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خواهد ما را نجات دهد خدايی که می  
 

اييد گرد هم آييم.بفرم  

 فکر کردم که درست وقتش شده که گرد هم آئيم، 
 و به موضوع مهم اين هفته متمرکز شويم.

 هفته گذشته خدمت شما عرض کردم
 که هر هفته به موضوع خاصی می پردازيم

 و موضوع اين هفته؛
 "خدايی که ميخواهد نجات دهد."

م که امشب قبل از هر چيز فکر کرد  
 از شما بخواهم که تصور کنيد

 که بنده، با سخاوتمندی،  تصميم گرفته ام
 که کل خرج سفر دريايی يکايک شما را 

 به جزاير آنبيل و امريکای جنوبی 
 بپردازم.

هد؟می دچه احساسی به شما دست   
 آيا احساس شادی ميکنيد؟

 خوب، بعضی از شما
تخيلی اتان استفاده کنيد. واقعاً مجبوريد ازقوه  

خسيس  داريد فکر ميکنيد که "چطور ممکن است که اين اسکاتلند ی ذاتاً   
 اينقدر سخاوتمندی باشد؟" ولی به هر حال،

 در حاليکه همه مهمان من هستيد،
 همه با هم رهسپار کاريبين هستيم

 من  کابين های لوکس برای همه گرفته ام،

 به به، کابين های لوکس
به به غذای لوکس، -ا لبخند می زنيدبضی ه  

 شما بهترين چيزها را در اختيار داريد؟ خوب؟

 حال در زمان مشخصی از سفر من به ديدن همگی شما ميايم.

 تازه شام خورده ايد.
 شام مجللی هم خورده ايد.

 و حاال در سالن رقص هستيد 
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 اوقاتی را ميگذرانيد،
 بسيار عالی و خوشايند.

شگذرانی متوجه ميشويدو بعد در حال خو  
که من وارد سالن رقص شده ام   

 و در وسط سالن ميايستم 

 و با صدای بلند،
 همان وقت که در حال رقص و خوش گذر انی هستيد،

 با صدای بلند اعالم ميکنم که
 "قابق های نجات را يافته ام."

هد؟می دخوب، چه فکری به شما دست   
 آيا ميگوييد: "بله، لی، مرحبا؟"

ينکه فکر ميکنيد؛ "حدس زده بودم که لی يا ا  
 <عوضی> باشه، ولی حاال مطمئن شدم.

 بهتره کسی او را به کنار سالن ببرد
 و ساکتش کند."

 آيا اين عمل عجيب نيست که به وسط سالن برم
 و داد بزنم که

 "قايق های نجات را يافته ام"
هد.د و چيز ديگری نگويم؟ معنی نمی  

شما شب را در خوش گذر انی و رقاّصی ولی حاال تصور کنيد که  
 ميگذارنيد و من وارد سالن شده 

 و ميگويم؛ "دوستان، ببخشيد که مزاحم ميشوم،
 من بيرون بودم

انيد آن صدای چه بود که شنيديد؟می دو   
 آن صدای تصادف کشتی با يک توده يخ شناور بود، 

 من حاال با ....صحبت کرده ام...."
 (خنده تماشاگران)

ايش گرمای زمين.افز  
 عجيب است که توده يخ های شناور از کجاها سر در ميآورند.

 "...و من  با مهندس ارشد صحبت کرده ام،
 و به من گفت که کشتی در حال غرق شدن است.
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انم که قايق های نجات کجا هستند."می دولی من   
 حاال معنی داد؟

 البته که معنی داد.  اگرمن وارد سالن بشوم 
ز هر صحبت ديگری به شما بگويم و قبل ا  

 که در معرض خطر هستيم، قبل از هر چيز به شما بگويم
 که با مشکل بزرگی مواجه هستيم،

 و بعد از آن به شما بگويم که راه رهايی را يافته ام،

 راه حل را يافته ام،
 موضوع تغيير ميکند.

 اگر ناگهانی وارد شده و اعالم کنم
ات دارم."که "خبر خوشی در زمينه نج  

 ولی مشکل را مطرح نکنم،
 پس معنی نخواهد داد. 

 خوب، امشب ميخواهيم 
 به عظيمترين ماموريت نجات نظر بياندازيم، 

  و مقصودم واقعاً 
 عظيمترين است:

 راه نجات خدا 
 از عظيمترين مشکالت.

 ولی اين، در صورتی است که متوجه احتياج 
 به نجات شده باشيم،

به نظر نمی آيد.خبر نجات خبر خوشی   
 اميدوارم متوجه هستيد چه ميگويم.

