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 آيا علم و مسيحيت با هم دشمن هستند يا دوست؟
 

 بسيار خوب، اجازه دهيد تا شما را برای 
ه دوباره دور هم جمع کنم.ظچندين لح  

مهم ورايجال ؤگفتم که هر هفته ما يک س  
کنيم مربوط به نسل حاضر را انتخاب می  

کنيم تا با استفاده از دريافت  و سعی می  
سخ دهيم.خود از انجيل يوحنا به آن پا  

امشب اين است: مهمال ؤخوب، س  

 آيا دانش و مسيحيت با هم 
 دشمن هستند يا دوست؟

دانم که شما  در حال حاضر، من نمی  
کنيد. چگونه درباره اين سؤال فکر می  

کنم که بطور عام اما من فکر می  
 آنها اغلب نمايانگر دشمنی هستند.

 آيا مايليد که بگوييد اين منصفانه است؟
کنم که منصفانه است. می من فکر  

کنم آنها اغلب نمايانگر دشمنی من فکر می  
شويم هستند، اغلب ما مجبور به انتخاب می  

 مابين يکی و ديگری،
 شخصی خواهد گفت،

آيا شما شخصی اهل ايمان هستيد"  
 يا شخصی اهل علم و دانش؟

 آيا شما مسيحيت را انتخاب کرده ايد، يا..؟
توانيد... شما چگونه می  

توانيد يک عالم باشيد می گونهچ  
"توانيد يک مسيحی باشيد؟ و چطور می  

 و اغلب آنها دارای 
باشند نقشی متضاد با يکديگر می  

 در نظر عموم
،رابطه ی خوبی با هم ندارند مطمئناً   

زنند. دست در دست هم در طول خيابان قدم نمی  
 آنها اغلب نمايانگر دشمنی با هم هستند.
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ين باوری ندارم،در حال حاضر من چن  

 و مسيحيان بسيار زيادی وجود دارند
 که آنها نيز چنين فکر نمی کنند،

 در واقع اکثريت مسيحيان
 هيچ گونه تضادی 

بينند. مابين دانش و مسيحت نمی  
 از اينرو فکر کردم برای چند دقيقه سعی کنم

 تا شما را بر آن بدارم که چرا من فکر
. در اصلباشند هم دشمنيد بانمی کنم که آنها با  

کنم که آنها بايد چرا من فکر می  
 بهترين دوستان همديگر باشند.

تر و برای اين منظور، فقط با من به عقب  
 برگشته و ببينيم چه چيزی امشب از 

.آموختيم 1يوحنا فصل   

گفتهآنچه را که دريافتيم وآنچه را که به ما   
هستند. مهم و کليدی چيز دوآنها : است نشده  

رباره چيزيکه به ما گفته شده فکر حاال د  
ايم. کنيد. ما فهميديم که آفريده شده  

ايم. ما طراحی شده  
ای وجود داشته و هدفی وجود داشته. نقشه  

در تضاد با  ، ابداً آن پس   
، اينطور نيست؟نيستدانش   

که ه استگفته شد  
.ارديک خالق يا طراح وجود د  

دگوين را می درواقع دانشمندان بسياری اين  

وجود يک  برنشانه های زيادی داللت که   
د،نطراح در تمامی جهان اطراف ما دار  

 که اگر نگاه کنيد شما خواهيد ديد که اين
 دنيا، اين جهان که ما در آن ساکن هستيم

رسد بصورت تصادفی بوجود آمده به نظر نمی  
باشد. بلکه حامل نشانهايی از يک طراح می  
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 دانشمندان زيادی وجود دارند
گويند. که همين را می  

هيچ تناقضی رو ذاتاً  از اين  
آفرينش، بين  

 خالق، طراح و دانش وجود ندارد.

به ما 1اما درباره چيزيکه در يوحنا باب   
 گفته نشده فکر کنيد. چه چيزی گفته نشده؟

 به ما گفته نشده است که کلمه ابدی
 چطور سبب آفرينش همه چيز شد.

را انجام داد به ما گفته شده که او اينکار  

 اما به ما چيزی درباره مکانيزم آن گفته
>داد است. چگونگی اين رخ<که نشده است،   

 اگر شما به سراسر کتاب مقدس نگاه کنيد،
 همان داستان دوباره و دوباره گفته شده است

مند به بينيد که کتاب مقدس عالقه شما می  
باشد. پاسخگويی به سؤالهای متفاوتی می  

ه پاسخگويی به سؤاالتی ازقبيل مند ب عالقه  
باشد، می >چرا<و  >چه کسی<,  

ندارد. >گونه<چاما عالقه زيادی به سؤال   

 در واقع کتاب مقدس بسيار عالقه مند است 
 که به ما بگويد چه کسی طراح است

چرا من وشما اينجا هستيم و چطور ميتوانيم و  
 زندگی کنيم و آماده برای آينده باشيم.

