگ بنای عيسی مسيح بسازي با بهترجهانی  ، ما به شما احتياج داريم کههست

 شد. دور انداختهکه 

خوب بودن را به خاطر آنچه . نگاه کنيمروشن،  يدگاهبا يک دو  بازهمه ما بايد با چشمان  

به که باشد.  ممی کنيد يا اميدواري نه آنچه شما تصور، بشناسيم فی الواقع وجود دارد،

 است.درست در مقابل شممسيح افرادی که اينجا هستند نگاه کنيد و ببينيد عيسی 

 

 آمين


