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 شادی جاودانی رادر کجا بيابم؟
 

 خوب، بفرماييد يک
 بار ديگر گرد هم آييم.

 و حاال موقع سؤال مهم 
 امشب رسيده،

 پس اميدوارم شما حاضر باشيد. 
 سؤال مهمی که برای امشب انتخاب کرده ايم عبارت است از:

 لذت ابدی را در کجا بيابم؟

 حاال، فکر نمی کنم الزم است نابغه
هميم،باشيم تا بف  

 اگردر خيابان محلتان راه بيافتيد در 
 حاليکه يک دوربين فيلم برداری در دست داريد 

 و همينطوری هللا بختکی از مردم سؤال کنيم، 
 "می خواهيد شاد باشيد؟" 

 الزم نيست نابغه باشيم تا بفهميم که 
 که مردم چه جواب می دهند. 

 پاسخ اين خواهد بود،
ی.""بله، عجب آدم عجيبی هست  

 هرگز کسی نمی گويد، "نه، 
 می خواهم تمام طول عمرم بيچاره باشم."

 ولی البته که فرقی است،
 فرقی است بين

 تمايل به يافتن شادی و مسرت
 و دانش اينکه درکجا يافت می شود.

 حاال، امشب ديده ايم که 
 عيسی ادعای عظيمی دارد 

 که نان حيات است. و قول داده است
او نزديک شود که هر کسی که به   

 هرگز گرسنه و تشنه نشود.
 ولی جنبه عملی آن اين است 

 که تا ما شخصاً برای شناخت عيسی گام بر نداريم، 
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 تا ما به حضورش نرويم و او را سلطان زندگی خود نسازيم، 
 همانطور که هستيم، 

 با تمام گذشته مان، ولی همانطور که هستيم
گی خود ننماييمبه حضورش نرويم و او را سلطان زند  

 و شخصاً حواريش نشويم،
 درگرسنه روحانی خود باقی خواهيم ماند.

 بياييد به اين موضوع خوب فکرکنيم. 
 چه معنی می دهد وچه معنی نمی دهد ؟

 آيا به اين معنی است که اگر حواری عيسی نباشيم 
 نمی توانيم تفريح داشته باشيم؟

شته باشيمخوب، مسلم است که ما می توانيم تفريح دا  
 بدون اينکه حواری عيسی باشيم.

 ولی مقصود ما
 تفريح زود گذر نيست.

 ما در مورد شادی عميق و ابدی صحبت می کنيم،
 در اينجا تفاوتی است.

 و عيسی می گويد که اگر ما بخواهيم 
 آنچه را که به خاطر آن طراحی شده ايم تا نياز داشته باشيم

 و طراحی شده ايم تا تجربه کنيم، 
 آن شادی ولذتی خواهد بود که تا ابد ادامه دارد، 

 که فقط او می تواند بر آورده کند. چون او
 نان حيات است، و او قول داده است 

 که هر که به او نزديک شود 
 هرگز گرسنه نگردد.

 پس تا شخصاً به حضور عيسی نرويم،
 هميشه گرسنه می مانيم.

 حاال، نمی دانم آيا شما آن شخصی هستيد 
 که اين موضوع را درک کند.

 آيا آن شخصی هستيد که 
 دنبال يافتن شادی بوده باشد،

 و يا معنی زندگی و يا اهميت زندگی و يا محبت
 وسيع و عميق و جاودانی، در هر جای ديگری
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 ولی درضمير ناخودآگاه خود می دانيد،
 وقتی که دست از تالش زندگی می کشيد،

ددرضمير ناخودآگاه خود می داني  
 که درد گرسنگی وجود دارد،

 چون آنچه را که دنبالش
 بوده ايد، نيافته ايد. 

 خوب اگر چنين شخصی هستيد، می توانم خواهش کنم
 که از اين به بعد از دو راه عوام پسند، 

 ولی دو راه متفاوت زندگی،
 پرهيز کنيد،

 از همين االن؟
 اين دو راه کدام هستند؟ خوب بگذاريد توضيح دهم.