 ما ميخواهيم مشکل را در نظر بگيريم،
 و راه حل آن مشکل،

قيد شده است. اتوسط آنچه که در انجيل يو حن  
داريد، اپس اگر دسترسی به جلدی از انجيل يو حن  

 لطفاً به 
رجوع کنيد. 21الی  16و آيات  3باب   

ميکنم. تشروع به قرائ 16، از آيه 3باب  ايو حن  

 و عيسی ميگويد،
 اينست آنچه که او ميگويد:
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 "زيرا خدا بقدری جهان را دوست دارد
 که يگانه فرزند خود را داد،

 تا هر که به او ايمان آورد،
 هالک نشود بلکه زندگی جاويد يابد.

 زيرا خدا پسر را به جهان نفرستاده تا جهانيان را
 محکوم کند،

ه واسطه او نجات يابند.بلکه فرستاد تا ب  

 هر که به او ايمان دارد،
 محکوم نميشود؛

 اما هر که  به او ايمان ندارد،
 هم اينک محکوم شده است،

 زيرا به نام پسر يگانه 
 خدا ايمان نياورده است.

 و محکوميت در اين  است
 که نور به جهان آمد، 

 اما مردمان تاريکی را بيش از نور دوست داشتند،
عمالشان بد است. چرا که ا  

 زيرا هر آن که بدی را به جا مياورد از نور نفرت دارد،
 و نزد نور نميايد،

 مبادا کارهايش آشکار شده، رسوا گردد.

 اما آنکه راستی را به عمل مياورد
 نزد نور می آيد،

 تا آشکار شود
 که کارهايش به ياری خدا انجام شده  است."

 حاال، اولين جمله ای که خواندم

ی از آن جمالت کتاب مقدس استيک  
 که برای ايجاد شگفتی و تحير آمده است.

 "زيرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد
 که پسر يگانه خود را داد."

 اين جمله يکی از آن گفته های کتاب مقدس است
ل کنيم؛سؤاکه باعث ميشود   
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 "يک لحظه صبر کنيد.
چنين گفتيد؟" واقعاً   

ه شده است.اين جمله برای جلب توجه داد  
ل کنيم؛سؤاکه ما را ملزم کند که در مورد آن تعمق کرده و   

 "آيا اين حقيقت دارد؟"

 ولی بيشتر مواقع، خواندن اين جمله
لی نميشود. می شود؟سؤاباعث چنين   

 داليل متفاوتی برای آن وجود دارد:
 برای برخی

 تازگی ندارد، و در اين صورت ميگويند؛
 "خوب، باشه.

ان را بسيار محبت نمود.......><زيرا خدا جه  
 اين جمله را قبالً شنيده بودم."

 ولی برای بقيه مردم،
 به دليل ديدی که به خودمان داريم،

 و به خاطر چگونگی نظر به خودمان 
 از ديدگاه خداوند،

 زياد تکان دهنده نيست. هست؟
 چونکه بيشتر مردم خود را 

 دوست داشتنی و شايسته ميپندارند.
برداشت درست نيست؟آيا اين   

 شايد نه در مواقعی که به تصوير خود 
 در آينه می نگرند،

 بلکه واقعاً در درون خود،
 خود را شايسته ميپندارند.

 پس در اين صورت چرا خدا
 آنها را محبت نکند؟

 مثالً، ممکن است که شما وحشت زده شويد
 اگر امشب در جمعی اعالم کنم که 

 همسرم را دوست دارم؟

است به فکرفرو رويد که "آيا چنين چيزی حقيقت دارد؟ممکن   
 و آيا امکان پذير است؟ واقعاً همسرت را دوست داری؟" 
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 و آنهايی که همسر مرا ميشناسند،
 می دانند که همسرم در نظر من شخصی است 

 بسيار دوست داشتنی و دلربا.  پس نخواهند گفت؛
 "صبر کن.

 واقعاً گفتی <همسرم را دوست دارم؟>"
 ممکن است بگوييد, "دلم بهم خورد."

 ولی نمی گوييد، "وای، چه وحشتناک."

 شما انتظار داريد که همسرم را دوست بدارم
 بخاطر رفتار او نسبت به من.

 حاال، خيلی از مردم فکر ميکنند،
 "خوب، چرا خدا ما را دوست نداشته باشد؟

 ما دوست داشتنی، دلربا،
 مهربان و نيکو کار هستيم.

