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آمد گويی خوش  
 

 عصر شما بخير.
.دور جمع شويماجازه دهيد تا    

 اجازه دهيد تا  ورود شما را به 
آمد بگويم. اولين هفته از جلسات هويت خوش  

بينم، العاده است که شما را می اين فوق  
م خواهم بگويم بسيار سپاسگزار و می  

 از اينکه امشب با ما همراه هستيد.
زندگی زياد است.دانم که گرفتاريهای  می  

 مطمئنم که شما نيز با من موافق هستيد.
پريم. گويا از يک شاخه به شاخه ديگر می  

 زندگی ما پر از مشغوليت است. سپاسگزارم 
 که با وجود اين مشغوليتها وقت گذاشتيد.

 به اينجا آمديد و اميدوارم فرصت سوال کردن
 برای شما ميسر شود و پاسخ بعضی 

ا بيابيم که معموال فرصت از سواالت عمده ر  
 فکر کردن به آنها را در زندگی خود نداريم

های شبيه به اين را در حال حاضر من دوره  
کنم. برای سالهاست که برگزار می  

برم من از انجام هر يک از آنها لذت می  

 و پس از آن زمان من متوجه شدم که مردم
هايی شبيه به اين  دوره آمدن به برای  

.ارنددی ون و متنوعداليل گوناگ  
کنم، حاال خوب به شما نگاه می  

دانم چرا شما امشب به اينجا آمديد، و نمی  
 اما فکر کردم سعی کنم تا به بعضی

 از اين داليل عمومی اشاره کنم و ببينيم
تواند شامل حال شما شود. آيا اين داليل می  

 بعضی مواقع افراد چيزی را در
بينند. دنيای اطراف خودشان می  

 بعضی مواقع آنها چيزی را در آفرينش
کنند، می بينند، آنها به دنيا نگاه می  
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کنند، آنها به آنها به زيبايی آن نگاه می  
کنند طرح آن نگاه کرده و با خودشان فکر می  

  آنچه در زندگی چيزهای بيشتری از "
"وجود دارد. نيمکمی يا لمس  می بينيم  

ا رانيد، به ماشينه شما ماشينها را می  
کنيد، و شما فقط... نگاه می  

که، !دگيري می، گيريد نمی   شما نتيجه  
افتد. گويم چه اتفاقی می به شما می"آها!   

کنيد شب گذشته بادهايی در فضای  فکر می  
وزيده،شهر <هال> آوری آهن آالت قراضه  محوطه جمع  

"و با يک اجی مجی! به ماشين تبديل شده.  
کنيد؟ د، آيا میکني نه، شما اينطور فکر نمی  

و ما آنها حامل تمام معيارهای طراحی هستند.  
کنيد کنيم و فکر می در اين دنيا زندگی می  

بله ممکن است چيزی وجود داشته باشد..."  
 کسی که ممکن است مسئول تمام چيزهايی باشد

"توانيم ببينيم يا لمس کنيم. که می  

ندانيد چه کسی يا چه به يقينشما ممکن است   
ايد زيرا است. اما شما به اينجا آمدهچيزی   

خواهيد بدانيد آيا مسيحيت  شما می  
 پاسخی برای بعضی از اين سواالت دارد.

ممکن است دليل آمدن شما به اينجا    
،نباشد ايد دانسته که شما می چيزهايی به خاطر   

ی باشدبه دليل چيز بلکه  
.نمی دانسته ايدکه شما   

وما در تمام مدتزندگی بسيار پُر مشغله است   
 روی تسمه نقاله زندگی در حال دويدن هستيم

 اما ممکن است شما فقط يک مقدار کمی 
 از زمان را از اين گردونه خارج شويد

 و در آن زمان در باره بعضی از 
 سواالت مهمتر فکر کنيد
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 تمام اين سواالت نشان از هويت شخصی دارد:
روم؟ من کيستم؟ به کجا دارم می  

ام؟ چه ارزشی دارم؟ مدهاز کجا آ  
 آيا چيزی وجود دارد که من بتوانم در زندگی

دار کند؟  خود انجام دهم تا زندگی مرا معنی  

آن رباره د ايستيم و دانم ما معموال نمی می   
ايد  آمده شما امشب  صحبت نمی کنيم، اما شايد   

