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 در مورد اديان ديگر چطور؟
 

دوستان، خوب،   
 بيايد يک بار ديگر گرد هم آييم، 

 کنم سوال  و من سعی می
 مهم اين هفته را جواب دهم،

 که عبارت است از: 
 ديگر اديان چه؟

 به نظرم می رسد که به طور عام، 
 وقتی در زمينه مذهب صحبت می کنيم، 

 مردم به من می گويند،
مهمتراست اين است"چيزی که از همه   

 که صادق باشيم 
 مهم نيست که به چه ايمان داريم.

 به شرطی که صادق باشيم."
 آيا اين گفته عاميانه نيست؟

 "صداقت از هر چه ديگر مهمتر است."

 آيد  حاال، به نظر می
 که در خيلی از موارد زندگی 

 صداقت کافی نيست.
 ما اين حقيقت را می دانيم. اينطور نيست؟

مثال می آورم. پس دو  
 اگر بخواهم به ديدن 

 زيباترين کشور
 دنيا بروم.....

 پس به فکر کدام کشور هستم؟
 اسکاتلند؟ زيبا.

 اگربخواهم به جايی بروم که برنزه شوم،
 درست جايی است که می خواهم بروم.

 پس به اسکاتلند می روم، 
 و االن من در شمال شرقی انگليس هستم، 

ند بروم، و می خواهم به اسکاتل  
 پس عازم مرکز کشور می شوم، 
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 به طرف شاهراه اصلی،
 و بعد بايد راهی را انتخاب کنم.

 يا به طرف جنوب روم، و يا به جهت شمال.
 پس سوار ماشينم می شوم و رهسپار جنوب می شوم،

 و مسافرانم می گويند،

 "يک دقيقه صبر کن! چه کار می کنی؟"
ی است.و من می گويم، "نه، نه، راه درست  

 من صادقانه، مشتاقانه،
 باور دارم که اگر با سرعت به جنوب کشور بروم

 به اسکاتلند می رسيم.
 متوجه هستيد؟"

 حاال آنها چه بگويند؟
 خوب، صداقت کافی نيست.

 ممکن است که صادقانه در اشتباه باشم.
 يا به ياد آوريد 

 امتحان هايی را که داشتيد، 

داريد،ويا امتحاناتی که در آينده   

 و فرض کنيد 
 که سؤالی را بايد پاسخ دهيد،

 يکی از سوال ها اين است،
 <<پايتخت اسکاتلند را نام ببريد>>

 و شما فکر ميکنيد،
 "آخ، عجب سخت است!"

 و می نويسيد،
 <کارديف>. خوب، اينست که شما می نويسيد.

 و منتظر جواب امتحان هستيد،
 و جواب به دست شما می رسد،

ا توجه می کنيد، و خط بزرگ قرمزی روی آن کشيده شده است.و به جوابه  
 اشتباه. شما ناراحت می شويد، 

 و بعد چه می کنيد؟ 
 پيش معلم خود می رويد و می پرسيد، "اين چيست؟"
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 و معلم به شما می گويد، "خوب، آيا جواب شما صحيح است؟"
 و شما می گوييد، "نه، 

 من واقعا، صادقانه فکر کردم 
ب اين سوال کارديف است." که جوا  

 خوب، معلم به شما چه می گويد؟
 هنوز اشتباه است، مگر نه؟

 شما، تنها با صداقت، امتحان
 قبول نمی شويد؟ درسته؟ ابدا.

می بود. 100دراينصورت، نمره همه   
 نه، اصال به اين شکل نيست.

 می دانيم که در زمينه های فراوانی در زندگی
 صداقت کافی نيست.

مکان پذير است که صادقانه در اشتباه باشيم.چون ا  
 پس در حوزه ی مذهب چه مفهومی پيدا می کند؟

 آيا صداقت کافی است،
 و يا اينکه کامال متفاوت است؟

 بگذاريد که شما را به ياد 
 مکاشفه امشب بياندازم، کلمات عيسی.