دس تنظيم نشده تا اما کتاب مق  
 يک رساله علمی باشد.

 و اگر به کتاب مقدس به عنوان يک 
 رساله علمی نگاه کرده شود،

رويم تا هر گونه جوابی را که کتاب  ما می  
.خواهد به ما بدهد را بدست آوريم مقدس نمی  

:دهد  پاسخ میگوناگونی را زيرا سؤاالت   
 ,چه کسی, و ,چرا,.
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ک موضوع به شما.کمککنم برای در حاال سعی می  
بينيد. کنم.شما روی اين ميز کيک زيبايی می  

"؟تيا اين واقعی اس"آاند،  حاال بعضی پرسيده  
 بله, آن واقعيست.

د که شمانزيادی وجود دار کارهای حاال   
،انجام دهيديد ستمی توان  

خواستيد در مورد اين کيک زيبا  اگر شما می  
يمستخوا اما فقط فرض کنيم که می .بدانيد  

کيک پِی ببريم، زيادی در مورد اينبه جزئيات   
م انجام دهم؟ستتوان خوب من چه می  

م اين کيک را به ستتوان خوب من می  
 مدرسه متوسطه محل خودمان ببرم،

م آن را به تمامستتوان و من می  
مختلف ببرم. بخشهای  

آنرا به ،برای مثال ،مستتوان من می بنابراين  
رمبخش آزمايشگاه شيمی بب  

م نگاهی به کيک بيندازديبخواه شيميدانو از   
 و هر آنچه که در آن است را بگويد.

ند چيزهای جالبی به من بگويندستتوان آنها می  
 من در ارتباط با الکترونها مطمئن هستم

–و همينطور پروتونها و نوترنها   
 و هر گونه مواد اساسی موجود در کيک.

ندستتوان یاين بسيار مهيج خواهد بود، آنها م  
 به من بگويند چه مواد اساسی در کيک است.

م کيک را برداشته و به ساختمانستتوان من می  
 بغلی و به بخش فيزيک ببرم.

وب، آنها "خو بخش فيزيک ممکن است بگويد،   
اند. فقط به تو در مورد چيزهای بزرگ گفته  

 بياييد به اجزای حتی کوچکتر بپردازيم. 
."آن صحبت کنيم به شبيه چيزهايیو  رکدرباره کوا  

شما ،خيلی ممنون : "يلی مهيج است. خواهيم گفتخ  
د."چيزهای زيادی در مورد اين کيک به ما گفتي  
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يم آنرا به ستتوان ما می  
 ساختمان بخش رياضيات ببريم،

؟ندگفت میو آنها چه به ما   
ندستتوان خوب، آنها می  

 تمامی مقياسها را اندازه گيری کنند،
ند به دايره ها نگاه کنند،ستتوان ا میآنه  

ند معادالت مربوطه را نوشتهستتوان و آنها می  
برخورد کرده اند... بهم یبگويند اين مواد با چه سرعت  

، اينطور نيست؟بسيار عاليستاين   
يم دوباره کيک را برداريمستتوان ما می  

يم آنرا به آشپزخانه برده و ستتوان و می  
ز سؤال کنيم،يم از آشپستمی توان  

بتواند به ما بگويد چطور  بودو آشپز ممکن   
 تمام اين مواد را باهم ترکيب کرده است

.است آنرا در تنور گذاشته ،و چه مدت برای پختن  
می آموختيمو ما چيزهای زيادی بابت اين کيک   

هر سازمان ،با چنين کاری  
 چيزی درباره کيک گفته است

ده آنهاست.با زبان خاص خود که مورد استفا  
 آنها چيزهای متفاوتی خواهند بود،

 آنها چيزهای متناقضی نخواهند بود،
 تمامی آنها بطور همزمان درست خواهند بود،

کردند. تنها به زبانی که آنها استفاده می  
  می خواستيماما اگر ما 

 در مورد شخصی که کيک را پخته، 
 و اينکه چرا کيک درست شده است،بدانيم

ندستآن اشخاص نمی توانهيچکدام از   
 چيزی در اين مورد بگويند.