. ممکن استبيابيدرا  برخی سواالتتان پاسخ تا   
گويدبايد ب يد که مسيحيت چهخواهيد بشنو شما می  

آيند زيرا  ينجا میه ابعضی وقتها افراد ب  
اند. چيزی در يک دوست مسيحی ديده  

دانم ممکن است اين شخص شما باشيد من نمی  
را زير نظر داريد مسيحی يکومدت زمانی باشد که   

انه،طاما نه به صورت غير عادی و محتا  

 شما آنها را زير نظر داريد زيرا آنها 
اند که پيرو مسيح هستند. به شما گفته  

خوشحال می شومخوب، من "کنيد،  شما فکر می  
 اگر اين صحيح و موثق باشد.

اساسی و مهمیيز نين چچبه خاطر اگر خوشحال می شوم من   
به آنها توجه داريدشما   مدتی است که ." باشد  

ايد پس آمده ،وجود دارد که آن چيزاساسی و مهم ممکن است فکر کنيدو  
به چه چيز ايمان دارند. آنها دقيقاً که بفهميد   

ايد چون يک  ممکن است امشب به اينجا آمده  
 دوست مسيحی از شما خواسته است.

ايد دبانه برای مدت زمانی گفتهمؤممکن است   
اند نه، اما آنها پافشاری و سماجت کرده  

خواهم که تو بيايی و من می" ،اند و آنها گفته  
"پی ببری. به چيزهايی نيز  

 يا ممکن است که شما 
 امشب يک مسيحی هستيد،

 و ممکن است شما پاسخ تمام سواالت 
 خود را دريافت کرده باشيد.
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دانيد که پيروی از مسيح شما می  
کند، تمامی سواالت را بر طرف نمی  

ايد که  و ممکن است شما چند سوال داشته  
 مايليد جوابی برای آنها نيز داشته باشيد.

کن است همانطور که به اطراف نگاه يا مم  
ديگری وجود داشته باشد.متفاوت  داليل کامالً  ،کنم می   

ايد به هر دليلی که آمده ،خواهم بگويم من می  
ای و هر چيزی که شما را به جلسه  

خواهم بگويم: شبيه به اين آورده، من می  
ايد. شما به مکان درستی آمده  

رم و بگويممن قصد ندارم دستهايم را باال بب  
 ما پاسخ تمام سواالت را داريم.

دانيد که ما اين يک دروغ خواهد بود شما می  
دانيم. اما اين اعتقاد من است که نمی  

 همانطور که ما بيشتر و بيشتر درباره 
 هويت و ماموريت مسيح بدانيم،

گيريم که مسيح چه ما بيشتر ياد می همهمانطور  
  ،دکسی بود و برای انجام چه کاری آم

 سپس ما پاسخ بعضی از سواالت 
 خود را دريافت خواهيم کرد.

.شماهم همين نظر را داشته باشيداميدوارم که   

قصد داريم   آنچه را که پس   
 در طی چند هفته آينده انجام دهيم

مسيح  ما راجع به مطمئن شويم کهتا   
،صحبت می کنيمواقعی تاريخ   

  ی کهبا مسيح به سادگی و نه
. عامه ما وجود دارد فرهنگ در   

توانيد هر گونه ديدگاهی را در مورد شما می  
 مسيح از جايگاههای گوناگون انتخاب کنيد.