را خدا نخواهد پس چ  
 ما را به <فيس بوک> خود راه دهد؟

 مسلم است که چنين تمايلی دارد."

 خوب، اين موضوع مهم است، چون

 اگر خود را نيکو کار،
 مهربان و خوش رفتار ميپنداريم،

 هرگز متوجه نميشويم
 که محتاج هستيم که خدا ما را نجات دهد.

 پس فکر ميکنم  بهتراست 
ين موضوع بپردازيم کهبرای چند دقيقه به ا  

 چرا اکثر مردم 
 فکر ميکنند که به نظر خدا نيکو کار هستند.

 حاال، من فکر می کنم دو دليل اصلی وجود دارد
 که مردم فکر ميکنند که نيکو کار هستند.

 به نظر من، اول اينکه 
 معيارهای ما واقعاً پايين هستند،

 و دوم اينکه در 
 تعريف نيکو کاری،
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فتار ما با خدا ذکری به ميان نيامده است.از چگونگی ر  

 حاال بگذاريد اين دو دليل را يکی بعد از ديگری تفسير کنم.
 معيارهايی را که استفاده ميکنيم در نظر بگيريم.

 معيار خوب بودن در نظر بسياری از افراد
 بسيار پايين است.

 حاال فکرش را بکنيد.  فرض کنيد که 
 من شديداً آرزو دارم 

ر بازی های اُلمپيک شرکت کنم.که د  
 شما حتما فکر ميکنيد، "بله! 

 واقعاً به شکل يک پهلوان تنومند هست"؟

 فکر ميکنيد، "بله، 
 چرا قبل از اينها در المپيک شرکت نکرده ايد؟"

 و من مصمم ميشوم که تخصص من
 در پرش ارتفاع است.

 و حاال خيلی مشتاق و جدی شده ام،
 و هر شب 

م و در حياط پشت خانهبه خانه ميرو  
 وسايل پرش ارتفاع ميسازم.

 آجر هايی را در دو طرف 
 مقابل ميچينم  و يک بند رخت 

به نظر ميرسد  –يا يک بند رخت چوبی   
  –که خيلی ثروتمند هستيم 

 به آجر ها ی دو طرف می بندم، و درست شد.

 و هر شب، چکار ميکنم، 
ی طناب ميپرم از روی طناب ميپرم. و بر ميگردم و از رو  

 و همسرم را صدا کرده ميگويم، "ببين
 از روی آن پريده ام. به من نگاه کن! دارم ميپرم."

 چقدر عالی است.  و هر شب اين کار را تکرار ميکنم.

 و اينک چه ميشود.....
ملحق ميشوم. ابه تيم المپيک بريتاني  



Identity Session 2 Talk - Farsi 

© Lee McMunn, 2011    8 

 به به، چه لحظه غرورآفرينی. حاال من پرچم را 
استوديوم ميبرم. برافراشته به  

 و حاال نوبت من است.
 پرش ارتفاع.

 مدت مديدی است که تمرين کرده ام.

 حاال، چه چيزی را کشف می کنم  که مرا وحشت زده بکند،
 وقتی که به آنجا می رسم؟

 آنها ميله را در اين ارتفاع قرار نداده اند،
 آنها ميله را در آن باال نهاده اند.

مدت من با معيارهای خودم تمرين کرده ام. در اين صورت در تمام آن  
 مسلما با توجه به معيارهای خودم موفق بوده ام.

 مشکل اين بود که معيار من 
 در سطح بسيار پايينی قرار داشت.

 حاال، خيلی مواقع، وقتی به فکر نيکويی
 و رفتار مان نسبت به ديگران هستيم،

 سطح معيارهای ما حقيقتاً خيلی پايين هستند.
ردم فکر ميکنند، "من شخص خوبی هستم. م  

 چرا؟ خوب چون 
 من به کار کسی کار ندارم،

 آزارم به کسی نميرسد،
 فقط زندگی خودم را دنبال می کنم."

 ولی اينها معيارهای خداوند نيستند،
 مخصوصاً در زمينه رفتار نسبت به ديگران.

 خدا ميخواهد که در محبت به ديگران
 فعال باشيم،

تمان بهو با کلما  
 آنها توهين نکنيم. 

 پس ممکن است که 
 صدمه به بدن کسی نزنيم،

 ولی چه افراد زيادی از ما با زبان خود به
 مردم آزار داده و زندگی آنها را تباه کرده ايم؟
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 معيارهای ما واقعاً خيلی پايين است.
 و معيارهای خدا وند آن باالها قرار دارد.