يم بيشتر در موردستتوان چطور ما می  
 شخصی که کيک را پخته است بفهميم

 و اينکه چرا درست شده است؟
 خوب آن شخص به ما خواهد گفت.
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 پس بياييد فقط ببينيم آيا شخصی امشب
 در اين اتاق است که مسئول

 پختن اين کيک بوده باشد؟ خير،
دانم که اين شخص شما نيستيد. ن میم  

 آيا کس ديگری هست که مسئول پختن اين کيک
 بوده باشد؟ بله شخصی که در کنار شماست.

و اين –توانم از تو بپرسم چرا  اکنون می  
چرا اين کيک را درست کردی؟ –همسر من است   

 ويکی: چون تو به من گفتی.
.، درستهلی: چون من به تو گفتم  

ر اينکه عاشق من هستیبه خاطنه  پس  
 يا چيزی شبيه به آن، اينطور نيست؟

–درست است  اً واقعاين  –چون من   
 من به او گفتم.

چيز بيشتری در مورد می خواستيدحاال اگر شما   
کيک و چرا آنرا درست کرده بدانيد، پزنده ی  

 خوب ما بايد به سخنان او گوش بدهيم.

.نيز صدق می کندجهان ما ، در مورد اين  
.نيز صدق می کند ، در موردآفرينشاين  

 اگر ما بخواهيم بدانيم که چطور اين 
ند،نک چيزها ساخته شده و چطور کار می  

انواع  باسپس دانشمندان   
خواهند داد. های گوناگون جوابپاسخ  

 اما اگر ما بخواهيم بدانيم که چه کسی آنرا
 ساخته و چرا ما اينجا هستيم،

فرا دهيم پس ما بايد به خداوند گوش  
 کسی که تمامی چيزها را آفريده است.

 و اين دليل آن است که کالم مسيح
باشد. بسيار نيکو و خوب می  

 درباره چيزهايی که امشب آموختيم فکر کنيد
کند چيزهايی که مسيح ادعای آنرا می  
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الهی. و مطلقاً  کامالً   
باشد، کند آفريننده ما می او ادعا می  

 کسی که به اين جهان آمد
دهيم می فرا و از اينرو ما به او گوش  

خدا  اينکهتوانيم چيزهای بيشتری در مورد ما می  
 کيست و چرا ما اينجا هستيم بدست آوريم.

وجود دارد بسيار مهمیو هنوز در اينجا چيزهای   

 در نتيجه شما گوش داده و کشفيات بيشتری
آوريد در باره خدا که ما را ساخته بدست می  

خدای نظم ،کنيم ف میخدايی که ما کش  
باشد. و خدای هدفمند می  

،و از اينرو بيش از آنکه مسيحيت و دانش  
يکديگر باشند، نابود گردشمنان   

بهترين دوستان يکديگر هستند. آنها عمالً   
بينيد زيرا خدايی که شما در کتاب مقدس می  

،بسيار منظم و هدفمند است، ما بايد از علم  
داشته باشيم. انتظار دادن نتايج خوبی را  

دشمن دانش نيست: در واقع مسيحيت عمالً   
 بدرستی فهميديم،

باشد ای برای دانش می که کتاب مقدس پايه  
کند. و ما را تشويق به رفتن و کسب دانش می  

کند که به نزد مسيح آمده ما را تشويق می  
 تا جواب سؤاالتمان را پيدا کنيم،

راگ کنيم البته سپس رفته و به دنيا نگاه   
کند. بخواهيم بفهميم که دنيا چطور کار می  

 پس آيا دانش و مسيحيت دشمن يکديگر هستند
 يا دوستان يکديگر؟ خوب بدرستی فهميديم،

 دانش و مسيحيت
 بهترين دوستان يکديگر هستند.

 خوب ما برای چند دقيقه
گرديم. به سر ميزهای خود باز می  
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 باعث خوشحالی خواهد بود اگر شما بخواهيد
اره بعضی از اين چيزها گفتگو کنيد،درب  

 و سپس من شما را مطلع خواهم کرد
  وقتيکه ساعت نه و نيم شد.

 
Identity – Who is God? Who are we? 

 
© Lee McMunn, 2011 

 
All rights reserved. Except as may be permitted by the Copyright Act, no part of this publication may be 

reproduced in any form or by any means without prior permission from the publisher. 
 

Published by 10Publishing, a division of 10ofThose Limited. 
 

All Farsi scripture quotations are taken from the New Millennium Version. © 2003 Elam Ministries. 
 

10Publishing, a division of 10ofthose.com 
Unit 19 Common Bank Industrial Estate, Ackhurst Road, Chorley, PR7 1NH, England. 

Email: info@10ofthose.com 
Website: www.10ofthose.com 

 