گويند بعضی مواقع چيزهايی که دوستان ما می  
دنگوي می نبعضی مواقع چيزهايی که خانواده ما  



Identity Session 1 Introduction - Farsi 

© Lee McMunn, 2011    5 

ی که در آنبعضی مواقع ما فقط از فرهنگ  
کنيم، انتخاب میرشد کرده ايم    

مطمئن شويد که ما با اما   
،سر و کار داريممسيح واقعی تاريخ   

داريم تفکر درباره چيزيکه قصد انجام آنرا  
گويد. چيزيست که اين کتاب درباره مسيح می  

بينيد و من شما آنرا بر روی ميزهای خود می  
 خبر خوشی برای شما درباره اين کتابها دارم

رايگان هستند اين کتابها  که بدانيد اول  
باشند. نها هديه ما به شما میآ  

بالفاصلهو چيز ديگری که شما بايد   
 در مورد اين کتاب توجه کنيد

کوچک هستند. اين است که واقعاً   
 حاال چرا اين مهم است؟

شود. اين يوحنا ناميده می ،اين کتاب انجيل  
 توسط يکی از پيروان نزديک مسيح نوشته شده،

شد، کسی که با  مردی که يوحنا ناميده می  
کرد، زد با مسيح گفتگو می مسيح قدم می  

برای مدتی حدود سه سال. احتماالً   
 پس در اينجا شخصی است که شاهد اين بوده

 که مسيح چه گفت و انجام داد، و اين مرد 
 چکار کرد، او تمام اين چيزها را نوشت

 خوب، پس از دو هزار سال 
توانيم گرد هم بياييم تيم و میما اينجا هس  

توانيم واقعيت موجود درباره و ما می  
 هويت و ماموريت مسيح را بياموزيم.

 حاال ممکن است شما خودتان را 
خوان خوبی فرض نکنيد.  کتاب  

 ممکن است بعضی از شما امشب قصد داشته باشد
بله من عاشق کتاب خواندن هستم،، "ديبگوي  

خوانده و ببينم دوست دارم آنرا حريصانه  
اما حتی اگر شما چنين نيستيد، "  گويد. چه می  
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 چيزی را که من در مورد اين کتاب دوست دارم
کوتاه است، اينطور نيست؟ اين است که واقعاً   

 پس حتی اگر شما خودتان را خيلی 
کنيد، خوان فرض نمی کتاب  

توانيم از پس آن بربياييم من مطمئنم که می  
ک کمی از وقت خود راتوانيم؟ ي آيا نمی  

توانيم با چيزی که هر هفته صرف کنيم. ما می  
.همگام شويمگويد  اين کتاب درباره مسيح می  

،خواهيد آنرا در خانه انجام دهيد حاال اگر می  
ستهمين ا کنم بهترين راه انجام آن من فکر می  

 آنرا باز کرده و نگاهی به آن بيندازيد
 يک خودکار برداريد،

ت گذار، با عجله و حتی بد خط يا يک عالم  
 سواالت خودتان را يادداشت کنيد،

شويد چيزهايی را که متوجه نمی  
 شما ممکن است بخواهيد زير آنها خط بکشيد،

مده بياوريدآو بعضی سواالت را که بوجود   
دانم رهبران گروه شما  من میزيرا   

مراه آوريده دوست دارند که شما سواالتی را به  
.را بيابند توانند پاسخ آنها ر میو ببينند اگ  

 و بعد ما چکار خواهيم کرد،
شويم ای يکبار دور هم جمع می هفته  

 من قسمتی از انجيل يوحنا را باز کرده،
 و سعی خواهم کرد توضيح دهم که چه چيزی

 در آن وجود دارد و اينکار را هفته به هفته
 انجام داده و چيزهای بيشتری درباره مسيح

کنيم.درباره اينکه  خ کسب میحقيقی تاري  
 او کيست و آمد تا چه کاری انجام دهد. 

 حاال سه قول. چه اتفاقی هر هفته رخ خواهد
دهيم؟ داد همانطورکه ما اينکار را انجام می  

کنم هر هفته چيز بيشتری درباره فکر می  
کنيم. خدايی که ما را آفريده است کشف می  
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ر بااين قول من است: همانطورکه ما بيشت  
شويم و امشب آنرا خواهيم ديد، مسيح آشنا می  

 ما خيلی بيشتر درباره خدايی خواهيم فهميد
کنم عاليست، که خالق ماست که من فکر می  

خواهيد فقط بعضی چيزها وجود دارد که شما می  
خواهيد؟ بدرستی بدانيد، آيا نمی  

خواهيد با  بعضی چيزها که شما می  
است: همانطوريقين بدانيد. و اين قول من   

آموزيم ما بيشتر که بيشتر درباره مسيح می  
 درباره خدايی که ما را ساخته خواهيم دانست

کنم ما بيشتر درباره من فکر می اما ثانياً   
 اينکه چه کسی هستيم پی خواهيم برد.