خدا حاال ممکن است فکر کنيد، "چرا   
 به رفتار ما نسبت به ديگران اهميت می دهد؟"

 خوب، خوب فکرش را بکنيد.
 آيا به ياد داريد که يکی از اقوام شما

 توسط شخص ثالثی آزار ديده ويا به او
 توهين شده باشد؟

 آيا شما ناراحت نشديد؟  مسلماً ناراحت 
 شديد، چون اقوام شما در نظر شما مهم هستند،

داريد، و وقتی کسی شما آنها را دوست   
 آن شخصی را که دوست داريد اذيت کند،

 مسلماً شما ناراحت می شويد.
 خوب، حاال هفته گذشته چه درسی گرفتيم؟

 متوجه شديم که خدا، آفريدگار هستی و نيستی،
 مسئوليت دارد. آفرينش متعلق به او است.

 و برای او مهم است اگر ما ديگران را آزار دهيم
توهين کنيم.و يا به آنها   

 اولين دليلی که باعث ميشود ما 
 خود را نيکو کار بپنداريم

 اينست که سطح معيارهای ما بسيار پايين است.
 حاال، دليل دوم مربوط است

 به طرز تفکر مردم نسبت به معنی 
 نيکو کاری. به اين قضيه فکر کنيم.

 اگريک روز همين طور
 درخيابان راه بيافتيد 

ا بگيريدو جلوی غريبه ای ر  
–وبگوييد، "به من بگوييد....."   

انم يک کمی عجيب است ومی د  
–شايد نبايد اين کار را بکنيد، ولی فقط بپرسيد   

 "به نظر شما نيکو کاری يعنی چه؟"
 آنها چه جواب خواهند داد؟
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 خوب، آنها اغلب در زمينه چگونگی
 رفتاربا ديگران صحبت خواهند کرد.

ار خودم استاغلب ميگويند، "سرم توی ک  
 و کسی را آزار نمی دهم."

 ولی معموالً، وقتی خوب به حرف های آنها 
هيد، خوب، اسمی از خدا نميبرند.می دگوش   

 ذ کری از طرز رابطه با
 آفريدگار نمی کنند.

 در اين صورت تفکر آنها در سطح افقی است. هيچ نوع 
 رابطه عمودی با خدا نيست.

 ولی مهم است که بدانيم که 
بطه ما با خدا چگونه است.را  

 چه رابطه ای با خداوندی داريم
 که هر چه داريم او به ما داده است؟

 چه گونه است رفتار ما با خدايی که، همانطور که هفته گذشته ديديم،
 تمام احتياجات ما برآورده ميکند،

 و صاحب
 هر نفس ما است؟

 رابطه ما با خدا چگونه است؟

 خوب، بيشتر مردم با خدا
رافعه ندارند.  درست است؟م  

 بيشتر مردم با عصبانيت با خدا 
 مواجه نميشوند و سر او داد نمی زنند.

 بعضی ها مرافعه دارند.  ولی بيشتر ما
 به زندگی ادامه داده و او ناديده می گيريم.

 ما در دنيای او به زندگی شخصی ادامه داده
 و طبق اراده و خواست نفس خود زندگی می کنيم.

می کنم اگر شخصی فکر   
 ترانه ای را نوشته باشد

 که خالصه ای از طرز زندگی ما را بيان کند،
 آن شخص ميبايست <فرانک سيناترا> باشد. درسته؟
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 شما کلمات اين ترانه را می دانيد؟ نمی دانيد؟
 "پشيمانی. ازچند چيز پشيمان هستم.

 اما دوباره، چند تای ديگر به آن اضافه می شود .
را انجام دادم که بايد انجام می دادم.من کاری   

 همه کارهايم را بدون استثناء به اتمام رساندم.
 همه چيز را برنامه ريزی کردم، 

 هر قدم در گوشه کنارهای زندگی،.
 و خيلی، خيلی بيشتر از اينها......"

 ميتوانيد دنباله اين ترانه را ادامه بدهيد؟  "من آ ن را انجام دادم....."
"روش من"ان: تماشاگر  

 مسلم است که می توانيد.
 "من به روش خودم انجام دادم."

 اين ترانه نمونه بسيار جالبی از 
 زندگی خيلی از انسانها ست.

 البته، به اين معنی نيست
 که هرگز اراده خدا را انجام  نمی دهيم.

 مسلم است گاه گاهی آنطور که خدا ميگويد عمل می کنيم،
 ولی فکر کنيد که چرا.