 اين همان است که عيسی گفته است، و بسياربحث برانگيز،
خبری بسيار خوش.و در عين حال   

 حال، اين است آنچه عيسی گفت، 
انجيل بوحنا. 3در باب   

 قبال اينها را شنيده ايم،
 ولی اجازه بدهيد يک بار ديگر آنها را بخوانم.

عيسی می گويد: 3در باب  18در آيه   
-به عيسی  -"هر که به او ايمان دارد"   

 "محکوم نمی شود، اما هر که به او ايمان ندارد
ون محکوم شده است،هم اکن  

 زيرا به نام پسر يگانه خدا ايمان نياورده است."

 حاال، عيسی چه می گويد؟
 شما ممکن است فکر کنيد که من عقده 
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 کشتی و اقيانوس دارم، 
 آنچه را که عيسی نمی خواهد بگويد.

 ايشان نمی گويد که زندگی مانند يک سفر تفريحی 
 در دريا می باشد

ما و دراين سفر، يکا يک  
 عازم محلی زيبا هستيم،

 و تنها چيزی که در اين سفر به محل زيبا، افکار شما را
 مشغول می کند،

 انتخاب عرشه ای است 
 که می خواهيد بر روی آن باشيد.

 می دانيد، اين نيست گفتار ايشان. ايشان نمی گويند، "اگر هوس مسيحيت 
 کرده ای روی اين عرشه استراحت کن، 

ديگری را کرده ای،  و اگر هوس مذهب  
 روی آن عرشه......

کنی،  عدر حقيقت، اگر می خواهی مذهبی برای خود اخترا  
 برای خود مذهب بساز،

 مهم نيست، 
 هر چه که شما را مشغول می کند،

 هر چه که شما را راضی نگه می دارد،
 خوب است."

 او می گويد که زندگی <تفريح> نيست،
.<کشتی ای است در حال غرق شدن>  

 ولی چيزی که اومی گويد، وبه همين دليل هم 
 امروزه بسيار بحث بر انگيزمی باشد، 

 اين است که تنها يک قايق نجات وجود دارد
 که ما را از چنگال خطر نجات دهد.

 می گويد که قايق های نجات ديگری هستند که مدعی هستند 
 که می توانند نجات دهند،

، ولی طبق اين کلمات، عيسی می گويد  
 "هر که به من ايمان دارد، و فقط من، 

 محکوم نمی شود."
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 او می گويد که آن قايق های ديگری که شما می بينيد،
دريا نوردی ندارد. تقابلي  

 آنها به هيچ وجه نمی توانند شما را نجات بدهند.
 پس عيسی نمی گويد،

 "آمده ام به شما بگويم
 که به چه نحو قايق نجات بسازيد."

 ايشان نگفته، "آمده ام که دستو ر کار به شما بدهم،
 و اگر اين دستور کار را دنبال کنيد،

 می توانيد قايق نجات خود را بسازيد
 تا شما را نجات دهد."

 عيسی آمده است که حقيقت را بگويد،
 و قايق نجات ما هست.

 حاال، ايشان می گويد که تنها يک قايق نجات وجود دارد
ا نوردی داشته باشد،که قابليت دري  

 که بتواند ما را نجات دهد، و آن قايق خود ايشان است.

 و همانطورکه قبال گفتيم،
 الزم است که به داخل قدم بگذاريم .

 حال، اين گفته در فرهنگ ما 
 بسيار مباحثه ای و جنجالی است، اينطور نيست؟ 

 که عيسی چنين ادعايی منحصر به فرد نمايد؟

بل توجه است:ما بايد درک کنيماينجا نکته ای قا  
 که اين ادعای شخص عيسی است.

 پس اگر معترض هستيم،
 و افراد ديگری نسبت به اين ادعا معترض هستند،

 اعتراض ما به چه کسی است؟
 خود عيسی. اين او هست که می گويد،

 "من راه نجات هستم." و هنوز
 فکر می کنم که خبری است بسيار خوش.