 می دانم ما در فرهنگ کالهبرداری از هويت
ايم، و سرقت هويت قرار گرفته  

گران هستند: آيا هويتو مردم در اين باره ن  
 آنها از آنها  گرفته خواهد شد؟

 خوب اگر آن به همين سادگی باشد.
دانم، دانيد من اسم خود را می شما می  

کنم، جزئيات بانکی خود دانم کجا زندکی می می  
ای هستند. دانم... اينها جزئيات ساده را می  

 اما من درباره انواع ديگر هويت شخصی
ما چه کسی هستيم؟ کنم. واقعاً  صحبت می  

کند؟ قول من چه چيزی زندگی مرا برجسته می  
 اينجاست: همانطورکه بيشتر درباره مسيح 

فهميم ما بيشتر پی خواهيم برد می  
 که چه کسی هستيم.

چنين احساساتیما بيشتر پی خواهيم برد چرا ما   
داريم و چرا بدين شکل عمل می کنيم   

ی بدين شکل اتفاقگچرا زندو  
. اما حتی بهتر از آن اينکهدمی افت  

 نه فقط ما پی خواهيم برد چه کسی هستيم،
فهميم می عيسیبيشتر درباره  همبلکه همانطور  
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توانيم تبديل کسی می بريم به چه سپس ما پی می  
وجود داردچيزهای مهمی درباره مسيح ببينيد! چه شويم.   

بلکه، زيادی  می دهداطالعات  نه تنهااو   
.نيز ايجاد می کند تبديل و تغيير  

خواهد به ما بگويد، بله، و او می  
 ما در حال حاضر چه کسی هستيم،و اينکه

تواند روز بروز مارا تغيير دهد. چطور او می  

خواهم به شما قول دهم و آخرين چيزی که می  
خواهد افتادکه هفته به هفته اتفاق   

که ما پاسخ بعضی از  اين است  
دريافت خواهيم کرد.  مان رافرهنگ رايج درسواالت   

ايم، به همين علت ما اينکار را کرده  
ايم، ما هفت سوال عمده را انتخاب کرده  

 هفت سوال عاميانه را که بوسيله 
،می شودمردم امروزی سوال   

ای را برای خواهيم نکته و هر هفته ما می  
 پاسخ دادن به اين سواالت بررسی کنيم.

ز پس چه روی خواهد داد، ما يک کمی ا  
 انجيل يوحنا را توضيح خواهيم داد،

 ما اين فرصت را خواهيم داشت تا در دور ميز
 خود بحث کنيم و بعد من دوباره شروع خواهم

تا هر آنچه که از انجيل می خواهيمکرد و ما   
ايم را استفاده کنيم يوحنا کشف کرده  

فرهنگ  رايج درتا يکی از سواالت   
 خودمان را پاسخ دهيم.

ظه ديگر ما شروع خواهيم کردتا چند لح  
  به اولين صفحه انجيل يوحنا      

، اما قبل از انجام اينکار فقطی می اندازيمنگاه  
 چند دقيقه را در دور ميز خودتان بگذرانيد،

 و من چند سوال مربوط به خودتان را به شما
دهم تا درباره آن گفتگو کنيد، چهار سوال می  
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:آسان است که اولين آن واقعاً   
 اسم شما چيست؟ اغلب مردم آنرا دارند.

 اسم شما چيست؟ دوم:
ايد؟ چرا امشب به اينجا آمده  

 سومين سوال: به چه نوع خدايی
 ايمان داريد؟

 و چهارمين سوال اين است:
 اگر يک سوال بزرگ و مهم باشد

خواهيد پاسخ آنرا در چند هفته که شما می  
 آينده بدانيد، آن چه سوالی خواهد بود؟

چند دقيقه در دور ميز خودتان وقت صرف پس  
  کرده و درباره اين سواالت گفتگو کنيد.
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