 ما طبق اراده خدا عمل می کنيم چون اغلب فکر می کنيم،
 "بله، با نظر من مطابقت دارد.

 به نظر من منطقی است.
 پس طبق گفته او عمل می کنم."

 ولی محک واقعی اينکه 
 چه کسی سکان زندگی ما را در دست دارد،

 وقتی است که به کالم خدا توجه
 می دهيم  و می گوييم،

ن جوابی است "موافق نيستم."  اي  
 که صاحب واقعی زندگی شما را افشاء می کند،

 وقتی که به چيزهايی برخورد می کنيم که خدا فرموده است و
 ما فکر می کنيم که خواست او مربوط به دوران قديم است

 و فقط برای زندگی مدرن امروز  مناسب نيست.
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کنيد،حاال شايد با خودتان فکر می   
 "اين نوع زندگی دل بخواهی چه مشکلی دارد؟

 چرا <روش من > اشتباه است؟
 مطمئنا "اين کار سليقه ای است."

 در فرهنگ ما 
 به عنوان خود بيانگری شناخته شده است.

 و حتی ممکن است به سادگی بگوييم 
 نتيجه بلوغ فکری است.

 چه اشکالی دارد که در دنيای خدا زندگی کنيم
آواز <روش من> را سر بدهيم؟و هميشه   

 خوب، اين را در نظر بگيريد.

 برای يک لحظه شخصی را تصور کنيد
 که مالک خانه ای زيبا است.

 خوب، حاال اين ملک  خانه ای بزرگ 
 و مجلل است

 وآنها مخارج کالنی را صرف کرده 
 تا تمامی وسايل آن از بهترين نوع باشند.

ا است؟آيا تصويری از اين ملک در ذهن شم  
، بهترين نوع اجاق پخت و پز،نبهترين نوع مبل ما  

 بهترين نوع کف پوش و فرش....
 فرش هايی که به نظر می آيد

 که نبايد زير پا باشند،
 "وای! خيلی قشنگ است!"

 حاال، مالک می خواهد 
 برای اين خانه مستأجر بگيرد.

د.و می خواهد که تمام مزايای ممکنه برای مستأجر برآورده باش  
 مالک ميخواهد مطمئن باشد 

 که به مستأجران رسيدگی کامل شده
 و تمامی  هزينه گاز و برق آنها پرداخته شده باشد،

 و دنبال مستأجر می گردد.
 پس مستأجرانی را
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 به اين خانه مجلل راه می دهند
 و می دانيد بعداً چه ميشود؟

 هر هفته مستأجران 
 بسته ای از طرف مالک دريافت ميکنند

ارای هديه کوچکی. خيلی عالی است.د  
 واقعاً مالک به مستأجران رسيدگی ميکند.

 ولی هرگز جوابی از طرف مستأجران دريافت نميکند.

 او هرگزاجاره ای دريافت نميکند. 

هدمی دهيچ خبری از آنها ندارد. به آنها نامه   
 که ببيند آيا حال آنها خوب است،

 ولی خبری از آنها نيست.
شود که به ديدن آنها برود.پس مصمم مي  

 به آنجا که ميرسد 
 سعی ميکند که از کليد خود استفاده کند که وارد شود،

 ولی وحشت زده
 متوجه ميشود که قفل درب عوض شده است.

 خوب، در ميزند،
 به روی درب ميکوبد، و داد ميزند، "سالم!"

 به پرده ها نگاه ميکند،
 و بعد صدايی از داخل ميگويد،

چکار ميکنيد؟"اينجا   
 چه کار داريد؟"

 "خوب، اين خانه من است.
 ميخواستم بدانم آيا حال شما خوب است."

 "هی، برو بيرون.  اين خانه ما است.
 ما احتياجی به شما نداريم."

 ولی با التماس زياد
 باالخره وارد ميشود.

 سر به داخل ميبرد، و می فهمد
 که به تمام نامه هايش بی اعتنايی شده است.

 او جلوتر می رود وبا چشمان 
 بهت زده به خرابی های اطراف نگاه می کند.



Identity Session 2 Talk - Farsi 

© Lee McMunn, 2011    14 

 به آنها تذکر داده بود که به چه نحوی
 به آنجا رسيدگی کنند،

 و حاال ويرانه شده است

انيد، تلويزيون را داغان کرده اند،می د  
 مبل را داغان کرده اند،

 آشغال همه جا پراکنده است،
است. و بطور کلی فاجعه بزرگی  

 و بعد متوجه شعار هايی
 بر روی ديوارها ميشود

 مبنی بر اينکه او چقدر نامهربان 
 و ظالم است....