اه زندگی اين است که يک ر  
 از اين به بعد مرتب خود را دل داری دهيد

 که به زودی آنچه را که دنبالش
 هستيد خواهيد يافت.

 پس آن ممکن است شغل ديگری باشد،
 و يا رابطه ديگری،

 و يا نيمکت ديگری يا خريد ديگری،
 و يا.......

 من شما را نمی شناسم،
 ولی همواره خود را دل داری می دهيد،

 "خيلی نزديک شده ام.
 من چيزی را که

مرا  تتمام احتياجا  
 بر آورده کند، خواهم يافت." 

 ولی اگر اين راه را به پيش بگيريد، 
 عيسی می گويد که خسته و نا اميد می شويد.

 "از شاخه ای به شاخه ديگر می پريد،
 و هر گز آنچه که

 دنبالش هستيد نمی يابيد چون، من 
 نان حيات هستم."
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 حاال، اين راه خطرناکی است که می توانيد در 
 آن گام برداريد.

 راه خطرناک ديگر آن است که
 شما مرتب بگوييد،

 "خوب، چنين چيزی وجود ندارد."

 احتياج به جست 
 و جو نيست، راحت باش.

 و چنين اشخاصی را می شناسيد؟
 راه های متفاوت را امتحان کرده اند،

 ولی مأيوس شده اند،
ی کنند،و فکر م  

 "خوب، زندگی همين است.
 از اين بهتر نمی شود."

 و شما سؤالی از آنها می کنيد،
 و می پرسيد، "حال شما چطور است؟"

 و می گويند، "خوبم.
 بله. حال من خوب است."

 خوب، سؤال من از شما اين است:

 چطور می شد اگر زندگی بهتر از
 <خوب> می بود؟

ه زندگی بهترمی دانيد، چه می شد اگر می شد ک  
 از <من حالم خوب است.> باشد؟

 آنچه را که من شما را به آن تشويق می کنم
 اين است که قول عيسی را باور کنيد،

 آنجايی که می گويد، " نان حيات من هستم.
 هر که نزد من آيد، 

 هرگز گرسنه نشود."

 حاال، در آينده بُعد عظيمی در انتظار ما است
 که چشم براه آن باشيم.

 مسيحی شدن خالی از درد نيست.
 راه مشکلی است برای زندگی کردن.
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 ولی حتی حاال هم، عيسی می گويد، 
 می توانيم شادی داشته باشيم 

 که تا ابد ادامه دارد .
 حال، به چه معنی ای نيست؟

 بگذاريد بگويم به چه معنی نيست.
 مسيحی شدن به اين معنی نيست

،که به غاری پناه ببريم، می دانيد  
 چراغ ها را خاموش کنيم،

 زانوی غم به بغل بگيريم و
 بگوييم، "ام."

 می دانيد، به اين شکل نيست.
 اين به اين معنی نيست که 

 شادی را در عيسی پيدا کنيم.
 به اين معنی نيست 

 که از هدايای خوبی که به ما ارزانی شده است 
 لذت نبريم، بلکه معنی آن از اين قرار است: 

ی که از وجود او لذت ببريم،به اين معن  
 و از هدايای خوبی که به ما داده است لذت ببريم 

 به آن شکل که او اراده کرده است.
 پس اگر دنبال شادی جاودانی هستيم، 

 من شما تشويق می کنم 
 که قول عيسی را باور کنيد.

 همانطور که هستيم به حضورش رويم 
 و هر روزه او را دنبال کنيم.

که به چه اندازه به درد خوب ببينيد  
 شما می خورد.

 چند دقيقه ای صرف بحث روی اين موضوع بکنيد،
  و سپس خواهيم ديد چه ره آوردی داشته ايم.



Identity Session 3 Question - Farsi 

© Lee McMunn, 2011    6 

 
Identity – Who is God? Who are we? 
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