ه مراحل مهم زندگی آيا مايل نيستيد ک  
 معلوم و مطمئن باشند؟

 من عاشق اطمينان و خاطر جمعی هستم.
 وقتی سوار هواپيما می شوم که به جايی پرواز کنم،
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 و در شروع سفر خلبان واقعا
 مطمئن است،

 مطمئن است که به چه نحو هواپيما را بلند کند،
 و مقصد را می شناسد،

 و واقعا مطمئن است که به چه
پيما را به زمين بر گرداند،نحو هوا  

 من نمی گويم، "عجب شخص مغروری. 
 باور نمی کنم که چنين شخصی خلبان شده است." 

 شما چنين خلبانی داريد. چکار می کنيد
 وقتی سوار هواپيما هستيد

 و در بدو سفر صدای لرز انی
 را بشنويد که می گويد

 "سالم! ام....، درست مطمئن نيستم 
را بلند کنم،  که چطور هواپيما  

 و واقعا نمی دانم چه می کنم، 
 ولی سعی می کنم هواپيما را به زمين بياورم."

 چی؟ نه! نه! می خواهيم که نسبت 
 به آنچه که مهم است مطمئن باشم.

 پس چه ربطی به خدا دارد؟ رابطه با خدا؟
 آخرت ما؟

 خوب، اينها بسيار مهم هستند.
،هرچند که مباحثه ای و جنجالی باشد  

 خوب است که عيسی
 اين موضوع را واقعا روشن می کند.

 پس بايد او را باور کنيم؟
 چرا بايد باور کنيم که حقيقت است؟

 خوب، دو دليل را به نظر شما می رسانم.
 هويت عيسی.

 به خاطر بياوريد که او کيست.
 مکاشفه را به ياد بياوريد:

 عيسی ادعا دارد که می تواند از 
سخن گويد.سطح دانش برتری   
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 او قادر است که حقيقت را افشا کند.
 می داند که چه می گويد،

 و در اين صورت حدس نمی زند،
 و از خودش نمی سازد.

 واقعا می داند که چه می گويد.
 پس بايد به او گوش دهيم.

 اگر چه عاميانه نيست،
 و لی عوام پسندی 

 نشانه صحت نيست. 
 ممکن است که عوام پسند نباشد،

يسی از سطح دانش برتری سخن می گويد.ولی ع  
 و چيز ديگری که بايد به ياد بياوريم

 اعمال عيسی هستند. اينجاست که
 پسر جاودانی خدا

 به برجسته ترين ماموريت نجات آمده است، 
 که بر روی صليب جانش را يک بار برای همه بدهد.

 اگر او حتما می بايست چنين می کرد، خوب، 
وقعيت آنقدر خطير بود فکر نمی کنيد که م  

 که آن اقدام تنها راه حل می بود؟
 چطور ممکن بود راه حل ديگری باشد 

 اگر الزم بود که پسر جاودانی خدا
 به اين شکل جانش را بدهد.

 و به ياد بياوريد که چرا: 
 تا ما بتوانيم با 

 آفريدگار خود رابطه داشته باشيم.
 پس اديان ديگر چه ميکنند؟

، او ادعا دارد به قول عيسی  
 که يک منجی منحصر به فرد است.

 و اين خبری است خوش چون شما،
 مثل من، می خواهيد که بدانيد،

 "چگونه می توانم به درگاه آفريدگار خود برگشت کنم؟"
 و عيسی می گويد،
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 "همانطور که هستيد به نزد من آييد، 
 و زندگی اتان را به دستهای من بسپاريد،

فريدگار ملحق شده ايد،و شما به خدای آ  
 به او برگشت کرده ايد."

 خوب، بر می گرديم به
 جا های قبلی. در اين باره بحث کنيد و 

 ببينيد به چه درد ميخورد.
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