 حاال، در اين لحظه چه فکری به ذهن شما ميرسد؟
 آيا فکر ميکنيد،

 "خوب، به چه حقی 
 ميخواهد وارد آنجا شود.....و؟"

 نه خير، شما فکر ميکنيد،
 "اين درست نيست."

 دقيقاً. 
کنيد اين موضوع چه ربطی به خدا دارد. فکر  

 ما در دنيای خدا هستيم.
 در دنيای خدا زندگی ميکنيم.

 او آفريدگاری شگفت آور و زيبا است.

 او تمام احتياجات ما را برآورده ميکند،
 ولی رفتار ما نسبت به او چگونه است؟

 اغلب در دنيای او زندگی کرده
 و به او بی اعتنايی ميکنيم،

نگونه که شايسته است شکر نميگوييماو را آ  
هيم،د و او را احترام نکرده و جالل نمی  

 دنيای او را به ويرانی کشيده،
 مخلوقات اورا اذيت ميکنيم....

 چه نوع عکس العملی از او انتظار داريم؟
 خوب، فکر کنم سؤال مهم اينجاست:
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 آيا خدا سر زده به خانه ما می آيد؟

که هست يا اينکه ميگذارد همينطور  
 به زندگی ادامه بدهيم؟

 کتاب مقدس ميگويد که روزی ميرسد 
 که بايد هر يک از ما 

 در حضور آفريدگار 
 جواب گو باشيم

 که چگونه در دنيای او زندگی کرده ايم.
 حاال، فکر نميکنم که اين خبر بدی باشد.

 فکر ميکنم که اين واقعاً خبر خوبی است.
عدالت بر قرار شود؟آيا چشم براه نيستيم که روزی   

 شما تلويزيون را روشن ميکنيد
 و روزنامه ها را باز ميکنيد

 و با خبر های گوناگون 
 و وحشتناک دنيا مواجه ميشويد، 

 و بد کارانی که کارهای شرارت آميز مرتکب ميشوند
 و داوری نميشوند.

 و فکر ميکنيد، 
 "کاش عدالت بر قرار ميبود."

کهآيا چشم براه روزی نيستيد   
 که بی عدالتی واژگون شود؟

 اين فکر خوبی است.
 چشم براه چنين روزی هستيم.

 ولی انتظاری که از
 روز داوری داريم

 اين است که در دادگاه خدا باشيم،
 ولی کجای دادگاه؟

 می خواهيم در تاالر تماشاگران باشيم، درست است؟
 آنجا جايی است که ميخواهيم باشيم.

اری عدالت هستيم،منتظر روز داوری و برقر  
 ولی می خواهيم در تاالر تماشاگران
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 ناظر داوری ديگران باشيم
 و مشاهده کنيم که به قصاص اعمالشان برسند.

 ولی خدا ميگويد، "خير، 
 جايگاه يکايک ما در بين متهمان است."

 پس حاال ما را چه ميشود؟

انيم که خالف بزرگمی دخوب،   
 شايسته تنبيه سنگينی است.

الفی بزرگتر از و چه خ  
 اين است که در دنيای خدا زندگی کنيم،

 ولی به او بی اعتنايی و توهين کنيم، 
 مخلوق او را آزار دهيم و دنيای او را ويرانه کنيم؟

 چه چيزی بدتر از آنکه 
 بر عليه  آفريدگار خود طغيان کنيم؟

 دنيا آن را خود بيانگری 
 و رشد استعداد می نامد.

ع رفتار را طغيانکتاب مقدس اين نو  
 بر عليه آفريدگار مهربان می نامد.

 شايستگی چه چيزی را داريم؟ چه خواهد شد؟

 خوب، بدون عيسی، همانطور که متوجه خواهيم شد، 
 ما تا ابد مورد غضب خداوند هستيم.

 رانده شده از درگاه خدا.
 دور از محبت او.

 و تحت داوری عادالنه و
 جاودانی او.

وش.و حاال....خبر خ  

 به ياد داريد که گفتم....در عقب خبر بد.
 بايد درکش کنيد.

 ولی حاال خبر خوش.
نگاه کنيد. 17و  16باز هم به آيات   

 به نظر من شگفت انگيز است.
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 قبالً اين آيات را خوانده ايم، ولی در زمينه
 آنچه که حال ياد گرفته ايم،

 بهتر است اين کلمات را دو باره بشنويم:
هان را آنقدر محبت کرد....""زيرا خدا ج  

 چه نوع جهانی را؟
 جهانی که با او چنين بد رفتاری کرده است.

 اين چنين جهانی است که خدا محبت کرد.
 و به چه نحوی محبت کرد؟

 خوب، "پسر يگانه خود را داد، 
 تا هر که به او ايمان آورد

 هالک نگردد، بلکه حيات جاودان يابد.
نفرستاد زيرا خدا پسر را به جهان  

 تا جهانبان را محکوم کند،
 بلکه فرستاد تا بواسطه او نجات يابند."

سال پيش، 2000پس بيش از   
 خدای پدر از روی محبت نسبت به ما 

 مأ موريت ويژه ای جهت نجات ما به 
 يگانه فرزند خود داد.

 و اين مأموريت ويژه برای نجات ما از راه داوری 
ه مستحق آن ميبوديم.عادالنه خدا بود، آن داوری ک  

 و حاال سؤال ميشود، 
 که به چه نحوی عيسی ميتواند ما را از آن داوری

 که مستحق آن هستيم نجات دهد؟
 حاال اين کتاب را باز کنيد.  صفحات آن را مطالعه کنيد،

 و چه چيزی را کشف ميکنيد؟ 
 اوج ومرکزيت مأموريت ويژه نجات عيسی 

نتهای آنکه به نظر عجيب است.  چونکه ا  
 مرگ او بر روی صليب است.

 خيلی غير عادی است؟ اينطور نيست؟
 گاهگاهی به قهرمانان تنومند فکر می کنيم،

 آنها پرواز ميکنند وبه صورت شگفت آوری
هند، و عيسی می آيد،می دمردم را نجات   
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 و ميگويد، "من آمده ام تا با مرگم 
 بر روی صليب شما را نجات دهم ."

. غير منتظره است.اين عجيب است  چطور امکان دارد؟ 
 راه عملی چيست؟

 خوب، اگر امشب برگرديم به آن موضوع اول،
 آن چه قبالً در نظر گرفتيم،

 عيسی را به عنوان قربانی در عيد فصح 
 در نظر داشتيم.

 به اين داستان
در قسمت قديمی تر کتاب مقدس    

 و زمانی که مردمان خدا در مصر بودند فکر کرديم،
 زمانی که شايسته داوری خدا بودند

 تا قضاوت خدا را تجربه کنند،
 ولی خدا راهی برای رهايی آنها از قضاوت يافت.

 يک بره بايد ذبح می شد.
 و اگر بره ذبح می شد 

 و خون آن بر روی 
 چهار چوب درب پاشيده می شد؛  خدا از آن مکان عبور می کرد

نوهمينطور از جلوی خانه ای که بره در آ  
 قربانی شده بود ،

 و غضب خدا از آن خانه دور ميشد چون
 بره، يک جايگزين، در آن خانه قربانی شده بود.

 عيسی کيست؟ او بره خدا است،
 که آمد تا بره فصح ما باشد.

 او بر روی صليب قربانی شد،
 يک بار برای هميشه،

 که ما ياغيان را از آن داوری 
 که مستحق آن بوديم،

.رهايی دهد...  
 او بجای ما قربانی شد.

انيممی ديک قربانی.  و ما همه   
 که جايگزين يعنی چه.
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 اگر به ديدن بازی تيم 
 مورد عالقه خود رفته ايد

 و می بينيد که يکی از بازی گران 
 بد بازی می کند،

 چه می گوييد؟ 
 "بازيکن جايگزين را به ميدان آوريد!

 چرا بازيکن جايگزين را به 
ه نمی دهيد؟"ميدان بازی را  

 و معنی اين را هم می دانيم.
 کند. جايگزين کسی است که به جای شخص ديگری عمل می

 خوب، عيسی به عنوان بره قربانی فصح
 به جای ما قربانی شد.

 او کامل و بی نقص بود. 
 گويم؟ ولی بره نبود.  درست می

 او کی بود؟
 او پسر جاودانی خدا بود.

 پس سؤال ميشود،
که يک نفر  "چطور ميشود  

 بجای ميليون ها نفر
 داوری شود؟" 

 خوب، بايد بدانيم او کی بود.
 او مقدس است، پسر جاودانی خدا،

تدارای ارزش جاودانی، که قر ام  
 تمامی خالف های ما را می پردازد.

 حاال اين شگفت انگيز نيست؟ 
 ولی اين امر از روی بی اختياری نيست.

.18توجه کنيد به آيه   
، ولی از روی بی اختياری نيستعجيب است  

، عيسی ميگويد: "هر که به او ايمان دارد، 18در آيه   
 محکوم نمی شود؛

 اما هر که به او ايمان ندارد،
 هم اينک  محکوم شده است،



Identity Session 2 Talk - Farsi 

© Lee McMunn, 2011    20 

 زيرا به پسر يگانه خدا 
 ايمان نياورده است."

 من عاشق دو کلمه اول اين 
 جمله هستم. کلمه اول: < هر که> 

گيز نيست؟ <هر که>آن شگفت ان  

 پس عيسی ميگويد که اعمال گذشته 
 مطرح نيست.

 فرهنگ و 

 و رنگ پوست
 و عقايد مطرح نيست....

 هيچ فرقی نمی کند: <هر که>.

 و عاشق کلمه دوم نيز هستم:
 <هر که به او  ايمان آورد>.

 پس نميگويد، "هر کس که به
وشش کند.اندازه کافی درست کار است. کسی که به اندازه کافی ک  

 کسی که به اندازه کافی امتياز 
 ورود به بهشت را کسب کرده باشد، سزاور است."

 فقط ميگويد، 
 "کسی که به من ايمان آورد."

 نه يک ايمان مبهم،
 بلکه ايمان به او.

 حاال، ايمان به او يعنی چه؟ نه به اين معنی
 که ايمان داريم که چيزی در مورد او می دانيم.

نی که ايمان داريمنه به اين مع  
 که او زنده است و وجود دارد.

 مقصود توکل به عيسی است.

 به اين معنی که به او تسليم می شويم.
 به اين معنی که در عمل به او ايمان داريم.

 به اين معنی که همانطور که هستيم،
 بدون اينکه مقدماتی برای آن فراهم کنيم،
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او را به عنوان صاحب  فقط همانطور که هستيم به نزد اوبرويم و  
 زندگی خود بپذيرم. اينست معنی ايمان.

 و عيسی ميگويد، "هر که به او ايمان آورد،
 هال ک نگردد."

 ولی اين امر خود به خود به انجام نمی رسد.

 او جانش را به راه ما داده است، ولی ما بايد به حضور او برويم
برخوردار شويم.تا از نجاتی که او برای ما خريداری کرده است   

 حاال راه درک اين موضوع 
 از اين قرار است:

 حاال نظر شما را جلب می کنم به آن داستان کشتی
 که توسط آن جلسه را شروع کرديم،

 و از قايق های نجات 
 به عنوان مثال استفاده کرديم.

 و حاال کشتی ما در حال غرق شدن است.
.ما در درون يک کشتی که در حال غرق شدن است  

 باور داريم که کشتی ما غرق می شود،
 و می دانيم که بايد کشتی را ترک کنيم.

 و می دانيم که قايق نجات نيز وجود دارد.
 حاال....چه کار می کنيم؟

 خوب، چند کار مختلف می توانيد 
 انجام دهيد.

و يا بايستيم و مدتی  ممثالَ می توانيم بنشيني  
 به قايق نجات  خيره شويم

.....شايد حتی قايق نجات برای شما جالب باشد.خيره شويم  

 شايد از آن اشخاصی هستيد
 که مجله ماهانه قايق نجات را دريافت می کنند.

 می دانيد، ممکن است اين همان مجله ای باشد که شما به آن عالقه مند هستيد.
 يا اينکه چند تا دوست 

 را دور خود جمع ميکنيد و ميپرسيد،
جات عالقه داريد؟  بسيار عالی."آيا شما به قايق ن  

 ميخواهيد در زمينه قايق نجات
 بحث کنيم؟
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 بسيار خوب." و يا مدتی مديد
 به قايق نجات خيره می شويد

 تا تمام اطالعات مربوط به قايق نجات
 را به دست آوريد.

 ولی آيا شما در امنيت هستيد؟ نه.
 پس بايد چه کار کنيد؟

 بايد وارد قايق شويد.
که بايد انجام دهيد. تنها کاری  

 عيسی می گويد، "هر که به او ايمان آورد."
 هر کسی که وارد قايق شود نجات يابد.

 خوب، به نظر می رسد که امشب به اندازه کافی
 موضوع  قابل  تامل دراختيارتان گذاشتم،

 پس برگرديد
به گروه خود و در اين زمينه صحبت کنيد   

حث می گيريد.و ببينيد چه  نتيجه ای از اين  ب  
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